
Odgłosy Brzeszcz • kwiecień 2006 |  1

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

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

Brzeszcze • Jawiszowice • Przecieszyn • Skidziń • Wilczkowice • Zasole

Pismo lokalne gminy Brzeszcze

MIESIĘCZNIK

Nr 4 (172)
kwiecień 2006
cena 2 zł
(w tym 7% vat)

nakład 1450 egz.
ISSN 1232-7948

          (ciąg dalszy na str. 9)

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

Mikołaj Błazenek
z Wilczkowic co-
dziennie z piwnicy
swojego domu
wylewa niezliczoną
ilość wiader wody.
Jest jednym z tych
mieszkańców wsi,
którym prowadzone
przez kopalnię
wydobycie daje
szczególnie w kość.
– Gdyby nie to, Ŝe
śniegi tej zimy top-
niały powoli, to
pewnie bym nie
nadąŜył z wylewa-
niem wody – mówi.

 W piwnicy Mikołaja Bła-
zenka jest od 30 do 50 cm
wody. Jego dom przy ul.
Oświęcimskiej stoi w zapad-
niętej niecce. Obok płynie
rów odprowadzający ścieki
kanalizacji deszczowej. Ale
tak naprawdę to rów ogól-
nospławny. Woda spływa
tu ze wszystkich stron, a Ŝe
grunt jest Ŝwirowaty, to przedostaje się do
piwnicy. Kopalnia zobowiązała się, Ŝe zwróci
Mikołajowi Błazenkowi koszty zakupu pom-
py odwodnieniowej.

– Czekam teraz na przedstawicieli kopal-
ni, którzy mają przeprowadzić wizję lokalną -
mówi Mikołaj Błazenek. – Trzeba ustalić przy-
czynę podtopień i zdecydować o jakiej wy-
dajności pompa będzie wystarczająca. Na ra-
zie pompą są moje ręce i wiadra, którymi
wylewam wodę.

Przez ostatnie dwa miesiące w Urzędzie
Gminy odbywały się spotkania mieszkańców
poszczególnych samorządów osiedlowych i

sołectw z dyrektorem KWK „Brzeszcze-Silesia” Ze-
nonem Maliną. Poświęcone były usuwaniu szkód
górniczych. Raz dyskusja przebiegała rzeczowo,
innym razem u obu stron górę brały emocje. Burz-
liwie toczyło się spotkanie z wilczkowianami.

– Za kaŜdym razem, gdy mieszkańcy słusznie
upominają się o swoje, dyrektor kopalni straszy,
Ŝe zamknie zakład – mówi Jan Czuwaj, sąsiad Mi-
kołaja Błazenka. – PrzecieŜ my nie chcemy dopro-
wadzić do upadku kopalni, ale odszkodowania
za szkody nam się naleŜą.

Lokalne podtopienia to zmora mieszkańców
Wilczkowic. Właśnie teraz, na początku wiosny,

KaŜdy kolejny dzień Mikołaj Błazenek zaczyna od wizyty
w zalanej piwnicy.

Szkody i pełno wody
Nowy regulamin utrzymania

czystości i porządku na terenie

gminy Brzeszcze uchwalony

w marcu przez Radę Miejską

w kilku kwestiach róŜni się

od tego, który obowiązywał od

października 2003 r. Istotną

zmianą jest podwyŜszenie wskaź-

nika wytwarzanych odpadów

komunalnych przypadających na

jednego mieszkańca.   Str. 7.

Brudne problemy

Utworzenie przez Niemców

w kwietniu 1940 r. obozu koncen-

tracyjnego KL Auschwitz, dla

ludności okolicznych wsi niosło ze

sobą wiele dramatycznych

konsekwencji. Odtąd przyszło im

Ŝyć w „cieniu Auschwitz”. Właśnie

mija  65. rocznica wysiedleń

mieszkańców Boru i Bud.   Str. 14.

Miesiące wysiedleń

W styczniu, jeszcze przed podpisa-

niem paktu stabilizacyjnego,

rozmawialiśmy w klubie parla-

mentarnym PiS o koalicji rządowej

z Samoobroną. Wtedy nie było

akceptacji dla takiego pomysłu.

Była za to jeszcze brana pod

uwagę próba budowania koalicji

z Platformą Obywatelską, co w tej

chwili wydaje mi się zupełnie

niemoŜliwe - mówi poseł Beata

Szydło.   Str. 15.

Platforma bardzo
się zmieniła

Po zimowej przerwie rywalizację

wznowiły kluby drugiej ligi piłki

noŜnej. Na tym szczeblu rozgry-

wek swoich sił próbuje trzech

brzeszczan - Arkadiusz Kłoda,

Marcin Borowczyk i Krzysztof

Chrapek.   Str. 27.
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MIESIĘCZNIK LOKALNY

Doszły mnie słuchy, Ŝe nasi rad-

ni chcieli cenzurować „Odgłosy”. Słu-

chy brzmiały groźnie. Na szczęście

okazały się tylko plotkami. No ale w

kaŜdej plotce jest trochę prawdy... A

dzięki temu nasi włodarze są bliŜej

wielkiej polityki. Bowiem rządzący

krajem coraz częściej dyskutują o

tym, co chcieliby czytać i oglądać.

Przed kilkoma tygodniami Ŝycz-

liwy czytelnik poinformował mnie,

Ŝe niedawno jeden z radnych (nie

wymienię nazwiska, bo moŜe on

jest Bogu ducha winny) zapropo-

nował, aby zabronić mi pisać w tej

gazecie. Miało to wywołać krótką

dyskusję.

Co prawda przed dekadą, gdy

„Odgłosy” były jeszcze młodziutkie,

pewien radny zaproponował na

sesji podobną rozmowę. Wtedy RM

głosowała, czy pisać mogę, czy nie?

Część była przeciw. Ale większa część

za. I mogłem pisać dalej. Dziś widać

jak było to śmieszne. Bo w wolnym

kraju nie wolno takich rzeczy robić.

No ale wtedy i gazety, i radni byli

inni. A wnioskodawca znikł z gmin-

nego Ŝycia politycznego. Z jednej

strony szkoda, bo był postacią

barwną. W połowie 1996 r. prze-

konywał mnie, Ŝe rząd w Warsza-

wie ma tajny plan. Do redakcji przy-

niósł artykuł: „Do 2000 r. naród

polski ma być wyniszczony. W

pierwszej kolejności wyniszczeni

mają być emeryci, renciści i ludzie

schorowani. Zakłada się, Ŝe do roku

2000 w Polsce ma Ŝyć nie więcej,

jak około 15 milionów Polaków”.

Fragmenty wykorzystałem w

tekście pisanym do „Rzeczpospoli-

tej”. Nasza współpraca urwała się,

gdy napisałem (na podstawie no-

tatki interweniujących policjantów),

Ŝe radny biegał za Ŝoną z siekierą.

Ale to dawne czasy. AŜ łza się w oku

kręci... Dziś rzadko moŜna trafić na

takie historie...

OtóŜ niedawno radni z komisji

edukacji, kultury i sportu dyskuto-

wali o gazecie. Tym felietonom teŜ

poświęcono troszkę miejsca. Komuś

nie podobało się, Ŝe piszę o tema-

tach nie związanych z gminą. In-

nym odwrotnie - Ŝeby lepiej pisać

ogólnie i nie poruszać spraw diet

naszych rajców. Czyli nic nadzwy-

czajnego. Ale skończyło się tylko na

krótkiej wymianie opinii. I bardzo

dobrze, Ŝe radni są „niecenzuralni”,

czyli nie chcą cenzurować gazety.

Co prawda nie do końca podo-

ba mi się, Ŝe w ogóle dyskutowano

o zawartości gazety. Radni mogą

sobie zabraniać lub zgadzać się na

publikacje, jeśli zrobią zrzutkę i za-

czną „Odgłosy” finansować z wła-

snych kieszeni. Dopóki jednak bę-

dzie wydawana z pieniędzy

budŜetowych, to co najwyŜej po-

winni napisać krytyczny list do re-

dakcji lub autora tekstu.

To wydarzenie kolejny raz

uświadamia, Ŝe polityka w gminie

to taka miniaturowa odmiana wiel-

kiej polityki. Wszak rządzący coraz

częściej wypowiadają się na temat

mediów. UwaŜam, Ŝe o dziennika-

rzach naleŜy dyskutować tak samo,

jak o lekarzach, sędziach, politykach

czy wojskowych. Podobnie jak

wśród innych zawodów, w mediach

są ludzie porządni i świnie. Taki juŜ

jest ten świat. Dlatego zgadzam się

Niecenzuralni radni
z Ludwikiem Dornem, któremu pu-

ściły nerwy. O autorach tekstu na

swój temat w niemieckiej gazecie

powiedział, Ŝe „łŜą jak bure suki”.

Redakcja przeprosiła wicepremiera,

bo dziennikarze faktycznie przesa-

dzili z tłumaczeniem słów naszego

polityka.

Nie Ŝal mi Kazimiery Szczuki,

która drwiła ze stylu prowadzenia

audycji w Radiu Maryja przez nie-

pełnosprawną Magdalenę Buczek.

Szczuka kpiła to w Polsacie. Podob-

no nie wiedziała, Ŝe Buczek jest nie-

pełnosprawna.

Szczuka to generalnie kobieta

źle poinformowana. Kiedyś kole-

Ŝanka napisała w „Super Expresie”

tekst „Chytra Szczuka”. Chodziło o

to, Ŝe za udział w programie Woj-

ciecha Manna, ta znana feministka

dostała jakieś 15 tys. zł. Pozostali

uczestnicy programu gaŜe przeka-

zali na dom dziecka, którego miesz-

kańcy byli gośćmi Manna. Szczuka

nie. Przy jej miesięcznych docho-

dach (jakieś 40 - 50 tys. zł) taki brak

gestu to skąpstwo. Feministka tłu-

maczyła, Ŝe nie wiedziała o geście

innych gości programu. Ale jak się

dowiedziała, to nie wpłaciła pienię-

dzy. Bardzo szybko pojawiła się jed-

nak w naszej redakcji. Oburzona

zbeształa sekretarkę i zostawiła list

ze swoimi wyjaśnieniami.

I to całkiem dobre rozwiązanie.

Polecam kaŜdemu. Do zobaczenia

za miesiąc. No chyba, Ŝe...

Jarosław Rybak

Mieszkańcom Gminy Brzeszcze i Czytelnikom
„Odgłosów Brzeszcz” Ŝyczymy
radosnych Świąt Wielkiej Nocy,

które połączą ludzkie serca, upłyną w zgodzie,
miłości i radości, przyniosą nadzieję!

Wspólnie się nimi cieszmy!
Burmistrz Brzeszcz Teresa
Jankowska z Pracownikami

Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Zawadzki
i Radni Rady Miejskiej.

Parę słówZgadzam się z tobą
Jarku. Radni i burmistrz nie
mają prawa ingerować w treść ga-
zety. Na próŜno szukać takich
uprawnień w ustawach samorzą-
dowych. Nie sądzę teŜ, by wyborcy
udzielili burmistrzowi i radnym
mandatu do ingerowania - w ich
imieniu rzecz jasna - w zawartość
gazety. Problem bierze się stąd, Ŝe
prasa samorządowa - a to nie to
samo co prasa lokalna czy regio-
nalna - wydawana jest bądź przez
same urzędy miast i gmin, bądź
przez ich jednostki organizacyjne,
jak w przypadku „Odgłosów
Brzeszcz”. Właśnie ten fakt bur-
mistrz i radni mogą wykorzystać
jako alibi i przyzwolenie dla cenzor-
skich praktyk. Zapominają przy tym,
Ŝe swoje stanowiska zajmują tylko i
wyłącznie dzięki głosom wybor-
ców, a gazeta nie jest ich prywatną

własnością. Dlatego tak
duŜo zaleŜy od samych re-

daktorów. Ich charakteru, silnej
woli, odporności na naciski i suge-
stie lokalnych notabli.

Wracając zaś do samego spo-
tkania z radnymi komisji edukacji
kultury i sportu, na które zostałem
zaproszony.  Nie o cenzurę tam szło.
Gdyby tak było, od razu wyszedł-
bym z takiego spotkania pukając się
w czoło. Dyskusja dotyczyła działal-
ności gazety, ot takie podsumowa-
nie finansowo-rzeczowe. Rzeczywi-
ście paru radnych wyraziło opinię -
są teŜ czytelnikami gazety - na te-
mat twoich felietonów. Być moŜe,
Ŝe z tych wypowiedzi przebijała się
obawa, Ŝe moŜesz im „wyciąć” jakiś
numer. To dobrze. Bo to politycy po-
winni się obawiać mediów, a nie od-

wrotnie. Do zobaczenia za miesiąc.

Jacek Bielenin
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Jaka przyszłość regionu?
Minister transportu i budownic-

twa Jerzy Polaczek, wojewoda ma-
łopolski Witold Kochan oraz woje-
woda śląski Tomasz Pietrzykowski
gościli 13 marca w Urzędzie Gminy
w Brzeszczach. Na spotkaniu zor-
ganizowanym przez poseł Beatę
Szydło, w którym uczestniczyli teŜ
posłowie i senatorowie PiS-u z re-
gionu, dyskutowano o współpracy
regionalnej pomiędzy Małopolską
i Śląskiem.

- Nie przypadkowo spotykamy się
w Brzeszczach - mówiła poseł Beata
Szydło. - Jesteśmy gminą pograni-

cza. Tutaj tradycje Małopolski i Ślą-
ska są bardzo silne. W styczniu po-
dobne spotkanie wojewoda mało-
polski Witold Kochan zorganizował
pomiędzy posłami Małopolski i Pod-
karpacia. Stąd nasza wspólna inicja-
tywa, by spotkać się równieŜ w gro-

nie parlamentarzystów Małopolski
i Śląska. Stoimy bowiem na stano-
wisku, Ŝe jest wiele projektów, któ-
re moŜemy wspólnie realizować z
korzyścią dla obu województw.

Rozmówcy podkreślali, Ŝe tyl-
ko wspólne działania zapewnią
wysoki poziom rozwoju gospodar-
czego regionu. Mogą teŜ ułatwić
pozyskanie środków z Unii Europej-
skiej. Minister Jerzy Polaczek za-
pewnił, Ŝe województwa małopol-
skie i śląskie będą w najbliŜszych
latach jednymi z największych be-
neficjentów środków w obszarze
transportu i inwestycji drogowych.
Za kluczowe inwestycje uznał roz-
budowę „zakopianki” i dokończe-
nie budowy autostrady A4, która
ma być pierwszym pełnym koryta-
rzem komunikacyjnym zachód-
wschód. Wojewoda małopolski Wi-
told Kochan mówił, Ŝe autostrada
ta moŜe być motorem rozwoju ca-
łej południowej Polski. Przedstawił
pomysł „autostrady firm nowocze-
snych technologii”. Wokół niej w
przyszłości miałyby być lokalizowa-
ne parki przemysłowe i ośrodki ba-
dawcze zajmujące się nowymi
technologiami. Posłowie zwrócili
uwagę na konieczność dalszego
rozwoju lotnisk Pyrzowice i Balice
oraz budowy drogi współpracy re-
gionalnej Oświęcim - Jaworzno.
Mówiono teŜ o przygotowaniach
do zbliŜającej się wizyty w Polsce
papieŜa Benedykta XVI. Temat
współpracy regionalnej w zakresie
zarządzania kryzysowego poruszył
wojewoda śląski Tomasz Pietrzy-
kowski: - Współczesne zagroŜenia
takie jak powodzie, poŜary, epide-
mie i akty terrorystyczne Ŝadnych
granic, tym bardziej wojewódzkich,
nie znają - mówił.

Uczestnicy spotkania ustalili, Ŝe
powołają w Sejmie roboczy zespół
do spraw współpracy międzyregio-
nalnej, do prac którego zaproszą
równieŜ posłów z innych ugrupo-
wań. Jego powołaniem zajmą się
posłowie Beata Szydło i Jędrzej Ję-
druch. Zespół ma ustalić strategicz-
ne obszary współpracy i prioryte-
towe inwestycje, które będą mogły
być zapisane w budŜecie państwa
na 2007 rok.

Obaj wojewodowie zapewnili,
Ŝe nie było to ostatnie spotkanie w
takim gronie.

JaBi

Minister transportu i budownictwa
Jerzy Polaczek.

Janusz Chwierut, poseł Platfor-
my Obywatelskiej otworzył w
Brzeszczach biuro poselskie. Biuro
mieści się na trzecim piętrze daw-
nego „domu górnika” przy ul. Mic-
kiewicza 2.

- JuŜ przed wyborami złoŜyłem
deklarację, Ŝe jeśli zostanę posłem,
to będę się starać otworzyć biura we
wszystkich miastach powiatu oświę-
cimskiego - mówi Janusz Chwierut.

- Raz w tygodniu moi przedstawicie-
le są do dyspozycji mieszkańców
Brzeszcz. Natomiast ja osobiście
będę w biurze przynajmniej raz na
kwartał. Mam teŜ inne obowiązki i
biura w kilku innych miastach, ale jeśli
mieszkańcy Brzeszcz przyjdą z pilną
sprawą, wymagającą mojej obecno-
ści, to pojawię się tutaj.

Poseł
pomoŜe

Janusz Chwierut otworzył biuro
w obecności zaproszonych gości
6 marca. Czynne jest w kaŜdy piątek
w godzinach od 15.00 do 17.00. Pro-
wadzą je Ewa Klimeczek i Katarzyna
Kasprzyk. Co drugi tydzień w biurze
odbywać się będą nieodpłatne kon-
sultacje na temat form prowadze-
nia działalności gospodarczej, pomo-
cy w wypełnianiu druków i for-
mularzy oraz w załatwianiu innych
formalności związanych z rozpoczy-
naniem działalności gospodarczej,
moŜliwości i sposobów pozyskiwa-
nia dofinansowania projektów z fun-
duszy unijnych oraz pomocy w
opracowywaniu biznes planu przed-

sięwzięcia. W wynaję-
tym od Nadwiślańskiej
Spółki Energetycznej lo-
kalu swoją siedzibę ma
równieŜ terenowe koło
Platformy Obywatelskiej.

- W ubiegłorocznych
wyborach parlamentar-
nych Platforma Obywa-
telska zajęła w Brzesz-
czach drugie miejsce,
jest więc tutaj powaŜną
siłą polityczną - mówi Ja-
nusz Chwierut. - Koło te-

renowe PO, które działa w Brzesz-
czach juŜ od 3 lat ciągle się rozwija.
Wszystkie osoby, które uczestniczą
w Ŝyciu publicznym, chcą zrobić coś
dobrego dla gminy Brzeszcze i mają
poglądy zbliŜone do Platformy Oby-
watelskiej, zapraszamy pod adres
Mickiewicza 2.

JaBi

Janusz Chwierut (w środku) chce być
w Brzeszczach co najmniej raz na kwartał.

3 marca na apel Zarządu Klubu
Honorowego Dawcy Krwi działają-
cego przy KWK „Brzeszcze-Silesia”
odpowiedziało 30 osób. Razem od-
dały one 13 l 500 ml krwi. Na ko-
lejną akcję Zarząd zaprasza wszyst-
kich krwiodawców 5 maja.

Akcja
krwiodawców

Wszystkim, którzy poma-
gają naszemu synowi Maciejo-
wi w powrocie do zdrowia
serdeczne podziękowania skła-
dają wdzięczni rodzice.

D. i K. Tretan

Podziękowanie

Tak wygląda
dach budynku po
przedszkolu na No-
wej Kolonii. Budy-
nek ciągle nie jest
zabezpieczony. Do-
stęp do niego ma
kaŜdy. Właściciel,
podobno biznes-
men z Mysłowic,
bawi się z inspek-
toratem budowla-
nym w kotka i myszkę. Nawet nie uprzątnął gruzu, do czego był zobowiązany
po poŜarze budynku w sierpniu ubiegłego roku. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego mówił nam wtedy, Ŝe będzie kontrolował realizację nakazu
zabezpieczenia budynku przed dostępem osób trzecich, a decyzji o rozbiórce
nie moŜe wydać, bo budynek ciągle nadaje się do remontu. Chyba mówił o
zupełnie innym budynku. Po zawaleniu się dachu hali Międzynarodowych
Targów Katowickich media nie pozostawiły suchej nitki takŜe na inspektoracie
budowlanym, zwracając uwagę na niewydolność jego struktur. Mamy tego
przykład na własnym terenie.                                                                                                   jack

Ciągle straszy
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•wymiana tłumików

•naprawa ogumienia

•sprzedaŜ opon

•naprawy bieŜące

•montaŜ haków

                 Zapewniamy części

Auto Serwis Wulkanizacja
u BOHANA

Stanisław Pasternak

32-626 Zasole, ul. Łęcka 45

tel. 608 364 034, 606 933 128

Czynne: pon-pt 8.00-21.00,

sob 8.00-14.00

Oferujemy szybkie i solidne usługi:

Burmistrz Brzeszcz zawarł po-
rozumienia z Województwem Ma-
łopolskim w sprawie inwestycji
drogowych w gminie. Wkrótce
podobne mają być podpisane z
Powiatem Oświęcimskim.

Porozumienia z wojewódz-
twem dotyczą przebudowy skrzy-
Ŝowania ulic Ofiar Oświęcimia,
Nosala i Szymanowskiego wraz z
budową sygnalizacji świetlnej,
przebudowy skrzyŜowania ulic
Dworcowej i Mickiewicza wraz z
budową sygnalizacji świetlnej oraz
remontu chodnika wzdłuŜ ul. Dwor-
cowej (wzdłuŜ parku od skrzyŜowa-
nia z ul. Obozową do ronda - lewa
strona).

- Zarząd Dróg Wojewódzkich
opracował koncepcje przebudowy
skrzyŜowań i wybrał te, które
równieŜ naszym zdaniem są naj-
właściwsze. Zlecono wykonanie
projektów technicznych, które sfi-

nansuje gmina. Natomiast koszty
przebudowy skrzyŜowań poniosą po
połowie ZDW i gmina. Cykl inwesty-
cyjny dla tych zadań przewidziano
na dwa lata, ale mam nadzieję, Ŝe
uda nam się je zrealizować w tym
roku, jedynie płatności będą rozło-
Ŝone na dwa lata. W bieŜącym roku
zaplanowaliśmy w budŜecie na te
inwestycje kwotę 270 tys. zł. Na
przyszły rok zostało zaciągnięte zo-
bowiązanie finansowe w wysokości
300 tys. zł.

Z rozmów z dyrekcją Zarządu
Dróg Powiatowych wynika, Ŝe poro-
zumienia z powiatem określać będą
udział powiatu i gminy w finanso-
waniu modernizacji ulic: Bielskiej (od
ul. Pocztowej do ul. Olszyny) i Olszy-
ny (od ul. Bielskiej do cmentarza) w
Jawiszowicach, Wypoczynkowej (od
ul. Pogranicze do ul. Świerkowej) i
Wyzwolenia w Skidziniu oraz Staro-
wiejskiej w Wilczkowicach (od ul.
Łąkowej do ul. Kolonia). Rada Miej-
ska upowaŜniła burmistrza do pod-
pisania porozumień finansowych na
realizację tych inwestycji. Planowa-
ny jest 50 procentowy udział gminy
w realizacji tych zadań.              jack

Wspólne
inwestycje

Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Krakowie w najbliŜszych latach nie
przewiduje budowy ronda na skrzy-
Ŝowaniu ulic Łęckiej, Wypoczynko-
wej i Kostka Jagiełły w Zasolu.

Z wnioskiem o przebudowę skrzy-
Ŝowania do ZDW zwrócili się miesz-
kańcy i Rada Sołecka Zasola. W tej spra-
wie interweniowała teŜ poseł Beata

Szydło. W ciągu ostatnich dwóch lat
na skrzyŜowaniu doszło do sześciu
kolizji. Wszystkie wynikały z nieudzie-
lenia pierwszeństwa przejazdu przez
kierujących samochodami. Przedsta-
wiciele ZDW, Urzędu Gminy i Rady So-
łeckiej przeprowadzili na miejscu
wizję lokalną. W ocenie ZDW skrzyŜo-
wanie jest prawidłowe, czytelne i za-
pewnia bezpieczeństwo ruchu.

Nie będzie
ronda

W 2003 r. ZDW oznakował przej-
ście dla pieszych przez drogę woje-
wódzką poprzez wykonanie na do-
jeździe do skrzyŜowania czerwonych
pasów akustycznych oraz tablic
ostrzegawczych ze znakiem A-17 -
„uwaga dzieci” i napisem „kierow-
co zwolnij”. Namalowano teŜ „ze-
brę” na czerwonym tle, postawiono
znaki pionowe z tabliczkami „Agat-
ka”, a nad przejściem wysięgnik ze
znakiem D6 i pulsującymi Ŝółtymi
światłami.

W piśmie adresowanym do
poseł Beaty Szydło ZDW pisze, Ŝe

„biorąc pod uwagę wnio-
ski lokalnej społeczności
i w trosce o poprawę
bezpieczeństwa ruchu
drogowego w rejonie
skrzyŜowania, Zarząd
wykona dodatkowe
przejście dla pieszych
przez wlot ul. Wypoczyn-
kowej, a przed wszyst-
kimi wlotami skrzyŜowa-
nia ustawione zostaną
drogowskazy z nazwami
miejscowości”.

Wykonanie przejścia dla pie-
szych ma ułatwić przekraczanie jezd-
ni w rejonie skrzyŜowania, a kieru-
jącym zasygnalizować dojazd do
niego. Z kolei ustawienie drogo-
wskazów z nazwami miejscowości
ma poprawić czytelność i postrze-
ganie skrzyŜowania oraz zapewnić
kierowcom lepszą orientację w te-
renie.                                            JaBi

Przez skrzyŜowanie w Zasolu przejeŜdŜa
ok. 3950 pojazdów na dobę.

lek. med. Ryszard Piekarski

•SPECJALISTA DIABETOLOG

•SPECJALISTA CHORÓB

WEWNĘTRZNYCH

•USG, EKG
tel. 601 44 21 45, (032) 212 86 59

Leczenie CUKRZYCY

Dyrektor Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodo-Dyrektor Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodo-Dyrektor Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodo-Dyrektor Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodo-Dyrektor Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodo-
wych i�Ogólnokształcących w�Brzeszczach mgr Jan Ra-wych i�Ogólnokształcących w�Brzeszczach mgr Jan Ra-wych i�Ogólnokształcących w�Brzeszczach mgr Jan Ra-wych i�Ogólnokształcących w�Brzeszczach mgr Jan Ra-wych i�Ogólnokształcących w�Brzeszczach mgr Jan Ra-
taj zachęca tegorocznych absolwentów gimnazjum dotaj zachęca tegorocznych absolwentów gimnazjum dotaj zachęca tegorocznych absolwentów gimnazjum dotaj zachęca tegorocznych absolwentów gimnazjum dotaj zachęca tegorocznych absolwentów gimnazjum do
podjęcia nauki w�naszym zespole szkół.podjęcia nauki w�naszym zespole szkół.podjęcia nauki w�naszym zespole szkół.podjęcia nauki w�naszym zespole szkół.podjęcia nauki w�naszym zespole szkół.

Szkoła zapewnia bogatą ofertę kształcenia oraz moŜliwość
realizacji pasji sportowych i artystycznych.
Proponujemy podjęcie nauki w następujących szkołach:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - klasa dziennikarskaklasa dziennikarskaklasa dziennikarskaklasa dziennikarskaklasa dziennikarska
TECHNIKUM - kształci w zawodach- kształci w zawodach- kształci w zawodach- kształci w zawodach- kształci w zawodach
����� technik ekonomista/technik handlowiec
����� technik górnik górnictwa podziemnego
����� technik logistyk
����� technik informatyk
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - odział wielozawodowyodział wielozawodowyodział wielozawodowyodział wielozawodowyodział wielozawodowy

Dokumenty moŜna składać od 15 maja 2006 r.Dokumenty moŜna składać od 15 maja 2006 r.Dokumenty moŜna składać od 15 maja 2006 r.Dokumenty moŜna składać od 15 maja 2006 r.Dokumenty moŜna składać od 15 maja 2006 r.     w se-w se-w se-w se-w se-
kretariacie Powiatowego Zespółu nr 6 Szkół Zawodowychkretariacie Powiatowego Zespółu nr 6 Szkół Zawodowychkretariacie Powiatowego Zespółu nr 6 Szkół Zawodowychkretariacie Powiatowego Zespółu nr 6 Szkół Zawodowychkretariacie Powiatowego Zespółu nr 6 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcącychi Ogólnokształcącychi Ogólnokształcącychi Ogólnokształcącychi Ogólnokształcących,,,,, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1,32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1,32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1,32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1,32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1,
tel. 032 210 93 40tel. 032 210 93 40tel. 032 210 93 40tel. 032 210 93 40tel. 032 210 93 40.....

Ogłoszenie
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Samorząd

Samorząd Osiedlowy nr 1
Przewodniczący: Wiesław Albin
Łączna kwota: 3 575 zł
2 600 zł – zakup nagród na imprezy dla mieszkań-
ców
400 zł – opłata teatrzyku z okazji mikołajek
375 zł – zakup materiałów do naprawy placów
zabaw
200 zł – materiały biurowe dla potrzeb samorzą-
du

Samorząd Osiedlowy nr 2
Przewodniczący: Wojciech Świtak
Łączna kwota: 3 005 zł
800 zł – zakup farb i listewek na remont ławek,
spawanie siodełek na karuzeli
100 zł – nagrody na imprezę „Uczeń Roku”
305 zł – organizację Dnia Dziecka
600 zł – dofinansowanie kosztów przejazdu wy-
cieczki dla dzieci
300 zł – zakup nagród dla dzieci na imprezę „Za-
kończenie wakacji”
300 zł – zakup nagród dla uczestników imprez
organizowanych przez SO nr 2
300 zł – organizacja Mikołajek
300 zł – zakup materiałów biurowych

Samorząd Osiedlowy nr 3
Przewodniczący: Krzysztof Bielenin
Łączna kwota: 6 115 zł
2 500 zł – zakup sprzętu nagłaśniającego dla OSP
Brzeszcze
500 zł – „Majówka” (nagrody)
600 zł – Dzień Dziecka (opłata za zamek dmucha-
ny)
600 zł – wycieczka mieszkańców (pokrycie trans-
portu autobusem)
600 zł – zakup materiału na stroje ludowe dla
zespołu „Brzeszczanki”
500 zł – „Biesiada z piosenką” - zakup nagród dla
dzieci
200 zł – zakup nagród na imprezę „Uczeń roku”
150 zł – Gminny Bieg Rodzinny (nagrody)
465 zł – finansowa rezerwa związana z wydatka-
mi na imprezy kulturalne

Samorząd Osiedlowy nr 4
Przewodniczący: Sławomir Drobny
Łączna kwota: 3 025 zł
200 zł – wyposaŜenie świetlicy
300 zł – dofinansowanie wycieczek (transport)
300 zł – remont placu zabaw i ławek
2 225 zł – organizacja imprez kulturalnych, spor-
towych i rekreacyjnych (Dzień Dziecka, Majówka,
Biesiada z piosenką, doŜynki, turnieje: tenisa sto-

łowego, szachowego i piłki siatkowej, kulig, dys-
koteki 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 nowo-
rocznej
1 000 zł – zakup wyposaŜenia do kuchni w Domu
Ludowym w Borze
1 000 zł – remont boiska do piłki noŜnej
300 zł – zakup narzędzi dla pracowników przy-
dzielonych z opieki społecznej do prac porządko-
wych
300 zł – transport piasku na boisko do piłki plaŜo-
wej
355 zł – koszenie boiska

Samorząd Osiedlowy nr 6
Przewodniczący: Marian Spisak
Łączna kwota: 3680 zł
700 zł – Dzień Dziecka (zakup nagród, upomin-
ków i słodyczy)
700 zł – Zakończenia lata – festyn
700 zł – Mikołajki
1000 zł – wycieczki dla dzieci (koszty autobusu,
bilety wstępu, nagrody)
300 zł – turniej piłkarski dla młodzieŜy (zakup
koszulek, dyplomów i upominków)
200 zł – zakup nagród (Uczeń Roku, zakończenie
roku szkolnego)
80 zł – działalność samorządu (zakup artykułów
biurowych)

Samorząd osiedlowy nr 7
Przewodniczący: Czesław śak
Łączna kwota: 2765 zł
600 zł – Dzień Dziecka
100 zł – „Biesiada z piosenką” (nagrody dla uczest-
ników konkursów)
100 zł – Bieg Rodzinny (zakup upominków)
100 zł – Dni Brzeszcz (zakup upominków)
100 zł – Majówka w ogrodach plebani parafii św.
Urbana
100 zł – turniej piłki siatkowej (zakup nagród)
450 zł – wycieczki do Bochni i na Szyndzielnię
(koszty przewozu)
65 zł – Uczeń Roku (zakup nagród)
600 zł – Mikołajki (zakup upominków)
150 zł – przypadki losowe
200 zł – dofinansowanie świetlicy Samorządu
Osiedlowego nr 4 (z tytułu uŜyczenia świetlicy
dla celów SO nr 7)
200 – zakup cementu na ogrodzenie placu zabaw
budowanego przy ul. Nosala

Samorząd Osiedlowy nr 8
Przewodniczący: Jerzy Fajfer
Łączna kwota: 1 745 zł
500 zł – zakup nagród w konkursie „Uczeń Roku”
300 zł – nagrody w imprezach szkolno-środowi-
skowych organizowanych przez SP nr 2
300 zł – nagrody w imprezach szkolno-środowi-

skowych organizowanych przez Gimnazjum
nr 2
645 zł – nagrody z okazji Dnia Dziecka i Dni
Brzeszcz

Wilczkowice
Sołtys: Krystyna Kramarczyk
Łączna kwota: 1 625 zł
200 zł – Dzień Dziecka (nagrody rzeczowe)
100 zł – turniej międzyszkolny (nagrody rzeczo-
we dla SP Skidziń)
125 zł – wykaszanie boiska i placu zabaw, eks-
ploatacja kosiarki
1 200 zł – wykonanie kompletów stołów i ławek
(dla obsługi imprez plenerowych)

Skidziń
Sołtys: Jerzy Krawczyk
Łączna kwota: 3 035 zł
2 185 zł – zakup stołów i ławek do miejscowe-
go Domu Ludowego
850 zł – zakup materiałów do uzupełnienia stro-
jów dla zespołu „Skidzinianki”

Przecieszyn
Sołtys: Czesław Smółka
Łączna kwota: 3 000 zł
200 zł – zakup materiałów biurowych dla Rady
Sołeckiej na prowadzenia działalności statuto-
wej
200 zł – organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek
dla dzieci ze świetlicy
200 zł – zakup nagród na imprezy sportowe
2 400 zł – organizacja wycieczek, konkursów i
innych imprez organizowanych pod patronatem
Rady Sołeckiej z organizacjami społecznymi Prze-
cieszyna

Zasole
Sołtys: Marzena Sajdak
Łączna kwota: 2 775 zł
1000 zł – dokończenie ogrodzenia placu rekre-
acyjno-sportowego wzdłuŜ ul. Łęckiej
750 zł – zakupu gier zręcznościowych do świe-
tlicy w Zasolu
525 zł – zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły
w Zasolu
500 zł – zakup ubrań koszarowych dla części
bojowej OSP w Zasolu

Jawiszowice
Sołtys: Stanisław Sajdak
Łączna kwota: 9 970 zł
1 500 zł – remont garaŜy samochodów poŜarni-
czych OSP Jawiszowice
1 900 zł – remont budynków komunalnych (przy
ul. Turystycznej i Handlowej)
1 000 zł – zakup nagród na zawody sportowe
3 500 zł – organizacja imprez kulturalnych na
terenie sołectwa
600 zł – utrzymanie czystości na terenie sołec-
twa (klomby, zieleń, doraźne prace)
1 470 zł – działalność Rady Sołeckiej

jack

Podzielili pieniądze
Podczas marcowych zebrań samorządów

osiedlowych i sołeckich przyjęto plany finanso-
we środków przyznanych samorządom i sołec-
twom w budŜecie gminy na 2006 r. O to jak
rozdysponowano pieniądze.
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Wnioski, które podjęły zebrania samorządów
osiedlowych i sołeckich trafiły do Urzędu Gminy i
będą brane pod uwagę przy uchwalaniu budŜetu
na 2007 r.  Przedstawiamy tylko wybrane. Są wśród
nich i takie, które powtarzają się od 3 lat, bo ciągle
nie mogą się doczekać na realizację. MoŜe tym
razem się uda.

Samorząd Osiedlowy nr 1
1. Trzeci etap przebudowy ul. Konopnickiej (chodnik).
2. Naprawić ciągi piesze w obrębie wspólnot miesz-
kaniowych nr 16, 23, 22, 36, 38, 44, 45.
3. Wykonać projekt parkingu przy ul. świrki i Wigury.
4. Naprawić chodnik przy bloku nr 14 z równocze-
snym zaprojektowaniem miejsc parkingowych.
5. Modernizacja oświetlenia na terenie całego sa-
morządu.
6. Zamontować próg zwalniający na ul. Grunwaldz-
kiej.
7. Monitoring na ul. K. Wielkiego (zainstalować ka-
merę obrotową).
8. Usunąć punkty handlowe (przyczepy) z targowicy.

Samorząd Osiedlowy nr 2
1. Zasypać dziury na parkingu przy bloku nr 13 na ul.
Słowackiego oraz dziury na chodniku.
2. Nawieźć ziemię i obsadzić krzewami lub Ŝywo-
płotem teren przy bloku nr 7 na ul. B. Prusa oraz
ustawić znak odnośnie tonaŜu samochodów.
3. Zakupić 5 sztuk ławek na plac zabaw przy ul.
Słowackiego.
4. Wystąpić do RPWiK o uruchomienie nieczynnych
hydrantów przy blokach.

Samorząd Osiedlowy nr 3
1. Kontynuacja spraw własnościowych oraz budo-
wa ulic B. Chrobrego i Stefczyka.
2. Remont i przebudowa ulic Reja, Reymonta, Przy-
łogi, Sikorskiego.
3. Przebudowa ul. św. Idziego i ul. św. Ubana.
4. Przebudowa ul. św. Wojciecha i ul. Kosynierów w
ramach szkód górniczych.
5. Remont chodnika od ul. Piastowskiej do ul. B.
Chrobrego oraz ul. Szkolnej.
6. Instalacja pojedynczych lamp oświetleniowych
na ul. B. Chrobrego, Reymonta, Nazieleńce i Pia-
stowskiej.
7. Przebudowa chodnika na ul. Piastowskiej koło
kościoła.

Samorząd Osiedlowy nr 4
Wnioski ujęte w budŜecie gminy na 2006 r.:
1. Przebudowa ul. Szymanowskiego + PT
2. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyŜowaniu ulic
Kościuszki, Leśna i Szkolna PT.
3. Przebudowa ul. Nowa Kolonia + PT.
4. Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Ofiar Oświę-
cimia w rejonie skrzyŜowania z ulicami Nosala i
Szymanowskiego.

Samorząd Osiedlowy nr 5
1. Wystąpić do ZDW w Krakowie z wnioskiem

o opracowanie koncepcji dla odcinka drogi woje-
wódzkiej od ul. Nosala do granicy miasta Brzeszcze
uwzględniającej rozwiązanie skrzyŜowań z ul. Pie-
karską, Klonową, Partyzantów i Budy.
2. Wystąpić do Starostwa Powiatowego o zwiększe-
nie częstotliwości kontroli realizacji wymogów doty-
czących kompostowania odpadów na prywatnej po-
sesji p. Gabrysia przy ul. Ofiar Oświęcimia (tzw.
Buczaki).
3. Podczas opracowywania projektu technicznego
kanalizacji deszczowej na ul. Bór (od Domu Ludowe-
go) uwzględnić moŜliwość w dalszych etapach budo-
wy chodnika i ścieŜki rowerowej.
4. W budŜecie gminy na 2007 r. zaplanować wykona-
nie projektu technicznego na poszerzenie ul. Boro-
wej począwszy od ul. Kolejowej.
Samorząd Osiedlowy nr 6
1. Przyspieszyć starania o przejęcie budynku wymien-
nikowni.
2. Unormować uŜytkowanie parkingu obok sklepu p.
Cetnarskiego (dotyczy postoju wielu autobusów).
3. Zamontować kamerę wewnątrz placu osiedlowe-
go między blokiem 13-17 oraz na bloku 5.
4. Na drodze obok bloku nr 4 postawić znak „zakaz
postoju”.
5. Wystąpić do OK o uzupełnienie krzesełek zniszczo-
nych w osiedlowej świetlicy.
6. Wybudować połączenie osiedla z ul. Hubala.
7. Zwiększyć ilość patroli policji i straŜy miejskiej na
osiedlu.

Samorząd Osiedlowy nr 7
1. Wykonać chodnik na ul. Nosala od przejazdu kole-
jowego do przystanku na tzw. „Chałpach”.
2. Wykonać chodnik na ul. Siedliska.
3. Odwodnić i utwardzić drogę boczną do ul. Piekar-
skiej.
4. Wzmóc kontrolę straŜy miejskiej i policji odnośnie
przestrzegania znaku B-18 (zakaz wjazdu pojazdów
o rzeczywistej masie całkowitej 2,5 t.) na ulicach
Daszyńskiego, Krasickiego, Hubala i Białej.
5. Wykonać oświetlenie chodnika wzdłuŜ ul. Ofiar
Oświęcimia od ul. Szymanowskiego do cmentarza
komunalnego.
6. Wyznaczyć przejścia dla pieszych na ul. Ofiar Oświę-
cimia pomiędzy halą sportową a stadionem.

Samorząd Osiedlowy nr 8
1. Wykonać oświetlenie ul. Aleja Dworska na odcinku
od ul. Mickiewicza do ul. Akacjowej.
2. Utwardzić plac obok sklepu PSS na ul. Wyspiań-
skiego.
3. Dokonać przeglądu i usprawnić hydranty na tere-
nie Samorządu Osiedlowego nr 8.
4. Naprawić chodnik przy ul. Wyspiańskiego.
5. Wyremontować skrzyŜowanie na ul. Kopernika
włącznie z regulacją kratek ściekowych kanalizacji
deszczowej.
6. PrzedłuŜyć kanalizację deszczową do końca ul. Aka-
cjowej.

Jawiszowice
1. Wprowadzić do budŜetu gminy na 2007 r. oświe-
tlenie ul. Bielskiej od Kółka do ul. Przecznej.

2. PołoŜyć nawierzchnię asfaltową na ul. Kleparz,
Trakcyjnej i Pochyłej.
3. Stopniowo naprawić i odwodnić ulice na „Pia-
skach”.
4. Zabezpieczyć przepompownie ścieków na Trzciń-
cu, by nie dochodziło do awarii i zalewania fekalia-
mi okolicznych terenów uprawowych.
5. Rozwiązać problem bezpańskich psów poprzez
obowiązkowe wszczepianie czipów.
6. Zwrócić się z prośbą do Agencji Rolnej o zwięk-
szenie ilości godzin pracy ich przedstawicieli w Urzę-
dzie Gminy (doradztwo dla rolników).
7. Wybudować 30 m chodnika koło szkoły na ul.
Kusocińskiego.
8. Przy remoncie sali gimnastycznej miejscowej
szkoły wykonać przegląd i konserwację dachu sali.

Wilczkowice
1. Budowa chodnika przy ul. Oświęcimskiej - konty-
nuacja od ul. Podlaskiej.
2. Naprawić chodnik przy ul. Oświęcimskiej - od ul.
Starowiejskiej w kierunku szkoły.
3.  Zobowiązać burmistrza do podjęcia działań zmie-
rzających do uregulowania stosunków wodnych w
Wilczkowicach.
4. Wyczyścić rów przy ul. Oświęcimskiej (na posesji
p. Stanclika).
5. Wybudować linię oświetleniową przy ul. Kolonia.
6. Oczyścić studzienki kanalizacji deszczowej.
7. Skutecznie oznakować przejście dla pieszych przy
Szkole Podstawowej w Skidziniu (pasy i „pralka”).
8. Sprawdzić wydolność transformatora zasilające-
go Wilczkowice (częste spadki napięcia).

Skidziń
1. Wykonać modernizację ul. Zakole.
2. Naprawić końcówkę ul. Wypoczynkowej.
3. Zabudować hydrant na końcu ul. Cichej.
4. Odwodnić ul. Zakątek (przy bramie wjazdowej p.
Baścika).
5. Ustalić właściciela działki w pasie drogowym przy
ul. Wypoczynkowej (koło posesji pani Widlarz) i zo-
bowiązać go do jej uporządkowania i wykaszania.

Przecieszyn
1. Doprowadzić do rozbiórki budynku obok przepom-
powni.
2. Wyczyścić rów wzdłuŜ  ul. Topolowej  i w miarę
moŜliwości wyłoŜyć starymi płytami chodnikowymi.
3. Po zakończeniu prac kanalizacyjnych w płn. czę-
ści Przecieszyna zorganizować spotkanie z geodetą
w celu zebrania dokumentacji przyłączy.
4. Ustalić przeznaczenie placu betonowego przy bu-
dynku szkoły.

Zasole
1. Zobowiązać ZDP i ZDW do szybkiej naprawy dróg
powiatowych i wojewódzkich.
2. Utwardzić i wykonać nawierzchnię wyłączonego
z eksploatacji odcinka drogi na granicy Zasola i Za-
sola Bielańskiego.
3. UpowaŜnić Radę Sołecką do przenoszenia środ-
ków pomiędzy zadaniami w razie niewykorzystania
wszystkich.

Wnioski z zebrań

Samorząd
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Teraz wskaźnik wytwarzanych
odpadów na jednego mieszkań-
ca - zgodnie z Gminnym Planem
Gospodarki Odpadami - wynosi
1,87 m3 na rok. Wskaźnik ten jest
podstawą do zawarcia umowy
oraz rozliczania usług z firmą wy-
wozową.

- To uśredniony wskaźnik dla
wszystkich mieszkańców naszej
gminy - mówi burmistrz Teresa
Jankowska. - Sądzę, Ŝe zapisy w
regulaminie dotyczące segregacji
odpadów spowodują, Ŝe wskaź-
nik w kolejnych latach będzie
niŜszy.

Zmieniły się teŜ zapisy doty-
czące wymaganej ilości pojemni-
ków na odpady w gospodar-
stwach domowych. Co najmniej
jeden pojemnik o pojemności
110 litrów musi posiadać gospo-
darstwo domowe zamieszkałe
przez nie więcej niŜ 4 osoby. W
gospodarstwie, w którym miesz-
ka 5 i więcej osób, powinny się
znajdować co najmniej dwa po-
jemniki 110 litrowe lub jeden
240 litrowy.

W regulaminie określono
równieŜ nowe zasady selektywnej
zbiórki odpadów, która obejmu-
je opakowania szkła bezbarwne-
go i kolorowego, tworzyw sztucz-
nych, butelek PET, opakowań
TertaPack oraz puszek aluminio-
wych. Dotychczas dla potrzeb se-
lektywnej zbiorki odpadów w so-
łectwach stosowano worki
foliowe, zaś przy budynkach wie-
lorodzinnych i w „starych” Brzesz-
czach stały odpowiednie  konte-
nery. Teraz w worki foliowe będą
wyposaŜone wszystkie domy jed-
norodzinne. Worki koloru zielo-
nego przeznaczone będą na szkło
bezbarwne i kolorowe, a Ŝółtego
na puszki aluminiowe, tworzywa
sztuczne (w tym butelki PET) i
opakowania TetraPack. W przy-
padku zasobów mieszkaniowych
obowiązywać będą trójkolorowe

- Zgłosiłem wniosek o odłoŜenie głoso-

wania nad przyjęciem regulaminu do na-

stępnej sesji, a moŜe i dłuŜej, bo uwaŜam, Ŝe

ten regulamin niczego w sposób powaŜny

nie zmienia. Jeśli chcemy coś porządkować,

to róbmy to kompleksowo. Rozwiązujmy nie

tylko problem nieczystości stałych, ale

przede wszystkim problem ścieków. Przyję-

cie nowego wskaźnika produkcji śmieci na

jednego mieszkańca jest dla mnie niezrozu-

miałe. Wskaźnik 1,6 m3/rok, który obowią-

zywał dotychczas podniesiono do 1,87 m3/

rok. Cena usług więc wzrośnie. Według tego przeliczenia kaŜdy miesz-

kaniec gminy produkuje dziennie 5 litrów śmieci. Jestem przekona-

ny, Ŝe wielu mieszkańców tyle śmieci nie wytwarza. Ponadto duŜa

grupa osób jest czasowo nieobecna w gminie, ale ciągle zameldowa-

na. Myślę o studentach oraz osobach, które wyjechały do pracy za
granicę. Ich rodziny płacą więc właściwie za powietrze.

Jednak największym problemem pozostają ścieki. Wszyscy ci, któ-

rzy są podłączeni do kanalizacji solidnie płacą. Inaczej jest z szamba-

mi, bo te są róŜnej wielkości. Część mieszkańców ma np. 3 metrowe,

a część 15 metrowe. Ci drudzy zapłacą znacznie więcej i w związku z

tym będą mieli motywację finansową do podłączenia się do sieci

kanalizacyjnej, jeśli gmina taką moŜliwość im stworzy. Natomiast ci,

którzy płacą dzisiaj za wywóz 4 m3 lub 6 m3  ścieków rocznie, motywa-

cji takiej nie będą mieć. W wielu regionach gminy, pomimo Ŝe wybu-

dowano kanalizację, po kilka, a nawet kilkanaście gospodarstw nie

jest podłączonych do sieci. Po prostu im się to nie opłaca. Uznają, Ŝe

lepiej będzie, jak te dziesiątki metrów sześciennych ścieków pójdzie

w glebę i jakoś to będzie. Trzeba się powaŜnie zastanowić nad inwe-

stowaniem w przydomowe biooczyszczalnie, bo inwestycje kanaliza-

cyjne w przypadku części zabudowy w gminie są nieekonomiczne.

Do tego regulaminu wcześniej czy później będziemy musieli wró-

cić. Zrobi to pewnie nowa Rada Miejska. Regulamin nie moŜe być

tylko dokumentem dla dokumentu.

pojemniki. Szkło bezbarwne rzu-
camy do białego, szkło kolorowe
do zielonego, a puszki aluminio-
we, tworzywa sztuczne i opako-
wania TetraPack do Ŝółtego po-
jemnika.

Regulamin określa teŜ często-
tliwość wywozu z posesji odpa-
dów komunalnych i nieczystości
ciekłych. Właściciel nieruchomo-
ści zobowiązany jest do usuwa-
nia odpadów komunalnych - po-
przez firmę wywozową - co
najmniej raz na tydzień, a odpa-
dów segregowanych co najmniej
raz w miesiącu. Nieczystości cie-
kłe - z nieruchomości wyposaŜo-
nych w zbiorniki bezodpływowe -
muszą być wywoŜone nie rzadziej
niŜ dwa razy w roku. Właścicielo-
wi nieruchomości nie wolno do-
puścić do przepełnienia zbiorni-
ka. Za kontrolę wykonywania
obowiązku usuwania odpadów
komunalnych oraz nieczystości
ciekłych odpowiedzialna będzie
StraŜ Miejska. Właściciel nieru-
chomości musi udokumentować
korzystanie z usług firm wywozo-
wych poprzez okazanie umowy i
dowodu płacenia. W przypadku
właścicieli nieruchomości, którzy
nie zawarli umów na odbieranie
odpadów komunalnych oraz
opróŜnianie zbiorników bezod-
pływowych wydawane będą de-
cyzje administracyjne z zastoso-
waniem górnych stawek opłat
uchwalonych przez Radę Miejską.
I tak za odbieranie odpadów ko-
munalnych górna stawka opłaty
wynosi 44,85 zł/m3, zaś za opróŜ-
nianie zbiorników bezodpływo-
wych 30,84 zł/m3.

- Wysokość tych stawek jest
porównywalna ze stawkami uch-
walanymi w ościennych gminach
- mówi burmistrz Teresa Jankow-
ska. - Mam jednak nadzieję, Ŝe
uchwała określająca wysokość
stawek nie znajdzie zastosowania.

JaBi

Brudne problemy Bo róŜne są opinie

Józef Stolarczyk, radny
Rady Miejskiej.

- Regulamin moim zdaniem jest krokiem

do przodu. KaŜdy właściciel posesji zgod-

nie z nim powinien zawrzeć umowę na wy-

wóz odpadów stałych i ciekłych z firmą po-

siadającą odpowiednie zezwolenie. Gmina

za pośrednictwem StraŜy Miejskiej ma pra-

wo sprawdzić czy mieszkańcy posiadają

umowy i faktury, które będą dowodem, Ŝe

umowa jest realizowana. Segregacją odpa-

dów obejmujemy całą gminę. Nie narzuca-

my ceny za usługi. Będą one ustalone w

indywidualnej umowie pomiędzy miesz-

kańcem a firmą wywozową. Długo zastana-

wialiśmy się nad zapisami dotyczącymi wywozu ścieków ze zbiorni-

ków bezodpływowych. Trudno znaleźć tutaj złoty środek, bo tylko

część gminy jest skanalizowana. W przypadku posesji podłączonych

do kanalizacji sytuacja jest jasna - mieszkańcy płacą za odprowadza-

nie ścieków tyle, ile pobiorą wody. W tym roku planujemy przepro-

wadzić inwentaryzację zbiorników bezodpływowych i wtedy będzie

moŜna określić częstotliwość opróŜniania w zaleŜności od ich pojem-

ności. Na razie przyjęliśmy zapis, który nakazuje opróŜnianie szamb

co najmniej dwa razy do roku. Musimy inwestować w projekty kana-

lizacyjne i budowę sieci, by do 2015 r. skanalizowana była cała

gmina.

Teresa Jankowska,
burmistrz Brzeszcz.

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Brzeszcze uchwalony w marcu przez
Radę Miejską w kilku kwestiach róŜni się od tego, który
obowiązywał od października 2003 r. Istotną zmianą
jest podwyŜszenie wskaźnika wytwarzanych odpadów
komunalnych przypadających na jednego mieszkańca.
Zmienią się teŜ zasady segregacji odpadów.
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Bezrobotni i poszukujący zatrudnie-
nia, pomimo wysokich kwalifikacji
i umiejętności, mają powaŜne
problemy z prezentacją własnej
osoby w trakcie rozmowy kwalifika-
cyjnej. Doradcy zawodowi z Powia-
towego Urzędu Pracy w Oświęcimiu
zwracają uwagę na kilka najczęściej
popełnianych błędów przez bezro-
botnych.

Dokładne przygotowanie się do rozmowy z
pracodawcą pozwoli umiejętnie zaprezentować
się na takiej rozmowie i zwiększy szansę na za-
trudnienie.

- Zebranie istotnych informacji o firmie, wy-
maganych kwalifikacjach i zakresie obowiązków
na proponowanym stanowisku jest bardzo
waŜną częścią przygotowania się do rozmowy -
mówi Magdalena Chałupnik, doradca zawodo-
wy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu.
- Informacje te pozwolą osobie bezrobotnej do-
wiedzieć się o wymaganiach pracodawcy, przez
co łatwiej jej będzie wyeksponować swoje zalety
i umiejętności. Ponadto dzięki temu będzie mia-
ła moŜliwość wykazać się wiedzą o firmie, co

będzie dla pracodawcy sygnałem o jej faktycz-
nym zainteresowaniu pracą.

Wszelkie informacje dotyczące danego za-
kładu pracy moŜna zdobyć kontaktując się bez-
pośrednio z firmą czy z pracownikami, przeglą-
dając róŜnego rodzaju foldery, broszury info-
rmacyjne o firmach, a takŜe strony internetowe.

Innym bardzo istotnym elementem jest za-
stanowienie się przez samych zainteresowanych,
które z posiadanych doświadczeń zawodowych
i umiejętności mogą być wymagane czy teŜ mile
widziane przez pracodawcę. Taka samowiedza
po pierwsze ułatwi przygotowanie CV i listu
motywacyjnego, a po drugie dzięki niej łatwiej
będzie uwydatnić swoje zalety w trakcie rozmo-
wy o pracę. Stąd waŜne jest, aby przed spotka-
niem z pracodawcą osoby bezrobotne jeszcze
w domu przeprowadziły same ze sobą taką roz-
mowę. Przygotowały sobie odpowiedzi na sta-
wiane przez pracodawcę pytania, gdyŜ będzie
on wypytywał nie tylko o doświadczenie zawo-
dowe, ale równieŜ o Ŝycie prywatne, o ich zain-
teresowania i hobby. Ponadto powinny same
ułoŜyć sobie zestaw pytań, dotyczących warun-
ków pracy, zakresu obowiązków i wszelkich sta-
wianych wymagań. NaleŜy tylko pamiętać, Ŝe
pierwsza część rozmowy to czas dla pracodaw-
cy. Wtedy to on zadaje pytania, by poznać bliŜej
swojego rozmówcę. Przygotowane przez nas
pytania zostawmy więc na chwilę, kiedy praco-
dawca zaspokoi juŜ swoją ciekawość naszą
osobą.

Przygotowani na rozmowę, postarajmy się
na nią nie spóźnić. Zostanie to źle odebrane
przez pracodawcę. Dlatego doradcy zawodowi
zalecają przyjść pięć minut wcześniej. Jest to czas
na uspokojenie się i zebranie myśli przed bata-
lią. Kiedy w drodze na spotkanie juŜ wiemy, Ŝe
nie dotrzemy na czas, poinformujmy o tym tele-
fonicznie osobę, z którą jesteśmy umówieni. To
bardzo waŜne.

- Na pierwsze wraŜenie wpływa ogół zacho-
wań niewerbalnych, tzn. wygląd, ubiór, nastrój,
ponadto pierwsze spojrzenie, sposób ułoŜenia
ciała, sposób siadania - mówi Magdalena Cha-
łupnik. - Z szacunku do pracodawcy osoby ubie-
gające się o pracę powinny ubrać się starannie i
wyglądać schludnie, dlatego teŜ odradzam przyj-
ście w ubraniu, które zakładamy na co dzień, np.
krótkie bluzeczki czy kolczyki w nosie. Jeśli cho-
dzi o sposób ułoŜenia ciała, to nie ma jednej
metody na dobrą prezentację. Po prostu naleŜy
zachowywać się swobodnie. Jeśli człowiek za-
cznie w momencie przyjścia na rozmowę przej-
mować się tym jak siada, to się tak usztywni, Ŝe
będzie się skupiał na rzeczach nieistotnych, a nie
na właściwym celu tego spotkania.

Doradcy zawodowi zwracają równieŜ uwa-
gę, Ŝe to w jakim jesteśmy nastroju ogromnie
wpływa na odbiór naszej osoby, tzw. pierwsze
wraŜenie. Pozytywne myślenie, uprzejmość i ser-
deczność są poŜądanymi postawami. Osoby,
którym trudno jest ukryć swoje zdenerwowa-
nie, i którym trudno jest się zrelaksować, dora-
dza się, by słuchały przed spotkaniem ulubio-
nej muzyki, albo przypomniały sobie dobrego
dowcipu, czy powtarzały mobilizujące słowa.
Zresztą kaŜdy na pewno ma jakieś swoje spraw-
dzone sposoby na zminimalizowanie zdener-
wowania. Jeśli jednak nic nie pomaga nic złego
się nie stanie, jeśli przyznamy się do tego oso-
bie rekrutującej. Zapewne i ona szukając kiedyś
pracy odczuwała podobne problemy, więc po-
winna to zrozumieć.

A jak niektórzy z nas próbują dobrze się
zaprezentować?

- Rozmowa kwalifikacyjna jest dla mnie jak
wejście do jaskini lwa, pytanie tylko czy stanę
się smakowitym kąskiem dla dyrektora - śmieje
się ElŜbieta Jastrzębska, jedna z wielu osób po-
szukujących ciekawej pracy. - By zachęcić do
„uczty” stosuję szczyptę uśmiechu i ziarnko
szczerości, efekt murowany.

- Ja stawiam na solidne wykształcenie - mówi
Tomasz Łuczak. - Moim dodatkowym atutem
są nabyte na studiach praktyki. Pracodawcy bar-
dzo to cenią, dlatego o tym wspominam. WaŜ-
na jest pewność siebie, ale równieŜ pokora, więc
na rozmowie czekam na dobry moment, by po-
wiedzieć o swoich dobrych stronach.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy
zwiększą swoje szanse na zatrudnienie jeśli pre-
cyzyjnie przygotują się do rozmowy kwalifika-
cyjnej i przystąpią do niej ze świadomością swo-
ich zalet i umiejętności.

Barbara Kuśnierz

śycie jest piękne. Ludzie są dla siebie Ŝyczli-

wi, nawet nie trzeba ich prosić o pomoc, sami

intuicyjnie wyczuwają, Ŝe bliźni jest w opałach i

coś trzeba z tym zrobić. Więcej, rządowe instytu-

cje powstałe właśnie po to, by szaremu człowie-

kowi ułatwić codzienną egzystencję, to jest to,

na co moŜna liczyć, kiedy ludzie wkoło zawiodą.

Weźmy na przykład taki Urząd Pracy. Ktoś kto go

wymyślił, był po prostu genialny, jak słowo daję.

Ci wszyscy ludzie pracujący tam dzień w dzień

od poniedziałku do piątku, pełni zapału do pra-

cy, wyciągający rękę do tych wszystkich bezro-

botnych. To po prostu piękne. śyć nie umierać.

Jesteś bezrobotny, nie obawiaj się, idź do Urzę-

du Pracy, oni ci pomogą. Skończy się twoje bie-

ganie od firmy do firmy i pytanie o wakat. Prze-

staniesz juŜ myśleć, Ŝe jesteś beznadziejny i do

niczego się nie nadajesz. Nie znasz co prawda

biegle trzech języków, ale jeden dobrze, z kom-

puterem teŜ jesteś na bakier, ale podstawy masz
w małym paluszku. Co prawda nigdy wcześniej

nie pracowałeś, no ale przecieŜ pilnie się uczyłeś

przez ostatnie lata, więc jak. Nawet juŜ nie bę-

dziesz się złościć, Ŝe masz bajerancki dyplom

ukończenia studiów w kieszeni, z bajerancką

oceną, a pracy brak. Urząd Pracy przewartościuje

twój stosunek do siebie i do świata, a pracę ci

znajdą. Masz to jak w banku. No przecieŜ po to

powstała ta instytucja. Więc wchodzisz tam z

uśmiechem na twarzy, pełen wiary w świat, wy-

zbyty lęków, pełen luz. A tu bum. Przy rejestracji

ludzi mnóstwo w przeciwieństwie do oferowa-

nych stanowisk pracy. Ale myślisz sobie, spokoj-

nie, nie od razu Rzym zbudowano. Idziesz więc

do działu staŜe i przygotowania zawodowe, po-

bierasz wniosek i lecisz do firmy, w której chcesz

pracować. Jak nie ma pracy, to moŜe chociaŜ na

jakieś szkolenie się załapię, myślisz sobie. Roz-

mowa z pracodawcą przebiega gładko, zgadza

się na odbycie przez ciebie staŜu. Twoja wiara w

człowieka i cały ten system w mgnieniu oka się

odbudowała. Będzie dobrze, myślisz sobie. śeby

nie było tak cudnie, albo nawala poczta gubiąc

twój wniosek, albo pani z administracji zapo-

mina wysłać twój  wniosek na czas, albo sam

Urząd Pracy nawala mówiąc, Ŝe nie ma obecnie

funduszy i trzeba poczekać. Za pierwszym razem

jeszcze się nie wściekasz, choć juŜ wyczuwasz, Ŝe

coś tu jest nie tak. Kiedy jednak juŜ trzykrotnie

coś nawaliło i to nie z twojej winy, no bo czemu

chciałbyś coś zepsuć, przecieŜ chcesz tylko zdo-

być doświadczenie, dostać pracę i poraz kolejny

słyszysz o tym, Ŝe Urząd Pracy znowu nie dyspo-

nuje funduszami, masz juŜ dość. Wtedy juŜ wiesz,

Ŝe Ŝycie nie jest piękne. No moŜe jedynie wtedy,

zanim się z nim zmierzysz i staniesz z nim twarzą

w twarz. Do tego czasu jeszcze wszystko wyda-

je się genialne i dla człowieka. A tak naprawdę

nie chodzi o człowieka tylko o pieniądze.

Olga

Skuteczna
rozmowa

śyć nie umierać
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Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać na-
stępujące warunki:

a) konieczne:
1. Posiadać wykształcenie wyŜsze magisterskie - preferowane:

kulturoznawstwo, pedagogika kulturalno-oświatowa, animacja kul-
turalna, organizacja kultury.

2. Posiadać udokumentowany 3 letni staŜ pracy na stanowisku
kierowniczym.

3. Posiadać znajomość zasad gospodarki finansowej w instytu-
cjach kultury.

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyŜej wymienio-
nym stanowisku.

b) dodatkowe:
1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komu-

nikowania się.
2. Operatywność.

Oferty osób przystępujących powinny zawierać:
1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją

funkcjonowania Ośrodka Kultury w Brzeszczach. Koncepcja powin-
na zawierać pracę metodą Centrum Aktywności Lokalnej.

2. Kwestionariusz osobowy.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyŜszych oraz inne doku-

menty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia i sta-
Ŝu pracy.

4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowot-
nych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wysta-
wione przez lekarza medycyny pracy.

5. Oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany za przestępstwo
popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępo-
wanie karne.

6. Oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany zakazem pełnienia
funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami pu-
blicznymi.

7. Oświadczenie, Ŝe kandydat wyraŜa zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r., o ochronie danych osobowych, w celach przeprowadzania kon-
kursu na stanowisko dyrektora.

8. Ewentualne referencje zawodowe.

Pisemne oferty naleŜy składać w zaklejonych kopertach z napi-
sem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Brzesz-
czach” w sekretariacie Urzędu Gminy  w Brzeszczach ul. Kościelna 1
(tel. 032/7728500) w terminie do 10 maja 2006 roku do godziny
15.00. Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów odbędzie
się 17 maja o godzinie 10.00 (w sali narad Urzędu Gminy w Brzesz-
czach, ul. Kościelna 4) i zostanie przeprowadzone przez komisję kon-
kursową powołaną przez Burmistrza Brzeszcz.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 maja 2006 roku.
Informację o stanie organizacyjno-finansowym Ośrodka Kultury

w Brzeszczach moŜna uzyskać w dziale administracyjno-technicznym
Ośrodka Kultury w Brzeszczach przy ul. Narutowicza 1 (tel. 032/ 21-
11-490) w godzinach 8.00-12.00.

Burmistrz Brzeszcz ogłasza konkurs  na stanowiskoBurmistrz Brzeszcz ogłasza konkurs  na stanowiskoBurmistrz Brzeszcz ogłasza konkurs  na stanowiskoBurmistrz Brzeszcz ogłasza konkurs  na stanowiskoBurmistrz Brzeszcz ogłasza konkurs  na stanowisko

Dyrektora Ośrodka Kultury w BrzeszczachDyrektora Ośrodka Kultury w BrzeszczachDyrektora Ośrodka Kultury w BrzeszczachDyrektora Ośrodka Kultury w BrzeszczachDyrektora Ośrodka Kultury w Brzeszczach

 z siedzibą przy ul. Narutowicza 1 z siedzibą przy ul. Narutowicza 1 z siedzibą przy ul. Narutowicza 1 z siedzibą przy ul. Narutowicza 1 z siedzibą przy ul. Narutowicza 1

straŜ poŜarna często wzywana jest
do pompowania wody. Pod wsią
ostatnimi laty prowadzona jest in-
tensywna eksploatacja pokładów
węgla. ObniŜenie terenu powodu-
je problemy z odprowadzaniem
wód powierzchniowych. Najczę-
ściej zmagają się z tym mieszkańcy
ul. Kolonia. W tym roku kopalnia
nie wykona jednak obwałowania
Potoku RóŜanego na wysokości tej
ulicy. Przygotowana będzie jedy-
nie dokumentacja techniczna tej
inwestycji. W lipcu KWK „Brzesz-
cze-Silesia” planuje za to urucho-
mienie nowej przepompowni nie-
daleko stawu naleŜącego do
Towarzystwa Wędkarskiego „Sa-
zan”.

Wilczkowianie narzekają rów-
nieŜ na działalność Ŝwirowni. Na spo-
tkaniu z dyrektorem Maliną pytali
dlaczego wyrobiska są zalewane, a
nie zasypywane. W odpowiedzi usły-
szeli, Ŝe taki sposób rekultywacji wy-
robisk ujęty jest w koncesjach. Ale
kolejne zbiorniki wodne budzą we
wsi duŜy niepokój.

Mieszkańcy pamiętają, Ŝe kie-
dyś Wilczkowice były połoŜone
wyŜej od lustra Soły. Teraz to lu-
stro rzeki góruje nad wsią i ludzie
boją się powodzi. W 2001 r. Za-
rząd Regionalny Gospodarki Wod-
nej w Krakowie prowadził we wsi
prace umacniające fragment brze-
gu Soły. Od tego czasu minęło 5
lat. Na spotkaniu z mieszkańcami
Wilczkowic burmistrz Brzeszcz Te-
resa Jankowska zobowiązała się,
Ŝe pozyska informacje na temat
harmonogramu prac prowadzo-

W 2005 r. KWK „Brzeszcze-Si-
lesia” na naprawę szkód górni-
czych w gminie wydała nieco
ponad 3 mln zł. W sektorze pry-
watnym wydano 2 mln 285 tys. zł.
Na tą kwotę złoŜyły się remonty w
138 obiektach, rektyfikacja 4 bu-
dynków mieszkalnych, 11 jedno-
razowych odszkodowań i 8 profi-
laktycznych zabezpieczeń. Z kolei
na naprawę szkód w sektorze pu-
blicznym wydano 742,4 tys. zł. Na-
prawiano szlak PKP, sieci wodocią-
gowe i gazowe, kanalizację na ul.
św. Wojciecha oraz częściowo na-
wierzchnię na ul. Przecieszńskiej.
Plan wydatków na usuwanie szkód
górniczych na 2006 r. wynosi 4 mln
350 tys. zł. Na remonty w obiek-
tach prywatnych i odszkodowania
przewiduję się 2 mln 600 tys. zł,
zaś na remont obiektów uŜytecz-
ności publicznej i państwowej
1 mln 750 tys. zł. WaŜniejsze inwe-
stycje w tym sektorze, które mają
być wykonane w tym roku, to re-
mont ulic św. Wojciecha, Przecie-
szyńskiej, Topolowej, Kosynierów
i Spokojnej, odwodnienia Skidzi-
nia i Wilczkowic oraz remont ka-
nalizacji na ul. Bugaj.

nych przez ZRGW związanych z za-
bezpieczeniem Soły na wypadek
„wysokiej wody”.

Wilczkowianie chcą spać spo-
kojnie oraz wierzyć w zapewnie-
nia władz gminy i kopalni, Ŝe
wszystko jest pod kontrolą. Ale po
głowie ciągle chodzi im przysło-
wie „mądry Polak po szkodzie”...
górniczej.

Jacek Bielenin

(ciąg dalszy ze str. 1)

Ogłoszenia drobne

�Sprzedam działkę rekreacyjną, zagospodarowaną (22 ary) przy ul. Nosala,

tel. 032 21 10 186.

�Przyjmę do pracy brukarza, tel. 0606 98 50 73.

�Nagrobki - najtańsze, najładniejsze, raty. Zbigniew Kasperczyk, Polanka Wiel-

ka ul. Południowa 132; tel. (033) 845-80-14, kom. 0509-327-258.

Samorząd Osiedlowy nr 1 dziękuje za pomoc w organizacji ferii
zimowych: Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Agencji Komu-
nalnej, burmistrzowi Brzeszcz Teresie Jankowskiej, dyrekcji SP 2 w
Brzeszczach, Katarzynie i Pawłowi Jekiełek - właścicielom firmy „Inox”,
Joannie Niewdany, Rafałowi Przemykowi i Marcinowi Sikorskiemu.

Podziękowanie
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Szanowni Państwo, jestem radnym z Samo-

rządu Osiedlowego nr 4. Jestem człowiekiem

skromnym i uczciwym. Bardzo mnie zmartwiło

to, co usłyszałem 16 marca na zebraniu miesz-

kańców tego samorządu. Mieszkańcy osiedla

Stara Kolonia pytali, dlaczego w tym roku bę-

dzie modernizowana ul. Nowa Kolonia, podczas

gdy III etap inwestycji na Starej Kolonii nie jest

skończony. Sugerowali równieŜ, Ŝe te pieniądze

zostały im zabrane. Pretensje te bardzo mnie po-

ruszyły. Kiedy przez kilkadziesiąt lat na osiedlu

Stara Kolonia nic nie robiono, to było źle. Nowa

Rada Miejska wybrana w 2002 r. wreszcie znala-

zła pieniądze w budŜecie gminy na nowe chod-

niki, remont drogi i parkingu na ul. Górniczej.

Agencja Mieszkaniowa „Silesia” wykonała zaś

nowe wjazdy na pojemniki na śmieci, co zmieni-

ło wizerunek tego osiedla. Powstał projekt rewi-

W miesiącu marcu miałem przyjemność

uczestniczyć w kilku zebraniach sołeckich i osie-

dlowych, które zgodnie z zapisami w statutach

samorządów organizowane są rokrocznie. Mu-

szę powiedzieć, Ŝe jest to doskonały sposób na

wyrwanie się z objęć zimowej melancholii, znacz-

nie przy tym tańszy i łagodniejszy niźli nieocze-

kiwane spotkanie z wyłomem w drodze. Piszę

„miałem przyjemność” z pełną premedytacją i

bez przymruŜenia oka, choć dla zdeklarowanych

sceptyków tego elementu aktywności społecz-

nej, a jest ich niestety nadal zbyt wielu, będzie to

brzmiało zapewne jak przejaw mej rozbuchanej

atencji w stosunku do uczestników tychŜe lokal-

nych wydarzeń. śe nie w tym rzecz - postaram

się wykazać.

Nie jest oczywiście tak, Ŝe spotkania miesz-

kańców z przedstawicielami „władzy” są przepeł-

nione kurtuazją i wyszukaną etykietą, choć i takie

akcenty się zdarzają. Częściej jednak dochodzi tu

do spięć, których podłoŜem są zarówno troski

dnia powszedniego, niezrealizowane wnioski, jak

i przemoŜna u niektórych uczestników potrzeba

forsowania, nawet wbrew wszystkim, swych ra-

cji. Generalnym jednak powodem gęstniejącej cza-

sami atmosfery owych mityngów jest rozdźwięk

pomiędzy oczekiwaniami i ambicjami poszcze-

gólnych środowisk, a zasobnością gminnego

portfela. Posługujący się powyŜszym argumen-

tem zderzy się jednak natychmiast z opiniami mó-

wiącymi o tym, iŜ „w naszym samorządzie nie

robi się nic podczas, gdy u sąsiadów realizowane

są nawet inwestycje - fanaberie sołtysa”.

- Po co komu to śmieszne rondo w Skidziniu?

- Czy chodnik w Jawiszowicach musiał być

taki szeroki?

- Na osiedlach chodniki, co rusz się wymienia,

a na wsi nie moŜna się doczekać chodnika nawet

przy drodze powiatowej.

- Gdyby poszerzyć granice Przecieszyna, to

moŜe i my doczekalibyśmy asfaltu na drodze.

 Takie i im podobne głosy mieszają się z

tematami łączącymi wszystkich: wałęsających

się psów, dziurawych dróg, cen wody, szkód

górniczych, braku mieszkań, bezrobocia - pro-

blemami dotykającymi nas na co dzień.

Nie powaŜę się tutaj do tych tematów i wy-

powiedzi merytorycznie odnosić. Warto jednak

odnotować, iŜ mimo wszystko coraz częściej sta-

ramy się pojedynkować na argumenty, stąpa-

jąc twardo po ziemi, choć i wywody natury bar-

dziej filozoficznej potrafią zaskakiwać i zwracać

na siebie uwagę.

Gdzie w tym tyglu ludzkich problemów i

zachowań moŜna znajdować przyjemność?

Pewnie i ja bym sobie tego nie uświadomił,

gdyby nie obserwowane w tym samym czasie

wyczyny naszych politycznych elit. PrzecieŜ wy-

siłki parlamentarzystów zmierzające do wyło-

nienia Rzecznika Praw Dziecka i wielotygodnio-

wa wymiana poglądów z tym aktem związana,

odbywały się rzeczywiście na poziomie piaskow-

nicy. Nie wiem przy tym, czy aby tak sprawę

opisując nie uchybiłem godności naszej nader

rezolutnej dziatwy. Na tle  doprowadzonych czę-

sto do granic absurdu parlamentarnych debat

nasze spotkania samorządowe mogą zaiste

działać kojąco, dając ich uczestnikom choć na-

dzieję, Ŝe realne troski są teŜ istotne i zauwaŜa-

ne. Nie znaczy to niestety, Ŝe zawsze i wszędzie

starcza nam wyobraźni, aby w porę uświado-

mić sobie powagę sytuacji i podjąć konieczne

choć niepopularne decyzje, czego, jak sądzę,

jaskrawym przykładem są dziś Wilczkowice.

Swoją drogą ciekaw jestem przy tym, jak

teraz z sejmowej perspektywy są postrzegani

przez „naszą” Panią Poseł wciąŜ nieokiełznany

autor tego tekstu i jemu podobne urwisy, któ-

rzy bywało ośmielali się nie do końca podzielać

opinie i koncepcje byłej burmistrz.

Krzysztof  Bielenin znad Soły

Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi…?

talizacji osiedla, którego efekty będą widoczne

dopiero za kilka lat.

Szanowni sąsiedzi ze Starej Kolonii. W Sa-

morządzie Osiedlowym nr 4 są jeszcze inne osie-

dla i kiedy przez dwa lata wykonywano remonty

na Starej Kolonii, nikt nie miał Ŝadnych preten-

sji. Teraz kiedy będzie robiona droga na os. Szy-

manowskiego, a szczególnie na Nowej Kolonii,

a nie u was, to pojawiają się niczym nieuzasad-
nione aluzje.

Proszę Państwa, tak nie moŜna! Powinniśmy

się cieszyć, Ŝe przez cztery lata udało się coś zro-

bić w całym Samorządzie Osiedlowym nr 4, a

inwestycje choć po części zadowoliły mieszkań-

ców. Wzajemne pretensje do niczego nie pro-

wadzą. Moim zdaniem zarząd Samorządu Osie-

dlowego nr 4 i Rada Miejska zrobiły dla nas sporo.

Pamiętajmy, Ŝe gmina Brzeszcze jest duŜa i wszę-

dzie są potrzeby.

Krzysztof Bielenin, radny z Nowej Kolonii

Potrzeby są wszędzie

Zdarzenia
7 marca o godz. 20.50 policjanci KP Brzeszcze

zatrzymali 24-letniego mieszkańca Brzeszcz, który
napadł na 17-letniego brzeszczanina. Sprawca za-
brał mu telefon i zagroził, Ŝe jeśli ten zgłosi sprawę
na policję, spali mu dom. Pokrzywdzony znał z wi-
dzenia napastnika i o zdarzeniu natychmiast poin-
formował policję. Sprawcę zatrzymano.

                             ***
7 marca o godz. 20.00 w Brzeszczach na ul.

Ofiar Oświęcimia policjanci KP Brzeszcze zatrzy-
mali mieszkańca Brzeszcz, 49-letniego Kazimie-
rza K., który kierując Fiatem Brava, najechał na
tył prawidłowo jadącego Opla Vectrę. Sprawca
kolizji odjechał z miejsca zdarzenia. Na podsta-
wie numeru rejestracyjnego, podanego przez
pokrzywdzonego brzeszczanina, ustalono, a
później zatrzymano nietrzeźwego (2,64 prom.
alk.) sprawcę kolizji.

                             ***
12 marca o godz. 23.00 nieznany sprawca

po wybiciu szyby w oknie garaŜu przy ul. Dwor-
cowej wszedł do środka. Tam wybił szybę w sa-
mochodzie marki Opel i ukradł radioodtwarzacz
samochodowy o wartości 1200 zł.

                             ***
14 marca o godz. 17.00 nieznany sprawca

włamał się do pomieszczenia biurowego Powia-
towego Środowiskowego Domu Samopomocy
przy ul. Mickiewicza 2. Złodziej zabrał akcesoria
komputerowe. Straty oszacowano na 870 zł.

                             ***
 16 marca o godz. 21.00 w rejonie ul. Szlak

Kolejowy funkcjonariusze KP Brzeszcze we współ-
pracy z SOK-istami zatrzymali na gorącym uczyn-
ku 25-letniego mieszkańca Brzeszcz. MęŜczyzna
próbował ukraść 74 sztuki miedzianych łączni-
ków szynowych. Straty wyceniono na 530 zł.

                             ***
19 marca o północy w pubie „Garbarnia”

w Jawiszowicach, nieznany sprawca wykorzy-
stując nieuwagę pokrzywdzonego mieszkań-
ca Brzeszcz ukradł mu kurtkę, w której był do-
wód osobisty i inne dokumenty.

                             ***
W nocy z 24 na 25 marca nieznany spraw-

ca po wyłamaniu zamka w drzwiach wejścio-
wych wkradł się do domu jednorodzinnego
na ul. Piaski w Jawiszowicach. Złodziej zabrał
pieniądze i telefon komórkowy. Poszkodowa-
na rodzina oszacowała straty na 1100 zł.

                             ***
26 marca o godz. 22.30 na os. Paderewskie-

go funkcjonariusze KP Brzeszcze zatrzymali 28-
letniego mieszkańca Jawiszowic, Tomasza S. Pija-
ny kierowca (2,28 prom. alk.) jechał samochodem
BMW. Na osiedlowym parkingu uderzył w prawi-
dłowo zaparkowanego Fiata 126p.

                             ***
29 marca o godz. 22.00 na ul. Olszyny w

Jawiszowicach nieznany sprawca skradł ze sto-
jaka 6 sztuk butli z gazem o wartości 984 zł.

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy
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Nasze tematy

Szanowna Redakcjo „Odgłosów Brzeszcz”

Przeczytałem artykuł „Tam znajdą wsparcie” i

przyznam, Ŝe jestem trochę zaniepokojony. OtóŜ

wyczytałem tam, Ŝe Klub Integracji Społecznej ma

zapewnione w budŜecie OPS 54 tys. zł. Klub na

dobre nie zaczął jeszcze swojej działalności, jeszcze

nie wiadomo ilu będzie chętnych, a juŜ na dzień

dobry dostał tyle kasy? A moŜe mają być z łapan-

ki? Bo jak inaczej moŜna rozumieć słowa „poczy-

nimy starania”. To bardziej w myśl zasady „baby

gadały, Ŝe w Jaworznie się udało, to u nas teŜ musi”.

Druga rzecz to lokalizacja tego klubu na 3 piętrze!

Czy ktoś w OPS rozumie słowo „integracja”? Prze-

cieŜ tam na pewno chcieliby przyjść ludzie niepeł-

nosprawni na wózkach. MoŜe do artykułu wkradł

się chochlik drukarski i zapomniano napisać, Ŝe

tam jest winda? JeŜeli jest, to przepraszam OPS. W

takim klubie będzie psycholog i doradca zawodo-

wy, i niezaleŜnie od tego czy ktoś przyjdzie, czy nie,

to trzeba im zapłacić i znów aktualna będzie zasa-

da „czy się siedzi, czy się leŜy”. Bo tak naprawdę to

wszyscy wiedzą, Ŝe tu i tak nie ma pracy. Kto ją da,

OPS, KWK, Społem? PrzecieŜ tam od dawna nie

przyjmują! Ktoś ma pomysł i lekką ręką wydaje 54

tys. zł, a wcale nie wie czy to wypali.

Na terenie naszej gminy są organizacje, które

pomagają ludziom, głównie niepełnosprawnym

dzieciom - mam na myśli Stowarzyszenie „Olimp”,

które w ubiegłym roku dostało chyba 40 tys. zł, a

zrzesza ponad 50 dzieci w róŜnym wieku i co

waŜne działa juŜ od lat.

Z artykułu dowiedziałem się teŜ, Ŝe w latach

2006-2008 ma powstać Centrum Integracji w

Gminie. Ludzie, niech ktoś się zastanowi! Ta gmi-

na nie ma pojęcia o integracji - mam na myśli

integrację niepełnosprawnych. PokaŜcie mi szko-

łę przystosowaną dla potrzeb niepełnospraw-

nych? Bo te prowizoryczne podjazdy w szkole w

Jawiszowicach i Gimnazjum nr 2 są dzięki temu,

Ŝe tam chodził - czytaj jeździł na wózku - mój syn

Marcin. Gdzie jest bus dowoŜący niepełnospraw-

ne dzieci do szkoły? Swego syna od pierwszej

klasy szkoły podstawowej dowoŜę starym polo-

nezem. Dopiero w gimnazjum miałem zwrot kosz-

tów paliwa. Nie mam prawa być chory, bo kto

zawiezie mojego syna do szkoły? Gmina? Chyba

nie, bo czym. SłuŜbowe wozy są dla władzy, a dla

biednych łzy! Mam 1600 zł emerytury, Ŝona 400

zł zasiłku, ale nic nie chcę od OPS, bo pewnie i tak

nic bym nie dostał! Bo przekraczam średnią. Ja

sam chcę dorobić, nawet miałbym gdzie, ale nie

mogę, bo muszę dowieźć syna do szkoły. Syn

chodzi teraz do Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół

Ogólnokształcących i Zawodowych w Brzeszczach.

Jestem wdzięczny dyrektorowi Janowi Ratajowi,

Ŝe przyjął syna, ale podjazdów i wind tam za swo-

je nie wybuduje! Nie muszę dodawać, Ŝe do tej

szkoły teŜ go sam dowoŜę. Była propozycja na-

uczania w domu, ale Marcin chce chodzić do szko-

ły, bo tylko tam ma kontakt z rówieśnikami. Chy-

ba Ŝe nie wiem o jakiejś świetlicy, gdzie nie-

pełnosprawny mógłby sam wjechać na wózku?

Kiedy syn został uczniem podstawówki, to wszy-

scy chyba wiedzieli, Ŝe pójdzie dalej. Ale czy ktoś

pomyślał, by przystosować gimnazjum albo szko-

łę ponadpodstawową? Był rok osób niepełno-

sprawnych i co on zmienił w Ŝyciu tych ludzi? W

czym im pomógł? Byłem kiedyś w szkole w Sie-

prawiu i wiecie - tam była winda! Kiedy zapyta-

łem o nią dyrektora, to odpowiedział mi, Ŝe jeste-

śmy przecieŜ w UE. Na to ja mu odpowiedziałem,

Ŝe jesteśmy chyba w dwóch róŜnych UE, bo nie

we wszystkich gminach są busy dla niepełno-

sprawnych. Kiedyś powiedziałem, Ŝe państwo

najchętniej pozamykałoby tych ludzi w obozach i

niech będą sami sobie - zresztą i tak są! Gdyby nie

Jaka integracja? pomoc księdza proboszcza Henryka Zątka i para-

fian z Jawiszowic, KWK i SKOK nigdy nie dałbym

rady kupić synowi porządnego wózka inwalidz-

kiego. JeŜeli nie wiecie, to taki wózek kosztuje

tyle co nowe Cinquecento. Dochodzę do wnio-

sku, Ŝe nie tylko nasza gmina, ale całe nasze pań-

stwo jest chore - bo jak jesteś biedny i chory, a nie

daj BoŜe niepełnosprawny, to jesteś sam, a jak

jesteś sam, to jesteś biedny! Państwo daje mi

dwa zasiłki pielęgnacyjne po 144 zł i umoŜliwia

zakup 60 szt. pieluchomajtek dla syna, podczas

gdy na miesiąc potrzebuję ich 100 - 110. Ten

pielęgnacyjny starcza na zakup brakujących 50 -

60 szt. Dwa zasiłki pielęgnacyjne mam dlatego,

Ŝe moja dwuletnia córka jest po operacji na otwar-

tym sercu i tylko my wiemy ile kosztuje leczenie.

Wasza gazeta powinna się nazywać „Słodkie

Brzeszcze”, bo tu są same dobre wieści, a przecieŜ

rzeczywistość wcale taka słodka nie jest (...).

Jeszcze inną sprawą są parkingi dla niepełno-

sprawnych. To, Ŝe są często zajęte to pewnie nie

wina gminy - a moŜe tak? Bo gdyby panowie ze

straŜy miejskiej byli bardziej konsekwentni, to kto

wie? Przed oknami StraŜy Miejskiej moŜe być par-

king dla OPS i tam kierowcy nie parkują, bo się

boją. Czy tak trudno komuś wymyślić, by te miej-

sca dla niepełnosprawnych z tyłu budynku prze-

nieść obok tych dla OPS-u. Jak mi pozwolą, to sam

za darmo przeniosę ten znak z kopertą i namaluję

kopertę. Nic nie Ŝądam za pomysł, ale to pewnie

wymaga wielkiej biurokracji, tzn. pism, pozwoleń,

itd. Więc pewnie lepiej niech niepełnosprawni sami

sobie pilnują miejsc, a tak w ogóle to po co im te

miejsca, niech kaleki siedzą w domu! Łatwo po-

wiedzieć: ja jestem zdrowy, ja mam super brykę i

mi wolno! Więc proszę Was nie piszcie o integracji

(to słowo cały czas kojarzy mi się zdrowy-chory ),

bo takiej nie ma, nie było i nie będzie!

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

odpowiada:

Klub Integracji Społecznej jest jednostką or-

ganizacyjną utworzoną w ramach struktury or-

ganizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego

celem jest udzielanie indywidualnym osobom i

ich rodzinom pomocy w odbudowywaniu i pod-

trzymywaniu umiejętności uczestniczenia w Ŝyciu

społeczności lokalnej oraz podnoszeniu kwalifi-

kacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

Jest więc przeznaczony w głównej mierze dla osób

bezrobotnych, ale równieŜ bezdomnych, chorych

psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych. KIS
działa w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjal-

nym, która to ustawa określa grupy osób, do któ-

rych skierowana jest oferta Klubu. RównieŜ ta

ustawa o zatrudnieniu socjalnym posługuje się

takim a nie innym nazewnictwem - to w kwestii

słowa „integracja”, a OPS rozumie to słowo nie

tylko w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Klub będzie działał na dwóch poziomach:

- dostępny dla szerszej liczby osób, które będą

mogły skorzystać z komputera w celu przygoto-

wania aplikacji zawodowych,  porad specjalistów

(doradca zawodowy, psycholog, prawnik) oraz

przejrzenia ofert pracy w internecie i prasie.

- dostępny dla węŜszego grona (uczestników za-

jęć zamkniętych - samopomocowych grup liczą-

cych ok. 20 osób). Zajęcia w tej grupie obejmą

warsztaty psycho-edukacyjne, warsztaty „w po-

szukiwaniu pracy”, szkolenia podnoszące kwali-

fikacje, aktywne programy rynku pracy (staŜe,

przygotowania zawodowe, roboty publiczne,

prace interwencyjne).

Klienci zajęć zamkniętych będą wybierani (za

ich zgodą) spośród klientów Ośrodka.

Koszty w wys. 54 tys. zł obejmują: koszt naj-
mu pomieszczeń, wyposaŜenia, opłat za media,

wynagrodzeń trzech pracowników, koszty kur-

sów i szkoleń w skali całego roku. Dlatego teŜ

stwierdzenie, Ŝe „Klub jeszcze nie zaczął swojej

działalności, jeszcze nie wiadomo ilu będzie chęt-

nych, a juŜ na dzień dobry dostają tyle kasy” jest

stwierdzeniem nieco na wyrost, gdyŜ Ośrodek

Pomocy Społecznej wie ile osób będzie w grupie

samopomocowej, jak równieŜ wie ile osób na co

dzień do tej pory korzysta z pomocy konsultanta

do spraw osób bezrobotnych. Klub będzie roz-

szerzeniem tej działalności. Jeśli chodzi o pomoc

osobom niepełnosprawnym, to pracownicy udzie-

lają wszystkim zainteresowanym osobom niepeł-

nosprawnym niezbędnych informacji o przywi-

lejach im przysługujących, moŜliwościach uzy-

skania pomocy, źródłach tej pomocy nie tylko ze

strony instytucji i organizacji funkcjonujących na
terenie gminy. Jeśli jest Pan zainteresowany tego

typu informacjami, prosimy o kontakt. Ponadto,
informuję Pana, Ŝe w kwietniu br. wspólnie z

Ośrodkiem Kultury oraz organizacjami działają-

cymi na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach

programu „Niepełnosprawność - młodzieŜ - inte-

gracja” odbędzie się spotkanie, na którym wszyst-

kie instytucje i organizacje działające na rzecz osób

niepełnosprawnych będą prezentować swoją dzia-

łalność. NiezaleŜnie od tego zapraszamy Pana do

OPS-u, gdzie uzyska Pan niezbędne informacje

oraz ewentualną pomoc.

Pozostałe kwestie, jakie porusza Pan w swo-

im liście, dotyczące podjazdów dla niepełnospraw-

nych w szkołach, miejsc parkingowych leŜą nie-

stety poza kompetencjami tut. Ośrodka.

 ElŜbieta Krzak, dyrektor OPS w Brzeszczach
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BURMISTRZ BRZESZCZ ogłasza konkursy
na stanowiska dyrektora:

1. Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzesz-
czach, ul. Narutowicza 6

2. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława
Staszica w Brzeszczach, ul. Szkolna 6

3. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 3

4. Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardow-
skiego w Brzeszczach, ul. Szkolna 6

5. Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach, ul. Lipo-
wa 3

1. Do konkursu moŜe przystąpić nauczyciel,
który spełnia następujące wymagania:

1) jest nauczycielem mianowanym lub
dyplomowanym;

2) ukończył studia wyŜsze magisterskie i
posiada przygotowanie pedagogiczne lub
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład
zespołu, a w przypadku przedszkola oraz szkoły
podstawowej moŜe równieŜ przystąpić nauczy-
ciel, który ukończył studia wyŜsze zawodowe
i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczy-
cielskie kolegium języków obcych oraz posia-
da kwalifikacje do zajmowania stanowiska w
danym przedszkolu lub szkole;

3) ukończył studia wyŜsze lub studia po-
dyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli;

4) posiada co najmniej pięcioletni staŜ
pracy pedagogicznej na stanowisku nauczy-
ciela lub pięcioletni staŜ pracy dydaktycznej na
stanowisku nauczyciela akademickiego;

5) w okresie pięciu lat bezpośrednio
przed powierzeniem stanowiska dyrektora
uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w szko-
le, a w przypadku nauczyciela akademickiego
pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w szkole wyŜszej, jeŜeli sta-
nowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po
ustaniu zatrudnienia w szkole wyŜszej albo w
okresie roku bezpośrednio przed przystąpie-
niem do konkursu na stanowisko dyrektora
uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodo-
wego;

6) posiada zaświadczenie lekarskie o bra-
ku przeciwwskazań zdrowotnych do wykony-
wania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) nie był karany karą dyscyplinarną, o
której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z
2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz.1304),
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępo-
wanie dyscyplinarne;

8) nie był karany za przestępstwa popeł-
nione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie karne;

9) nie był karany zakazem pełnienia funk-
cji kierowniczych związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o którym mowa w art.
147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 ze zm.);

lub osoba niebędąca nauczycielem, która
spełnia następujące wymagania:

1) ukończyła studia wyŜsze magisterskie;
2) posiada co najmniej pięcioletni staŜ

pracy;
3) posiada wykształcenie i przygotowanie

zawodowe odpowiadające kierunkowi kształ-
cenia w szkole lub zakresowi zadań placówki;

4) ukończyła studia wyŜsze lub studia po-
dyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli;

5) posiada zaświadczenie lekarskie o bra-
ku przeciwwskazań zdrowotnych do wykony-
wania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o
której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z
2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz.1304),
oraz nie toczy się przeciwko niej postępowa-
nie dyscyplinarne;

7) nie była karana za przestępstwa popeł-
nione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko
niej postępowanie karne;

8) nie była karana zakazem pełnienia
funkcji kierowniczych związanych z dyspono-
waniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z
2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu
powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkur-
su wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwo-
ju szkoły lub placówki;

2) Ŝyciorys z opisem przebiegu pracy za-
wodowej, zawierający w szczególności infor-
macje o staŜu pracy pedagogicznej - w przy-
padku nauczyciela lub staŜu pracy dydaktycznej
- w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mia-
nowanego lub dyplomowanego oraz doku-
menty potwierdzające posiadanie wymagane-
go wykształcenia - w przypadku osoby będącej
nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyŜszych
oraz dokumenty potwierdzające posiadanie
wymaganego staŜu pracy, wykształcenia  i przy-
gotowania zawodowego - w przypadku oso-
by niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyŜszych
lub studiów podyplomowych z zakresu zarzą-
dzania albo zaświadczenie o ukończeniu kur-
su kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wy-
magań, jakim powinna odpowiadać zajmują-
ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze, w poszczególnych typach szkół i
placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był ka-
rany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy
się przeciwko niemu postępowanie dyscypli-
narne;

9) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był ka-
rany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
karne;

10) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był ka-
rany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami pu-
blicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 ze zm.) w celach przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora;

11) oświadczenie, Ŝe kandydat wyraŜa zgo-
dę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora.

3. Oferty zawierające dokumenty w orygi-
nale lub ich uwierzytelnione kopie naleŜy skła-
dać w zamkniętych kopertach z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”,
w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogło-
szenia czyli do 20 kwietnia 2006 r. do godz.
1500 na adres:

GMINNY ZARZĄD EDUKACJI
UL. KOSYNIERÓW 8
32-620 BRZESZCZE
Konkurs przeprowadzi komisja konkurso-

wa powołana przez BURMISTRZA BRZESZCZ,
32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 4.

O terminie i miejscu przeprowadzenia
postępowania konkursowego kandydaci zo-
staną powiadomieni indywidualnie.

OGŁOSZENIE O KONKURSACH

Ogłoszenie
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O dwie nowoczesne pracownie komputerowe bogatszy jest Po-
wiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Brzeszczach. Zakup komputerów był współfinansowany z progra-
mu „Pracownie komputerowe dla szkół” w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Wniosek o do-
finansowanie pra-
cowni dyrektor szk-
oły Jan Rataj złoŜył
dwa lata temu. Po
akceptacji Zarządu
Powiatu Oświęcim-
skiego dokumenty
trafiły do Minister-
stwa Edukacji. Tam
wniosek równieŜ
uzyskał przychylną
opinię urzędników.

KaŜdą pracow-
nię wyposaŜono w 16 komputerów i rzutnik multimedialny. Inwestycja
kosztowała 18 tys. zł. Na wykonanie instalacji sieciowej oraz zakup
stolików i krzeseł do pracowni Zarząd Powiatu Oświęcimskiego przeka-
zał szkole 5 tys. zł.

- Pomogli nam teŜ prywatni sponsorzy i oczywiście KWK „Brzeszcze-
Silesia” - mówi dyrektor PZ nr 6 Jan Rataj. - W ubiegłym roku złoŜyłem
kolejny wniosek, który juŜ został pozytywnie rozpatrzony. Jeszcze w tym
roku szkolnym będziemy instalować trzecią pracownię. W tej chwili mamy
w szkole dwie sieci komputerowe. Uczniowską z dwoma pracowniami i
centrum multimedialnym oraz sieć sekretariatu, pokoju nauczycielskiego
i księgowości. Będę dąŜył do tego, by w niedalekiej przyszłości w kaŜdej
klasie uczniowie i nauczyciele mieli dostęp do komputera.                                JaBi

Jest się na czym uczyć
3 marca na ŚnieŜnicy w Kasinie

Wielkiej po raz ósmy odbyły się za-
wody w narciarstwie alpejskim
uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów gminy Brzeszcze. W za-
wodach startowało 63 zawodni-
ków w wieku od 7 do 16 lat.

W kategorii klas I-III szkół pod-
stawowych najlepsza była Karolina
Korczyk przed Martyną Korczyk i
Martą Szyjką. ZwycięŜczyni otrzymała
złoty medal i puchar przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Brzeszczach.

Wśród uczniów klasy IV-VI szkół
podstawowych w kategorii dziew-
częta pierwsze miejsce zajęła Maria
Szymańska. Drugi czas przejazdu uzy-
skała Barbara Jawor, a trzeci Małgo-
rzata Szymańska. W tej kategorii wal-
ka toczyła się o puchar prezesa
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Brzeszcze.

Szusowali na stoku

Rozmawiali o wędkarstwie
W pierwszy dzień wiosny w Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach gościli

wędkarze z Koła PZW nr 121 Brzeszcze. PrzybliŜyli uczniom tajniki węd-
karstwa, a przy okazji w dzień wagarowicza zatrzymali ich w szkole.

 - Omówiliśmy metody
łowienia ryb, sprzęt najlep-
szy do łowienia danych ga-
tunków ryb oraz jaką me-
todą najłatwiej je złowić
- mówi prezes Koła Grzegorz
Jedliński. - Mówiliśmy teŜ o
okresach ochronnych ryb
oraz o tym, jak bezpiecznie
uprawiać ten sport i zabawę
jednocześnie.

Wędkarze pokazali gimnazjalistom sprzęt wędkarski, który przywieźli
ze sobą. UŜywane do metod spławikowych „tyczki” i „baty”, sprzęt do
połowu metodą spinningową, muchową oraz sprzęt do połowu grunto-
wego i morskiego. Zaprezentowali teŜ łódź, echosondę, sprzęt ochrony
osobistej i inne nowinki techniczne.

- Spotkaliśmy się z dwoma grupami uczniów. W sumie słuchało nas
około 200 gimnazjalistów. Chyba udało nam się sprawić, by zapomnieli
o dniu wagarowicza - śmieje się Grzegorz Jedliński.                                jack

Wśród chłopców z klas IV-VI
szkół podstawowych pierwsze miej-
sce i puchar burmistrza Brzeszcz zdo-
był Bartłomiej Korczyk. Drugie miej-
sce zajął Piotr Marusza, a trzecie
Kacper Dziedzic.

W kategorii gimnazjów wśród
dziewcząt pierwsze miejsce i puchar
dyrektora Gminnego Zarządu Edu-
kacji w Brzeszczach wywalczyła Mo-
nika Kulczyk. Druga na mecie była Ad-
rianna Bryndza, a trzecia Natalia
Włodarczyk. Najlepszym spośród
chłopców był Szymon Stawowy, któ-

ry otrzymał puchar posła na
Sejm RP Beaty Szydło. TuŜ za
nim uplasowali się Kacper
Woźniak i Kacper Wądrzyk.
Wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali dyplomy i słodycze.

- Serdeczne dziękuję
zawodnikom, sponsorom i
organizatorom za wspaniałą
atmosferę, sportową rywali-
zację i profesjonalizm orga-
nizacyjny - mówi BoŜena So-
bocińska, dyrektor GZE.

Organizatorami zawo-
dów byli nauczyciele w-f i instrukto-
rzy narciarstwa - Marek Szromba i
Grzegorz Majcherczyk, GOPR-owiec
Renat Szymański, Beskidzka Stacja
Narciarska ŚnieŜnica-Kasina Wielka,
Uczniowski Klub Sportowy Brzeszcze
oraz Gminny Zarząd Edukacji w
Brzeszczach.

JaBi

ZAGRAJ  Z  NAMI !

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS... NAJWYśSZY CZAS...

PAŃSTWOWA  SZKOŁA  MUZYCZNA
W OŚWIĘCIMIU  ZAPRASZA!

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanow-
skiego w Oświęcimiu umoŜliwia uzdolnionym dzieciom i młodzie-

Ŝy naukę gry na róŜnych instrumentach.

To miejsce, gdzie kształtuje się wraŜliwość, poczucie piękna i este-

tyki. Szkoła ma doskonałe zaplecze lokalowe wyposaŜone w instru-

mentarium oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Warunki jakimi dysponuje PSM w Oświęcimiu oraz organizacja pra-

cy i nadzór pedagogiczny sprawiają, Ŝe uczące się dzieci i młodzieŜ

czują się w jej murach bezpiecznie.

Czy Twoje dziecko jest szczególnie uzdolnione?
Czy chcesz by Twoje dziecko rozwijało swoje zdolności?
Daj mu szansę! To moŜliwość samorealizacji, występów, koncerto-

wania, brania udziału w konkursach ogólnopolskich i festiwalach w

atmosferze przyjaznej dla Twojego dziecka.

Od 28.03 do 27.04.2006 r. w godz. 16.00-18.00 we wtorki i w
czwartki odbywać się będzie poradnictwo dla kandydatów do
klas pierwszych.
Pomyśl o swoim dziecku i daj mu szansę. Korzystając z oferty po-

radnictwa muzycznego, przekonaj się na miejscu, Ŝe Twoje dziecko

powinno kształcić swoje zdolności.

Egzamin wstępny odbędzie się w dniach 08 i 09 czerwca 2006 r.
w godzinach od 16.00 do 18.00. Nr tel. 033 842 22 14.

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy

Dyrektor PZ nr 6 Jan Rataj chce inwestować
w komputeryzację szkoły.
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Utworzenie przez Niemców w kwiet-
niu 1940 r. obozu koncentracyjnego
KL Auschwitz dla ludności okolicznych
wsi niosło ze sobą wiele dramatycz-
nych konsekwencji. Odtąd przyszło im
Ŝyć w „cieniu Auschwitz”. Właśnie
mija  65. rocznica wysiedleń mieszkań-
ców Boru i Bud.

Władze obozu robiły wszystko, by nie dopu-
ścić do kontaktów mieszkańców okolicznych wsi
z więźniami KL Auschwitz i odizolować obóz od
świata zewnętrznego. Na wysiedlonym terenie
utworzono tzw. Interessengebiet des Konzentra-
tionslager Auschwitz, czyli „obszar interesów obo-
zu koncentracyjnego Auschwitz”. Obszar ten, o
powierzchni około 40 m2, połoŜony był w rozwi-

dleniu Wisły i Soły. Rozciągał się od Broszkowic
wzdłuŜ Soły do wsi Bielany, stamtąd przez Łęki,
Skidziń, Wilczkowice i w pobliŜu Brzeszcz do Wi-
sły. Teren był stale patrolowany przez esesmanów
z załogi KL Auschwitz oraz funkcjonariuszy miej-
scowej placówki gestapo i policji.

UniemoŜliwienie więźniom ucieczki i rozwią-
zanie problemu niewygodnych świadków popeł-
nianych w obozie zbrodni, nie było jedyną przy-
czyną podjęcia decyzji o rozpoczęciu wysiedleń.
KL Auschwitz rozbudowywano. Docelowo miał
pomieścić 30 tys. osób, a nie jak na początku 10
tys. Jesienią 1941 r. rozpoczęto budowę obozu
w Brzezince dla 100 tys. jeńców wojennych. Po-
trzebny był do tego teren i materiały budowlane.
Rąk do pracy potrzebowała z kolei fabryka kau-
czuku syntetycznego naleŜąca do niemieckiego
koncernu IG Farbenindustrie, a wokół obozu na-
ziści chcieli utworzyć obszar dworski SS, w którym
zamierzali rozwinąć gospodarkę rolno-hodow-
laną i rybną.

Pierwsze wysiedlenia rozpoczęły się juŜ
19 czerwca 1940 r. od likwidacji tzw. Osady Bara-
kowej, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedz-

twie obozu. Wywieziono wówczas o świcie, bez
uprzedzenia, około 500 osób. Pretekstem do
przeprowadzenia kolejnej akcji wysiedleńczej była
pierwsza ucieczka więźnia z obozu 6 lipca 1940
r. W związku z tymi wydarzeniami komendant
obozu Rudolf Höss zwrócił się do pełnomocnika
komisarza Rzeszy o pozwolenie na przeprowa-
dzenie akcji prewencyjnej wobec okolicznej „fa-
natycznej polskiej ludności” gotowej w kaŜdej
chwili nieść pomoc więźniom. W listopadzie
wysiedlono więc mieszkańców dzielnicy Oświę-
cimia - Zasola. Cała akcja nie trwała dłuŜej niŜ
godzinę. Towarzyszyła jej brutalność i terror es-
esmanów. Mieszkańcy okolicznych wsi przeczu-
wali niebezpieczeństwo. Od jesieni 1940 r. krą-
Ŝyły pogłoski o mających nastąpić wysiedleniach
we wszystkich wsiach sąsiadujących z obozem.
Domysły potwierdzały działania władz niemiec-
kich, polegające na znaczeniu czerwoną farbą
domów w tych miejscowościach oraz organizo-
waniu nocą łapanek, w czasie których zabierano
młodych ludzi na roboty do Niemiec. By ustalić
zasięg terytorialny kolejnych wysiedleń i liczbę

osób nimi objętych, hitlerow-
cy powołali specjalną komisję.
Przybyła ona do Oświęcimia
10 lutego 1941 r. i pracowała
pod kierunkiem Rudolfa
Hössa. Komisja zobowiązała
komendanta obozu do utwo-
rzenia pięcioosobowej pla-
cówki przesiedleńczej, która
miała przygotować całą akcję.
I tak wysiedlenia w okolicznych
wsiach przeprowadzono w
marcu i kwietniu 1941 r. Jako
pierwsze, 8 marca wysiedlono
Pławy. Później Bór i Budy, Raj-
sko, HarmęŜe, Brzezinkę, Ba-
bice i na końcu - w drugiej po-

łowie kwietnia - Broszkowice. Kulminacja
wysiedleń miała miejsce od 7 do 12 kwietnia, w
czasie Wielkiego Tygodnia, kiedy domostw po-
zbawiono mieszkańców Babic i Brzezinki. Lud-
ność mogła zabrać ze sobą tylko bagaŜ podręcz-
ny i wyposaŜenie mieszkań. Pozostały majątek
był przejmowany przez władze obozowe. Eses-
mani rekwirowali maszyny i narzędzia rolnicze,
bydło, drób, konie oraz zapasy zboŜa, siana i
roślin okopowych. Pozostawione domy były sys-
tematycznie burzone, a pozyskany materiał bu-
dowlany wykorzystany do rozbudowy KL Au-
schwitz, budowy KL Birkenau oraz podobozów:
Budy, Babitz, Harmense i Rajsko. W Brzezince,
HarmęŜach i Pławach zniszczono ponad 90 proc.
gospodarstw, zaś na Borze zburzono 48 domów
spośród 70 istniejących. Wysiedleńców wywie-
ziono do Generalnego Gubernatorstwa oraz do
pobliskich miejscowości na Górnym Śląsku (Boj-
szowy, Bieruń, Wola) i w powiecie bielskim (Dan-
kowice, Osiek, Grojec, Monowice). Część z nich,
zwłaszcza młodych ludzi, kierowano na przymu-
sowe roboty do Niemiec. Potrzebni Niemcom
kolejarze i górnicy zostali osiedleni w Oświęci-

Miesiące
wysiedleń

Wysiedlenie mieszkańców Oświęcimia.

Fragment relacji Herminy Niedzieli, miesz-
kanki Brzeszcz-Bud: „W czasie okupacji hitle-
rowskiej mieszkałam w domu mojej matki Zofii
Brecher. Dom nasz leŜał obok szosy wiodącej z
Oświęcimia do Brzeszcz, a wokół niego rozcią-
gały się uprawne pola i łąki. (...) Dom nasz leŜał
na obszarze, który naleŜał do obozu i w związku
z tym w 1941  r. - dokładnej daty nie pamiętam
- zostaliśmy wysiedleni z naszego domu. Roz-
poczęliśmy czynić usilne starania, które zakoń-
czyły się pomyślnie i w 1942 r. wydano nam
zezwolenia na uŜywanie naszego domu, z tym
Ŝe musieliśmy od tego momentu płacić czynsz.
Dom nasz został obwiedziony siatką, wyznaczo-
no nam ściśle drogi, którymi mogliśmy się po-
ruszać, tzn. jedynie główną szosą, biegnąca
obok domu.

Fragment relacji Józefa  Moronia i Anny
Moroń z domu Saduś, mieszkańców Brzeszcz-
Nazieleniec: „Z początkiem 1941 r. Zarząd Gmin-
ny w Brzeszczach, na polecenie odgórne władz
niemieckich dokonał spisu ludności oraz spisu
inwentarza Ŝywego i martwego we wszystkich
przysiółkach naleŜących do gminy Brzeszcze.

Wkrótce potem nastąpiło wysiedlenie
mieszkańców Bud i Boru. Górnicy zatrudnieni
w kopalni w Brzeszczach i Jawiszowicach wy-
prowadzili się we własnym zakresie i zamiesz-
kali w Brzeszczach, Jawiszowicach i Dankowi-
cach. Pozostałą część ludności załadowano na
furmanki dostarczone przez gminę i odwiezio-
no w kierunku Oświęcimia. (...)

 Po wysiedleniu Boru część mieszkańców za-
mieszkała w Nazieleńcach. Pierwszych więźniów
zobaczyliśmy na naszym terenie juŜ w roku 1941.
Były to małe grupy przyprowadzane do pracy
przez esesmanów. Na terenie Boru rozbierali
domy i stodoły. Materiał z rozbiórki wykorzysty-
wano do budowy fundamentów pod baraki
przyszłego obozu, gruzem naprawiano drogi,
drzewo ze stodół wywieziono do wsi HarmęŜe.
W roku 1941 zaczęto przygotowywać teren pod
nowy obóz (podobóz przy majątku dworskim
Budy na Borze - wyj. red.) i wybrano 5-mor-
gową działkę ziemi moich rodziców. Znajdo-
wała się ona w środku wysiedlonego przysiółka
Bór.

miu, Brzeszczach, Jawiszowicach i Przecieszynie.
Większość mieszkańców Boru i Bud przesiedlo-
no do Brzeszcz, Jawiszowic, Kaniowa i Dankowic.
Byli teŜ tacy, których wywieziono do Generalnego
Gubernatorstwa. Górnicy z Bud jako jedyni z wy-
siedlonych - na skutek interwencji dyrekcji kopal-
ni - po upływie roku powrócili do swoich do-
mów. Historycy szacują, Ŝe akcją wysiedleńczą
zostało objętych od 5 do 8 tys. osób.

Jacek Bielenin
Artykuł powstał na podstawie materiałów

opracowanych przez dr Jacka Lachendro i artyku-

łu Teresy Zabrzeskiej „Na wysiedleńczej tułaczce”

(Pro Memoria nr 12, 2000 r.). Relacje mieszkań-

ców pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwo-

wego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
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 Jacek Bielenin: Będzie pani głosować za
samorozwiązaniem Sejmu? (rozmowa była
przeprowadzona jeszcze przed głosowa-
niem - wyj. red.)

Beata Szydło: Jeśli wniosek zostanie po-
stawiony, to zapewne cały klub parlamentarny
PiS będzie głosował za samorozwiązaniem Sej-
mu. To trudna decyzja. Dziś nie jest łatwo zde-
cydować co jest lepsze dla kraju. Wcześniejsze
wybory prawdopodobnie niewiele zmieniłyby
na scenie politycznej, ale trwanie dłuŜej w de-
stabilizacji teŜ nie ma sensu.

Czy decyzja Jarosława Kaczyńskiego za-
skoczyła partyjne „doły”, innymi słowy czy
nadąŜa pani za rozumowaniem lidera PiS-u?

Argumenty, które prezes Jarosław Kaczyń-
ski przedstawia nam na spotkaniach klubu par-
lamentarnego są rzeczowe i konkretne. Ale teŜ
nie ma co ukrywać, Ŝe pewne decyzje zapadają
w wąskim gronie kierownictwa partii. Niewąt-
pliwie ogłoszenie decyzji o złoŜeniu wniosku
o samorozwiązaniu Sejmu było dla wielu nie-
spodzianką.

Od dawna dyskutowano w klubie o takiej
ewentualności. W styczniu, jeszcze przed pod-
pisaniem paktu stabilizacyjnego, rozmawiali-
śmy o koalicji rządowej z Samoobroną. Wtedy
nie było akceptacji dla takiego pomysłu. Była
za to jeszcze brana pod uwagę próba budo-
wania koalicji z Platformą Obywatelską, co w
tej chwili wydaje mi się zupełnie niemoŜliwe.

Podobnie jak duŜa część wyborców i pani
wierzyła w powstanie silnej koalicji PO-PiS.
Czuje się pani rozczarowana?

Tak. Źle się stało, Ŝe taka koalicja nie po-
wstała, bo mogła zrobić wiele dobrego dla
Polski. Teraz, jak mówiłam, to niemoŜliwe, bo
Platforma bardzo się zmieniła po wyborach.
Zaczęły wychodzić wyraźne róŜnice programo-
we pomiędzy obu partiami. Przede wszystkim
dotyczą one modelu i sposobu funkcjonowa-
nia państwa.

Liderzy partyjni, mówiąc oględnie, nie
przepadają za sobą. A jak wygląda współ-
praca z politykami innych partii w terenie?

Zaraz po wyborach umówiliśmy się - posło-
wie Ziemi Oświęcimskiej - Ŝe będziemy wspól-
nie działać na rzecz rozwiązywania problemów
powiatu oświęcimskiego i szerzej okręgu wy-
borczego. I cały czas, niezaleŜnie od sporów li-
derów partyjnych, tego postanowienia się trzy-
mamy. Mam nadzieję, Ŝe w nim wytrwamy.

Będzie koalicja z Samoobroną?
Jeśli wniosek o samorozwiązanie Sejmu

przepadnie, to będzie budowana koalicja rzą-
dowa. Jeszcze za wcześnie mówić w jakim
kształcie i z kim. Jedno jest pewne, to będzie
koalicja budowana z perspektywą do końca
obecnej kadencji Sejmu.

Polacy znowu mają powody, by być roz-
czarowanymi polskim Sejmem. Czy poza
kłótniami i awanturami jest tam czas na po-
waŜną pracę?

Nad ustawami pracują komisje sejmowe i
tam wszystko toczy się normalnie. Szum me-
dialny najczęściej stwarzają liderzy partyjni,
natomiast posłowie z drugiego szeregu pra-
cują przede wszystkim w swoich okręgach wy-
borczych i tam starają się coś zrobić.

Fatalnie się dzieje, Ŝe polski parlament tra-
ci w oczach ludzi. Istotą parlamentaryzmu jest
debata i spór, a nawet kłótnie. Ale u nas jest
tego zdecydowanie za duŜo. Budowanie au-
torytetu polskiego parlamentu jest konieczne.

Zostawmy wielką politykę i pomówmy o
lokalnych sprawach. Do ministra transportu
i budownictwa złoŜyła pani interpelację w
sprawie przesunięcia budowy drogi S1 na
odcinku Mysłowice - Kosztowy - Bielsko-Bia-
ła do Narodowego Planu Rozwoju na lata
2007-2013. Jaka jest odpowiedź ministra?

Na razie budowa drogi ekspresowej S1 na
tym odcinku została wprowadzona do Naro-
dowego Planu Rozwoju na lata 2013-2015.
Lista projektów drogowych przewidywanych

do realizacji w latach 2007-2013 jest aktual-
nie weryfikowana przez Ministerstwo Trans-
portu i Budownictwa i zostanie określona w
Programie Operacyjnym Infrastruktura i Śro-
dowisko przygotowywanym przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego. Liczba inwesty-
cji drogowych, które znajdą się na tej liście
zaleŜy od środków europejskich, jakie zostaną
na nie przeznaczone. Posłowie ze Śląska i Ma-
łopolski nie składają broni. Będziemy przeko-
nywać ministra, by przynajmniej przystąpić do
prac projektowych, tak by po 2009 r. moŜna
było rozpocząć budowę drogi. Między innymi
o tym rozmawialiśmy z ministrem Jerzym Po-
laczkiem, wojewodą śląskim oraz wojewodą
małopolskim 13 marca na zorganizowanym z

mojej inicjatywy i burmistrz Teresy
Jankowskiej spotkaniu w Brzesz-
czach.

Do tego samego ministra inter-
pelowała pani w sprawie taryf za
wodę i ścieki. O co konkretnie
chodzi?

Chodzi doprecyzowanie zapisów
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, by jasno określić kompeten-
cje gminy w zakresie skutecznego za-
blokowania wejścia w Ŝycie nieakcep-
towanych taryf oraz umoŜliwienie
gminom kwestionowania zawartych
we wniosku taryfowym danych kal-
kulacyjnych. WaŜne jest teŜ wprowa-
dzenie do ustawy uregulowań doty-
czących procesu odwoławczego.

Minister odpowiedział, Ŝe obecny stan praw-
ny nie wymaga zmian. Wydaje mi się, Ŝe nie do
końca zrozumiano moje intencje, bo argumen-
ty przytoczone przez ministra dotyczą sytuacji,
gdzie za gospodarkę wodnościekową odpowia-
dają spółki gminne, a w naszej gminie jest prze-
cieŜ inaczej. Będę ponawiać interpelację.

Dwie interpelacje dotyczyły kwestii zwią-
zanych z górnictwem. Na czyje biurka one
trafiły?

Do ministra finansów złoŜyłam interpela-
cję w sprawie dochodów gmin górniczych.
Gminy, w których wskaźnik dochodów podat-
kowych na jednego mieszkańca jest większy
od 150 proc. wskaźnika dochodów podatko-
wych wszystkich gmin, dokonują wpłat do bu-
dŜetu państwa, tzw. janosikowego. Gminy
górnicze były dotychczas zwolnione z wpłaty,
ale okres zwolnienia kończy się w tym roku.
Jest szansa, Ŝe zostanie przedłuŜony. Z kolei
od ministra sprawiedliwości otrzymałam od-
powiedź na interpelację w sprawie ustawy o
kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Ustawa ta uchyliła przepis ustawy prawo geo-
logicznie i górnicze zwalniający z opłaty sądo-
wej osoby ubiegające się o odszkodowanie.
Trwają prace nad jego przywróceniem.

Platforma bardzo się zmieniła
W styczniu, jeszcze przed podpisaniem paktu stabilizacyjnego, rozmawiali-
śmy w klubie parlamentarnym PiS o koalicji rządowej z Samoobroną.
Wtedy nie było akceptacji dla takiego pomysłu. Była za to jeszcze brana pod
uwagę próba budowania koalicji z Platformą Obywatelską, co w tej chwili
wydaje mi się zupełnie niemoŜliwe - mówi poseł Beata Szydło.

Beata Szydło: – Koalicja z Platformą nie wchodzi w grę.

Rozmowa
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Repertuar

�31.03-02.04.2006
godz. 18.00 JAN PAWEŁ II
godz. 20.15 JAN PAWEŁ II
�03.04.2006 nieczynne
�04-06.04.2006
godz. 18.15 JAN PAWEŁ II
godz. 20.20 JAN PAWEŁ II
�07-09.04.2006
godz. 18.00 NA PSA UROK (USA, b.o)
godz. 20.00 FRANCUSKI NUMER (Polska, 15)
�10.04.2006 nieczynne
�11-13.04.2006
godz. 18.00 NA PSA UROK
godz. 20.00 FRANCUSKI NUMER
�14-17.04.2006 nieczynne
�18-20.04.2006
godz. 18.00 FRANCUSKI NUMER
godz. 20.00 FRANCUSKI NUMER
�21-23.04.2006
godz. 16.30 CZERWONY KAPTUREK - PRAWDZI-
WA HISTORIA (USA, b.o)
godz. 18.00 TAJEMNICE OCEANU (Wielka Brytania,
Niemcy, b.o)
godz. 19.30 WYZNANIA GEJSZY (USA, 15)
�24.04.2006 nieczynne
�25-27.04.2006
godz. 17.00 CZERWONY KAPTUREK - PRAWDZI-
WA HISTORIA
18.30 TAJEMNICE OCEANU
20.00 WYZNANIA GEJSZY
�28-30.04.2006
godz. 16.30 EPOKA LODOWCOWA 2: ODWILś
godz. 18.00 EPOKA LODOWCOWA 2: ODWILś
godz. 20.00 NAGI INSTYNKT 2 (USA, 2005)

Pokazując w kasie 3 bilety kinowe z miesiąca
kwietnia - otrzymasz plakat gratis!

W V Powiatowym Przeglądzie Zespo-
łów Cheerleaders zaprezentowało się 15
zespołów ze szkół i placówek kultural-
nych m.in. z Oświęcimia, Brzeszcz, Woli,
Wilamowic  i Przeciszowa.

Do rywalizacji w grupie młodszej (7-12
lat) przystąpiły cztery zespoły. Najciekaw-
sze układy taneczne zaprezentowały cheer-

leaderki z zespołu „Yellow Show” ze Szko-
ły Podstawowej nr 1w Brzeszczach pod
opieką Teresy Nycz. Drugie miejsce zajęły
„Tęczynki” ze Szkoły Podstawowej w Woli
pod opieką Jolanty i Zygmunta Widlarzów.
WyróŜnienia przyznano zespołom „Crazy
Girls” z MłodzieŜowego Domu Kultury w
Oświęcimiu oraz „Blak Girls” ze Szkoły Pod-
stawowej w Przecieszynie.

W grupie starszej (13-18 lat) rywalizo-
wało 11 zespołów. Jury, oceniając układy
taneczne, poprawność techniki oraz ogól-
ne wraŜenie artystyczne, najwyŜsze noty przy-
znało zespołowi „Gracja” ze Starej Wsi pod
opieką Teresy Nycz. Drugie miejsce zajęły
dziewczyny z zespołu „Shake” z Miejskiego
Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu pod opieką
śanety Kajdas, a trzecie cheerleaderki z ze-
społu „Rad-Kert” z Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Przeciszowie, które równieŜ ćwiczą
pod opieką śanety Kajdas.

Występy zespołów oceniało czterooso-
bowe jury w składzie: Iwona Danek (instruk-
torka tańców maŜoretkowych), Anna Jaku-

bowska (dyrektor Ośrodka Kultury), Sławo-
mir Kurzak (choreograf tańca) i Jacek Kre-
mer (choreograf tańca). Jurorzy podsumo-
wując imprezę zwrócili uwagę, Ŝe
nieodzownym elementem występów che-
erleaderek są pompony, o czym nie wszyst-
kie zespoły pamiętały. Podkreślili jednak, Ŝe
z roku na rok poziom konkursu jest coraz
wyŜszy.                                                       jack

Zespół „Gracja” zrobił na jurorach największe wraŜenie.

Gracja
zwycięŜyła

W niedzielę 9 kwietnia w Jawiszowicach
odbędzie kolejna impreza w ramach pro-
jektu „Szum we Wsi”. Tym razem zaprasza-
my na niecodzienny kiermasz świąteczny
pod hasłem „Jajuszowickie jajo i�paw jawi-
szowicki”, podczas którego będzie moŜna
podziwiać takŜe prace zgłoszone do kon-
kursu o tej samej nazwie.

Nazwa ta ma swoje źródło w lokalnej
tradycji i�historii. Jeden z�przekazów słow-
nych mówi, Ŝe gospodynie z Jawiszowic jeź-
dziły na targ do Bielska sprzedawać jajka,
dlatego często Jawiszowice nazywano Jaju-
szowicami. Na wielu dokumentach z�czasów

Cesarstwa Austro-Węgierskiego widnieje
pieczęć z pawiem, stąd pomysł na pawie
wykonane w najróŜniejszych technikach, np.
upieczone z ciasta droŜdŜowego lub pierni-
ka, które podobnie jak malowane jajka
znajdą się na naszych świątecznych stołach.

Konkurs i kiermasz mają przybliŜyć miesz-
kańcom ustne i udokumentowane przekazy
z�przeszłości miejscowości. Być moŜe uda się
przy okazji „stworzyć” lokalny produkt, któ-
ry będzie dodatkowym elementem promu-
jącym naszą okolicę. Przed kościołem św.
Marcina swoje prace zaprezentują instytucje
i�organizacje z terenu gminy Brzeszcze.

FS

Zaproszenie
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Kalendarium
przedsięwzięć
w kwietniu

Programy
Domów Ludowych
i świetlic OK

�05 kwietnia, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
Podsumowanie konkursu Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej
W programie: wręczenie nagród uczestnikom i laureatom kon-
kursu, prezentacje utworów laureatów, spotkanie warsztatowe
z jurorami Adamem Ziemianinem i Zbyszkiem Matyjaszczykiem.

�05, 06, 07 kwietnia, godz. 16.00-20.00 (hol dolny OK)
Wystawa i kiermasz pięknych ozdób świątecznych, które powstają
na zajęciach w szkołach i świetlicach. SprzedaŜ ozdób odbywać
się będzie przez trzy dni!

�06 kwietnia, godz. 16.30 (sala widowiskowa)
Zapraszamy mieszkańców gminy Brzeszcze do obejrzenia teatrów
obrzędowych prezentujących zwyczaje związane z Wielkanocą.
W programie: Wielka Sobota w wykonaniu zespołu Jawiszo-
wianki, Palmowa Niedziela w wykonaniu zespołu Brzeszczanki,
„WjeŜdŜa król” w wykonaniu zespołu Przecieszynianki, „Śmin-
gus dyngus” w wykonaniu zespołu Skidzinianki.

�07 kwietnia, godz. 15.00-19.00 (sala nr 15)
Zajęcia prowadzone przez artystów ludowych. To propozycja dla
wszystkich, którzy mają ochotę zdobyć praktyczne umiejętności
wykonania pisanek, palm, koszyków na jajka, haftów.

�09 kwietnia (niedziela), godz. 8.30-12.30 przed kościołem
św.�Marcina w�Jawiszowicach (w razie niepogody w sołty-
sówce)
Wystawa pokonkursowa oraz kiermasz ozdób świątecznych. Impre-
za jest częścią projektu „Szum we Wsi”. Do udziału zapraszamy insty-
tucje i organizacje z�terenu naszej gminy oraz lokalnych twórców.

�19 kwietnia,  godz. 18.00, 26 kwietnia, godz. 17.00 (sala nr 15)
Spotkanie Klubu Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej.

�24 kwietnia, godz. 16.00 (sala widowiskowa)
W�programie spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń, fun-
dacji oraz instytucji, których celem jest integracja społeczna i
zawodowa osób niepełnosprawnych. Będzie to okazja do zapo-
znania się z ich działalnością oraz do dyskusji o problemach, na
które wspólnie postaramy się znaleźć rozwiązanie.

�27 kwietnia, godz. 9.30 (sala widowiskowa)
III Przegląd Przedszkolnych Teatrzyków Ekologicznych oraz Pod-
sumowanie projektu DZIECIAKI PRO-EKOLOGICZNE.
W programie: przegląd teatrzyków ekologicznych, pokaz mody
ekologicznej, konkurs wiedzowo-zadaniowy, wystawa prac (hol
dolny od 19 do 28 kwietnia).

�ĆWICZENIA Z WYOBRAŹNI

�GIEŁDA PRZEDŚWIĄTECZNA - WIELKANOCNE
OZDOBY

�ŚWIĘTA WIELKANOCNE W TRADYCJI, ZWYCZA-
JACH i OBRZĘDACH

�WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

�JAJUSZOWICKIE JAJO I PAW JAWISZOWICKI

�PIÓROMANI

�GMINNE FORUM „MŁODZIEś - PRZYSZŁOŚĆ -
INTEGRACJA”

�EKO-WIOSNA

Zasole
05.04 „Kwiaty z bibuły” - zajęcia
dla dzieci.
10.04 Spotkanie w Klubie Seniora.
13.04 „Szydełkowe pisanki” i ozdo-
by świąteczne - zajęcia dla zainte-
resowanych.
Rozpoczynamy pracę nad nowym
przedstawieniem „Kot w butach”.
W kaŜdy piątek zapraszamy na spo-
tkanie w Kółku Teatralnym.
W kaŜdy czwartek zapraszamy na
zajęcia w Kółku Plastycznym.
W kaŜdy wtorek i czwartek zapra-
szamy na aerobik. Dwa razy w mie-
siącu zapraszamy na spotkanie w
Kółku Tanecznym.

Wilczkowice
11.04  „Wielkanocne dekoracje” -
zajęcia plastyczne (15.30).
22.04  Wyjazd do katowickiego
„Spodka” na Wystawę i Giełdę Mi-
nerałów oraz Wyrobów Jubilerskich
(9.00).
25.04 „Z ekologią za pan brat” -
konkurs plastyczny związany z ob-
chodami Dnia Ziemi (15.30).
W piątki o godz. 16.30 odbywają
się zajęcia grupy teatralnej „Skrza-
ty”.

os. Paderewskiego
11.04 „Robimy ozdoby świątecz-
ne” – kółko plastyczne.
18.04 Chcę się czuć bezpiecznie” –
spotkanie z dzielnicowym os. Pa-
derewskiego.
20.04 „Klub malucha” – zaprasza-
my najmłodszych ( 3-6 lat ).
22.04 Wyjazd do katowickiego
„Spodka” na Wystawę i Giełdę Mi-
nerałów oraz Wyrobów Jubilerskich
(9.00).
28.04 Wycieczka rowerowa.

Przecieszyn
7.04, 14.04, 21.04, 28.04 „Tańczyć
kaŜdy moŜe” (14.30).
5.04 „Z plastyką na ty” - świątecz-
ne ozdoby (14.30-16.30).
13.04 Świetlicowy DKF (16.00).
20.04 „Wesoła grupka teatralna”
(16.30).
28.04  „Z plastyką na ty” - wiosen-
ny pejzaŜ (16.30-18.00).
Huragan Babski zaprasza w środy
o godz. 17.00. Zapraszamy na za-

jęcia „Angielski w pół godziny”, „Z
jogą na ty”, na wycieczkę rowerową i
wyjście do kina.
Biblioteka czynna w poniedziałek i pią-
tek od 13.00 do 16.00 oraz we wto-
rek i czwartek od 18.00 do 20.00

Bór
05.04 „PodróŜe H.Ch. Andersena” -
wystawa literacka.
07.04 „Wielkanocny koszyk” - zajęcia
plastyczne dla dzieci i młodzieŜy szkol-
nej (16.00).
22.04 Wyjazd do katowickiego
„Spodka” na Wystawę i Giełdę Mine-
rałów oraz Wyrobów Jubilerskich
(9.00).
26.04 „Co kredki potrafią” - spotka-
nie z ksiąŜką w ramach projektu „Spo-
tkania pod literką” (11.15).
W piątki o godz. 16.30 odbywają się
zajęcia „Zielonego teatrzyku”, a we
wtorki i czwartki o godz. 15.30 zajęcia
zespołu tanecznego.
Od 4 kwietnia Dom Ludowy będzie
czynny od wtorku do soboty od 14.00
do 20.00. Biblioteka będzie czynna we
wtorki, czwartki i soboty od 15.00 do
19.00. Szczegóły w Domu Ludowym.

Jawiszowice
04.04 „Wielkanoc tuŜ, tuŜ” - zgodnie
z tradycją wykonujemy ozdoby na stół
wielkanocny.
11.04 Turniej piłkarzyków.
19.04 Zazieleniły się wiosenne pola i
łąki – czyli wiosna w plenerze. Wyru-
szamy na pieszą wycieczkę.
24.04 Przyrodniczo-ekologiczna zga-
duj zgadula z okazji Dnia Ziemi.

os. Szymanowskiego
05.04 Robimy wiosenne witraŜe
(16.00).
12.04 Wielkanoc tuŜ, tuŜ” - malowa-
nie pisanek oraz wykonywanie świą-
tecznych stroików (16.00).
14.04 „Smacznie i zdrowo” - kulinar-
ne przysmaki (16.00).
19.04 „PomóŜmy ziemi” - konkurs na
plakat o tematyce ekologicznej (16.00).
26.04 „Kredą na asfalcie” - zajęcia pla-
styczne na świeŜym powietrzu (15.00).
29.04 Wycieczka rowerowa (sobota
13.00).
W kaŜdą środę od godz. 14.00 do
16.00 w świetlicy odbywają się spo-
tkania „Klubu Seniora”.
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JuŜ po raz drugi w Bibliotece Publicznej
OK gościła krakowska pisarka Beata Ostro-
wicka. 7 marca spotkała się z gimnazjalista-
mi.

Autorka kilkunastu ksiąŜek dla dzieci i mło-
dzieŜy tym razem wystąpiła w podwójnej roli -
pisarki oraz głównego jurora konkursu lite-
rackiego ogłoszonego przez bibliotekę jesie-
nią 2005 r. Na konkurs zatytułowany „Bo ty
nic nie rozumiesz! Odwieczny konflikt poko-
leń” wpłynęło 29 prac. Ich autorzy to głównie
uczniowie gimnazjum.

Beata Ostrowicka mówiła o swoich ksiąŜ-
kach, o ich pisaniu. DuŜo uwagi poświęciła
ostatnim ksiąŜkom adresowanym do młodzie-
Ŝy. „Świat do góry nogami” i „Zła dziewczyna”
to zdaniem autorki ksiąŜki o dorastaniu, kon-
flikcie pokoleń, o trudnych wyborach związa-
nych z poszukiwaniem własnego miejsca na
ziemi.

Jako juror pani Beata tak podsumowała nasz
konkurs: - Konkursy literackie pełnią waŜną rolę
- dają moŜliwość podzielenia się z innymi swo-
imi refleksjami, przemyśleniami. Są twórcze i dla
tych, którzy to piszą, i dla tych, którzy czytają.
„Bo ty mnie nigdy nie rozumiesz!!! Odwieczny
konflikt pokoleń” to temat ogromnie ciekawy i
waŜny. KaŜdy z nas tkwi w takim układzie. Naj-
pierw jako dziecko, potem jako dorosły. Mia-
łam przyjemność zapoznania się z pracami, któ-
re wpłynęły na konkurs. Była poezja i proza, np.

O racjach
i relacjach

pamiętniki, listy. Wiele prac było dojrzałych, mą-
drych, uderzających pomysłem. Inne miały w
sobie to „coś”, choć napisane zostały nie cał-
kiem wprawnie. Ale to nie zarzut. Bo przecieŜ
był to konkurs dla młodzieŜy a nie dorosłych
gwiazd pisarstwa.

MoŜna by się pokusić o podzielenie prac
konkursowych na dwie grupy. Jedni autorzy
próbowali udowodnić, Ŝe konflikt na linii
dziecko - dorosły istnieje naprawdę, Ŝe dzieci

są zawsze pokrzywdzone. Niektóre z tych prac
były przeraŜająco szczere. Drudzy autorzy uwa-
Ŝali zaś, Ŝe to mit. śe moŜna się dogadać, spró-
bować zrozumieć, ale wymaga to wysiłku od
obu stron. A kompromis i miłość to recepta
na to, Ŝeby między dorosłymi i ich nastoletni-
mi dziećmi nie było tego, co wszystko w Ŝyciu
psuje, odwraca bieguny emocji.

Danuta Szawara

„Okiem Eko-Reportera”
Konkurs na film krótkometraŜowy
o tematyce ekologiczno-przyrodniczej

1. Konkurs „OKIEM EKO-REPORTERA” jest
organizowany przez Stowarzyszenie Ekolo-
giczne „BIOS” oraz Ośrodek Kultury w Brzesz-
czach w ramach imprezy DNI ZIEMI 2006 .
2. Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są
do dnia 25.04.2006 r.
3. Konkurs adresowany jest do debiutują-
cych twórców, uczniów klas gimnazjalnych i
klas szkół średnich zajmujących się amatorską
działalnością filmową.
4. W konkursie mogą wziąć udział pojedyn-
cze osoby, będące autorami filmów, bądź
grupy osób, które są autorami jednego fil-
mu.
5. Do konkursu moŜna zgłosić więcej niŜ je-
den film.
6. Filmy mogą być nagrane dowolną tech-
niką.
7. W dniu 9 maja br. o godz.10.00 w sali
widowiskowej Ośrodka Kultury filmy będą
zaprezentowane publiczności i jurorom, któ-
rzy wytypują I, II, III miejsce w kaŜdej katego-
rii.
Przewidujemy kategorie:
�film dokumentalny
�impresja filmowa
�film propagandowy
8. Ocenie jury podlegać będzie: dobór tema-
tyki, przekaz treści, reŜyseria, gra aktorów,
montaŜ, technika wykonania. Filmy oceniać
będzie specjalnie powołana przez organiza-
tora komisja.
9. Tematyka filmów powinna dotyczyć eko-
logii, przyrody.
10. Czas trwania kaŜdego filmu nie moŜe
przekraczać 15 min.
11. Filmy nagrane na płytę CD naleŜy dostar-
czyć do 25 kwietnia br. do Ośrodka Kultury
w Brzeszczach, pok. nr 17 (dział merytorycz-
ny).
12. Filmy nagrodzone zaprezentowane będą
15 maja br. na imprezie Finałowej Dni Ziemi
w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.
13. Wszelkich szczegółowych informacji dot.
konkursu udzielamy w pok. nr 17(dział me-
rytoryczny OK - Danuta Korcińska).

14 marca odbyło się kolejne spotkanie w
ramach projektu edukacji regionalnej „Stąd
jestem - w poszukiwaniu własnych korze-
ni”. Tym razem tematem spotkania były gry
i zabawy naszych babć.

Uczniowie klas piątych, zespoły regional-
ne oraz nauczyciele przedstawili tradycyjne za-
bawy i popularne gry w swoich środowiskach.
MłodzieŜ przygotowała opis graficzny i ilustra-
cje do kaŜdej z zabaw. Tradycyjne zabawy pre-
zentowane przez zespoły regionalne i dzieci
odbiegały nieco od dzisiejszych form spędza-
nia wolnego czasu preferowanych przez dzie-
ci, ale momentami zabawa była przednia. Jak
choćby w przypadku zabawy w „dupki” przed-
stawionej przez Paświszczan i dzieci z Zasola.
Nazwy innych gier i zabaw brzmiały równie
zaskakująco: „horpor”, „rafka”, „snopki”,
„gdzie jest moja złota kula”, „moja ulijanko”.
Część z nich została juŜ zapomniana, ale do

Wspólne
zabawy

dziś dzieci bawią się np. w „ciciubabkę” i grają
w „kamyki”.

Występom scenicznym towarzyszyła degu-
stacja potraw przygotowanych przez zespoły
regionalne.

W spotkaniu uczestniczyły: Jawiszowian-
ki, Wilczkowianki, Skidzinianki, Przecieszynian-
ki, Paświszczanie, Brzeszczanki oraz dzieci ze
świetlic OK w Jawiszowicach i na os. Paderew-
skiego, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Pod-
stawowej w Skidziniu  oraz Szkoły Podstawo-
wej w Przecieszynie.

DK

Samorząd Osiedlowy nr 1 organizuje
zapisy druŜyn do turnieju „siódemek”
szkół podstawowych i gimnazjów. Zain-
teresowanych zapraszamy 20 kwietnia
(czwartek) o godz. 16.00 do siedziby sa-
morządu przy ul. Mickiewicza 4 (budy-
nek OPS).

Informacja

Beata Ostrowicka wręczyła nagrody laureatom
konkursu.

Brzeszczanki grały w „kamyki”.
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Paweł Chowaniec: Czy były jakieś nieprze-
widziane sytuacje na planie filmu „Ja wam po-
kaŜę”?

GraŜyna Wolszczak: Nieprzewidzianą sytu-
acją było to, Ŝe pierwszego dnia zdjęć Kasia Gro-
chola naniosła poprawki do scenariusza i nie było
czasu, by się z nimi zapoznać. Trochę się wście-
kłam, ale później posiedzieliśmy razem nad sce-
nariuszem i doszliśmy do konsensusu.

Cezary Harasimowicz: Ale panu raczej cho-
dziło o to, czy nie spadł śnieg w środku lata, albo
czy ktoś nie osunął się z dachu, a moŜe jakiś pies
się zgubił…

G.W.: A, o przygody… Hm, to była naprawdę
cięŜka harówa. Mieliśmy 27 dni na zrobienie całe-
go filmu. Film był obciąŜony duŜym ryzykiem fi-
nansowym, producenci pobrali kredyty, w związ-
ku z czym pracowaliśmy często po 13, 15 godzin
dziennie. A ciekawostką jest to, Ŝe cztery pory roku
kręciliśmy w sierpniu i na początku września. Zi-
mowa sceneria powstała przy uŜyciu sztucznego
śniegu i obróbki komputerowej. Bardzo ładnie
to wyszło, ale dla mnie juŜ tak pięknie nie było.
Biegałam w koŜuchu, szaliku i kozakach przy 30
stopniowym upale. No ale taka to juŜ jest ta rze-
czywistość filmowa.

P.Ch.: Panie Czarku, co sprawia panu
większą trudność - praca nad scenariuszem ory-
ginalnym czy adaptowanym?

C.H.: Pisanie scenariusza oryginalnego i ada-
ptowanego jest tak samo trudne. W pierwszym
przypadku trzeba wymyślić od początku do koń-
ca nową fabułę, zbudować postacie, a w drugim
przerobić ksiąŜkową fabułę, która niekoniecznie
spełnia wymogi filmu. W pierwszym przypadku
człowiek ma poczucie nieograniczonej wolności,
ale siedzi nad pustą kartką papieru, a w drugim
ma przed sobą setki zapisanych stron, z których
musi utkać coś nowego.

P. Ch.: Pani jest aktorką, a pan scenarzystą.
Czy pomagacie sobie w swojej pracy, doradza-
cie, dzielicie się uwagami?

G.W.:  Dwa razy grałam w tym co napisał Cza-
rek. Muszę powiedzieć, Ŝe jest kompletnie bezuŜy-
teczny jeśli chodzi o pracę nad rolą (śmiech). Dy-
rektor teatru Syrena Barbara Borys-Damięcka
zamówiła u Czarka sztukę, w której mam przyjem-
ność zagrać małą rolę. Czarek bywał na wszystkich
próbach generalnych i kiedy usiłowałam doprosić
się od niego o jakąś konstruktywną uwagę doty-
czącą mojej roli, to kompletnie nie potrafił mi nic
powiedzieć, bo on patrzył na całokształt sztuki.

P.Ch.: Pani GraŜyno proszę powiedzieć czym
się pani kieruje przy wyborze roli?

G.W.:  Propozycjami (śmiech). PoniewaŜ robi-
my tyle filmów, ile robimy, czyli bardzo niewiele,
to nie mam specjalnego pola manewru. Nawet
jeśli scenariusz i postać, którą mam zagrać nie

podobają mi się, to pamiętam, Ŝe kaŜde nowe
doświadczenie przed kamerą rozwija. Aktor, któ-
ry nie gra, stoi w miejscu, a nawet wręcz cofa się w
rozwoju. Zanim odrzucę jakąś rolę, dobrze się nad
tym zastanawiam. Jestem realistką i nie oczekuję,
Ŝe nagle z nieba spadnie na mnie propozycja roli
Ŝycia. Oczywiście jak kaŜdy aktor marzę o takiej
roli, nad którą musiałabym cięŜko popracować,
zmierzyć się z nią, zagrać inaczej niŜ w telenoweli.

P.Ch.: Czego oczekuje od reŜysera - juŜ w
trakcie kręcenia filmu - scenarzysta, a czego
aktor?

G.W.: śeby nie popsuł scenariusza, który mi
się podoba. Czarek powie pewnie to samo. Tro-
chę teraz pomarudzę. ReŜyserzy, z którymi pracu-
je się twórczo to rzadkość. Twórczo, tzn. pozwa-
lają aktorowi coś zaproponować od siebie i sami
mają coś do zaproponowania. Niestety bardzo
często zdarza się tak, Ŝe reŜyser przed przystąpie-
niem do pracy ma strach w oczach, a aktor to
widzi i sam traci grunt pod nogami.

C.H.: Podpisuje się pod tym co mówi GraŜyna.
Nie lubię jak moje scenariusze juŜ na planie są
przerabiane po łebkach. Kiedyś Bill Wilder zapy-
tany czy reŜyser powinien umieć pisać scenariusze

odpowiedział, Ŝe nie musi umieć pisać, ale powi-
nien umieć czytać. Jest z tym pewien problem.
Oczywiście w tej chwili utyskuję, bo zdarza się
współpraca z fantastycznymi reŜyserami, z który-
mi rozumiem się bez słów, którzy idealnie odczy-
tują to, co zapisałem w scenariuszu.

P.Ch.: Jaka jest kondycja polskiego kina?
C.H.:  Zła.
P.Ch.: A będzie lepsza?
C.H.: Będzie lepsza jeśli będzie więcej pienię-

dzy. Pewnie strasznie deprymująco to zabrzmiało,
ale film to niesamowicie odpowiedzialne i drogie

przedsięwzięcie. Bez umiejętnie
zagospodarowanych zasobów fi-
nansowych nie da się zrobić cze-
goś tak skomplikowanego jak
porządny film.

Polskie kino stoi przed wiel-
kim wyzwaniem opisania rzeczy-
wistości, w której Ŝyjemy oraz na-
szej najnowszej historii. Andrzej
Wajda zabiera się np. za film o
Katyniu. Bez odpowiedniego bu-
dŜetu nie da się zrobić filmu o
polskich zesłańcach na Syberii czy
filmu o powstaniu warszawskim.
Jest nowa ustawa o kinematogra-
fii i nowy instytut filmowy. Jeśli ta
instytucja zacznie porządnie dzia-
łać i rozdzielać sprawiedliwie i mą-
drze pieniądze, które płyną z kie-
szeni podatników, to być moŜe
wrócą one do nas wszystkich w
formie ciekawych historii opowie-

dzianych na ekranie, na które będziemy chcieli ku-
pować bilety.

P.Ch.: Chciałbym zapytać pana o ksiąŜkę
„Nieoczekiwana zmiana płci (na najwyŜszym
szczeblu)”. Dlaczego taki tytuł? To jest bardzo
przewrotna opowieść o mediach, politykach,
trochę z przymruŜeniem oka…

C.H.:  A przede wszystkim o męŜczyznach i
kobietach. Kto chce się pośmiać i spędzić kilka
godzin pompując w Ŝyły hormon szczęścia, czyli
endorfinę, polecam tę ksiąŜkę. To wesoła i śmiesz-
na historia, a opowiada o tym jak pewien pan z
pewną panią zamienili się płciami. Pan jest prezy-
dentem Rzeczypospolitej, a pani Ŝoną prezyden-
ta. W pewnym momencie pan prezydent tracić to
i owo ze swojej męskości - nie tylko fizycznie, ale
równieŜ w głowie - a pani prezydentowa zaczyna
się zmieniać w męŜczyznę. Tę historię napisałem
po to, Ŝebyśmy się - męŜczyźni i kobiety - w końcu
w jakiś sposób porozumieli. To ksiąŜka o tym, Ŝe
kobiety są fajniejsze od męŜczyzn. Jest teŜ tam
sporo wątków politycznych, świetnie znanych z
relacji mediów, ale to nie jest ksiąŜka o polityce.
Jest o tym, Ŝe my męŜczyźni jesteśmy z Marsa, a wy
kobiety ze Snickersa. Opracował: jack

MęŜczyźni z Marsa, kobiety ze Snickersa
Gośćmi Festiwalu Filmów dla Kobiet w kinie Wisła, 10 marca byli GraŜy-
na Wolszczak i Cezary Harasimowicz. Aktorkę znaną z telenoweli „Na
Wspólnej” moŜemy teraz oglądać na ekranach kin w roli Judyty w filmie
„Ja wam pokaŜę”. Autorem scenariusza do filmu jest Cezary Harasimo-
wicz. Goście festiwalu, z którymi rozmawiał Paweł Chowaniec, są partne-
rami Ŝyciowymi.

GraŜyna Wolszczak i Cezary Harasimowicz od blisko 10 lat
tworzą udany związek.
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Niebawem wielu z  Was będzie wybierać szko-
łę, w której zamierzacie kontynuować edukację.
Wybór ten nie naleŜy do najłatwiejszych. Od nie-
go zaleŜeć będzie Wasza przyszłość. Wszystkim
kandydatom przypominam niektóre zasady re-
gulujące procedurę rekrutacji w roku szkolnym
2006/2007 do klas pierwszych szkół ponadgim-
nazjalnych.

W okresie poprzedzającym rekrutację kandyda-
ci do oddziałów klas pierwszych składają w szkołach
podania - kwestionariusze, stanowiące podstawę
utworzenia bazy kandydatów, a w przypadku szkół
prowadzących kształcenie zawodowe takŜe zaświad-
czenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowot-
nych do kształcenia w określonym zawodzie.

Terminy składania dokumentów:
- od 15 maja 2006 r. do 19 czerwca 2006 r.
godz.15.00 - składanie dokumentów do wybra-
nych szkół. Kandydaci do szkół będących w sys-
temie rekrutacji elektronicznej składają jedynie
podanie do szkoły pierwszego wyboru.
- do 23 czerwca 2006 r. godz. 12.00 - dokony-
wanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze
szkoły.
Licea uzupełniające i technika uzupełniające dla
młodzieŜy (na podbudowie zasadniczej szkoły za-
wodowej) - od 22 maja 2006 r. do 28 czerwca
2006 r. - składanie dokumentów.

Przebieg  rekrutacji:
•od 23 czerwca 2006 r. do 27 czerwca 2006 r.
godz. 15. 00 - dostarczenie do wybranych szkół
kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egza-
minu gimnazjalnego - z wyjątkiem szkół będących
w systemie rekrutacji elektronicznej,
•30 czerwca 2006 r. do godz. 14.00 - ogłoszenie
przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne
list kandydatów przyjętych do oddziałów klasy
pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowa-
nych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.
•do 4 lipca 2006 r. godz. 14.00 - potwierdzanie
woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandyda-
tów umieszczonych na listach zakwalifikowanych
do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świa-
dectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświad-
czenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz
karty informacyjnej.
•5 lipca 2006 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie przez
szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list
przyjętych do szkoły.
•do 7 lipca 2006 r. godz.12.00 - uczniowie nie
przyjęci do wybranej szkoły składają dokumenty
do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.
•10 lipca 2006 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie
przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne
wyników rekrutacji uzupełniającej.
•od 10 lipca 2006 r. godz. 12.00 do 11 lipca
2006r. godz. 14.00 - potwierdzanie woli podjęcia
nauki w danej szkole przez kandydatów umiesz-
czonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia
w wyniku rekrutacji uzupełniającej poprzez dostar-

czenie oryginału świadectwa ukończenia gimna-
zjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egza-
minu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej.
•12 lipca 2006 r. godz. 12.00 - ogłoszenie przez
szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list
przyjętych do szkoły.
•od 24 sierpnia 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r. -
dodatkowa rekrutacja.

Licea uzupełniające i technika uzupełniające
dla młodzieŜy (na podbudowie zasadniczej szkoły
zawodowej):
•od 5 lipca 2006 r. do 7 lipca 2006 r. - egzaminy
wstępne lub rozmowy kwalifikacyjne w szkołach.
•10 lipca 2006 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie list
przyjętych.

Dokumenty:
1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dla
młodzieŜy mogą składać dokumenty, do co najwy-
Ŝej trzech szkół.
2. Kandydat składający dokumenty do wybranej
szkoły posługuje się trzema kopiami świadectwa
ukończenia gimnazjum poświadczonymi przez
dyrektora gimnazjum oraz trzema kopiami zaświad-
czenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego po-
świadczonymi przez dyrektora gimnazjum.
3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz
z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego naleŜy złoŜyć w wybranej szkole, w
której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
4. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych będą-
cych w systemie rekrutacji elektronicznej doko-
nują rejestracji internetowej do trzech szkół. W
obrębie jednej szkoły mają moŜliwość wyboru do-
wolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
5. Kandydatów do szkół będących w systemie
rekrutacji elektronicznej obowiązuje ujednolico-
ne „podanie o przyjęcie do szkoły”, które składają
w szkole pierwszego wyboru.
6. Do szkół będących w systemie rekrutacji elek-
tronicznej nie obowiązuje kandydatów składanie
kopii świadectwa oraz kopii zaświadczenia o wyni-
kach egzaminu gimnazjalnego do wybranych szkół.
7. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów
ubiegających się o przyjęcie do szkół będących w
systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają
do Centralnej Bazy Danych tylko gimnazja, do któ-
rych uczęszcza kandydat.
8. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów
spoza systemu elektronicznej rekrutacji, ubiegają-
cych się do szkół będących w systemie rekrutacji
elektronicznej, wprowadzają szkoły pierwszego wy-
boru. Informacje o ewentualnych zmianach wpro-
wadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierw-
szego wyboru.

Zasady przeliczania ocen na punkty:
1. W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla
młodzieŜy w woj. małopolskim ustala się następu-
jący sposób przeliczania na punkty ocen z języka
polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowa-
dzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:  200
pkt - maksymalna liczba punktów moŜliwych do
uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifi-
kacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wy-
branych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a tak-
Ŝe za wyniki egzaminu przeprowadzanego w

ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za inne
osiągnięcia kandydatów, w tym:
a) 100 pkt - liczba punktów moŜliwych do uzyska-
nia za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku
nauki w gimnazjum (zawarta w zaświadczeniu o
szczegółowych wynikach egzaminu),
b) 100 pkt - liczba punktów moŜliwa do uzyskania
za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z
języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz
inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadec-
twie ukończenia gimnazjum.
2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka
polskiego i trzech wybranych obowiązkowych za-
jęć edukacyjnych: celujący - 20 pkt, bardzo dobry
- 18 pkt, dobry - 15 pkt, dostateczny - 10 pkt,
dopuszczający - 2 pkt.
3. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych,
zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę
punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech
wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekruta-
cyjnych mnoŜy się przez dwa.
4. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świa-
dectwie ukończenia gimnazjum kandydat moŜe uzy-
skać co najwyŜej 20 pkt przy czym: za ukończenie
gimnazjum z wyróŜnieniem - 5 pkt, za udział w kon-
kursach organizowanych przez kuratora oświaty w
tym: finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12
pkt, finalista konkursu wojewódzkiego - 10 pkt, za
osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osią-
gnięcia sportowe lub artystyczne - do 5 pkt.

Jakie dokumenty naleŜy dołączyć do poda-
nia o przyjęcie do szkoły:
1. Poświadczoną kopię świadectwa ukończenia
gimnazjum,
2. Poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku
egzaminu gimnazjalnego,
3. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe, zaświadcze-
nie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowot-
nych do kształcenia w określonym zawodzie,
4. W przypadku kandydatów z wadami słuchu,
wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami,
orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej po-
radni specjalistycznej,
5. Zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytu-
łu laureata lub finalisty konkursów,
6. Inne wymagane przez szkołę, zwłaszcza dla kan-
dydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mi-
strzostwa sportowego.

Dokumenty potwierdzające wolę podjęcia
nauki w danej szkole.
1. Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia
nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są:
oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i ory-
ginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimna-
zjalnego.
2. Do tych dokumentów kandydat dołącza kartę
informacyjną.

Tegorocznym gimnazjalistom Ŝyczę, by dostali
się do wybranej przez siebie szkoły i zdobyli wyma-
rzony zawód. Wspólnie z rodzicami trzymam kciuki.

Na podstawie decyzji Małopolskiego Kurato-
ra Oświaty z dnia 21 grudnia 2005 r. opracowała
Maria Grzywa (nauczyciel PZ nr 6 w Brzeszczach).

Gimnazjalisto
wybierz szkołę

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy



Odgłosy Brzeszcz • kwiecień 2006 |  21

... jak Filip z konopi

Felieton

�Sekcja komputerowa
3 kwietnia (poniedziałek), godz.�15.00 - Gim-
nazjum nr�2 w�Brzeszczach;
�Sekcja literacko-dziennikarska
10 kwietnia (poniedziałek), godz.�16.00 - Bi-
blioteka OK;
�Sekcja przyrodnicza
11 kwietnia, godz. 16.00 - sala nr 21 OK;
�Sekcja Baśniowy Podwieczorek
18 kwietnia (wtorek), godz.�16.00 - sala nr 21
OK;
�Sekcja turystyczno–krajoznawcza
19 kwietnia (środa), godz. 16.00 - Środowi-
skowy Dom Samopomocy;
�Sekcja modelarska
20 kwietnia (czwartek), godz.16.00 - Środo-
wiskowy Dom Samopomocy;
�Sekcja teatralna
27 kwietnia (czwartek), godz. 15.30 - sala wi-
dowiskowa Ośrodka Kultury;
�24 kwietnia, godz. 15.30 - Gminne Forum
„MłodzieŜ - Przyszłość - Integracja” (sala wi-
dowiskowa OK).
�26 kwietnia - rajd szlakiem patronów lite-
rackich naszej gminy
Aktualny kalendarz jest takŜe umieszczony na
tablicy ogłoszeń i�głównych drzwiach Ośrodka
Kultury.
W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić:
21 11 490, 21 11 391 (dział merytoryczny
OK, Fabiola Switalla-Korczyk).

Wszystkim, którzy uczestniczyli

w pogrzebie Śp. Jerzego Gabzdyla,

za zamówione msze św.,

złoŜone wieńce i kwiaty oraz okazane

współczucie serdeczne podziękowania

składa Ŝona, córka i rodzina.

Dom Andersena otwarty takŜe dla doro-
słych!

24 kwietnia o godz. 15.30 w Ośrodku Kul-
tury w Brzeszczach odbędzie się Otwarte Gmin-
ne Forum „MłodzieŜ - Przyszłość - Integracja”.
Forum jest częścią projektu integracyjnego „W
Domu Andersena”. Spotkanie, które otworzy
wykład dr Danuty Wolskiej, pracownika Akade-
mii Ekonomicznej w Krakowie, ma na celu przy-
bliŜenie uczestnikom idei integracji społecznej
i�zawodowej osób niepełnosprawnych. Będzie
to równieŜ okazja do spotkania i�rozmów z
przedstawicielami instytucji i organizacji wspie-
rających niepełnosprawnych. W trakcie dysku-
sji będziemy mogli zaś podzielić się swoimi re-
fleksjami, a takŜe postaramy się wspólnie znaleźć
rozwiązanie nurtujących nas problemów. W
przerwach zobaczymy programy artystyczne oraz
prace plastyczne uczestników projektu oraz
podopiecznych brzeszczańskich placówek.

PROJEKT „W DOMU ANDERSENA”

Zaproszenie

2 maja w straŜnicy w Jawiszowicach od-
będzie się koncert charytatywny na rzecz
młodego mieszkańca Jawiszowic, naszego
cięŜko chorego kolegi.

Znamy Dawida od kilku lat i nie moŜemy
przejść obojętnie obok jego choroby. Cały do-
chód z imprezy przeznaczony będzie na drogie
leczenie. Chcemy teŜ pokazać, Ŝe my młodzi
ludzie teŜ potrafimy pomóc. Udział w koncer-
cie potwierdziły juŜ zespoły: Anty Apartheid
(Rzeszów), Analogia Snu (Oświęcim), Plagiat
199 (Czechowice-Dziedzice), Ska’n’dal (Brzesz-
cze) i Punk’t Widzenia (Jawiszowice). Mamy
jeszcze kontakt z innymi zespołami i planuje-
my, Ŝe na scenie wystąpi ich osiem.

Organizatorem koncertu jest zespół Punk’t
Widzenia. Chcielibyśmy bardzo gorąco podzię-
kować za pomoc przy organizacji straŜakom i
nowym władzom OSP Jawiszowice, Ośrodko-
wi Kultury, firmie „Fotolab” i Samorządowej
Wspólnocie Obywatelskiej. Jeśli jakaś firma lub
osoba prywatna byłaby zainteresowana po-
mocą przy organizacji, proszę o kontakt ma-
ilowy: punktwidzenia@o2.pl.

PoNG

Scena dla Ŝycia

Mniej więcej od stycznia dyŜurnym pyta-

niem, które otrzymuję na tzw. zagajenie roz-

mowy jest kwestia przyspieszonych wyborów

parlamentarnych. Klincz, jaki powstał w na-

szym parlamencie objawia się brakiem zgody

na współrządzenie przy jednoczesnym braku

porozumienia, co do ewentualnego skrócenia

obecnej kadencji Sejmu. Jednym słowem „zła-

pał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzy-

ma”. Na pytanie, kiedy wybory, zawsze odpo-

wiadam - strachy na lachy. Jak ktoś mądry

powiedział, Ŝaden karp nie będzie głosował za

przyspieszeniem świąt BoŜego Narodzenia. Je-

dyne co się wydaje na dziś pewne, to jesienne

wybory samorządowe. Będziemy więc mieć

okazję tych, ich i onych, ocenić i ewentualnie

zamienić na lepszych.

W programach wszystkich ugrupowań

startujących do wyborów, czy to parlamentar-

nych, czy samorządowych niepoślednie miej-

sce zajmuje walka z bezrobociem. Wydaje się,

Ŝe rozwiązanie tego podstawowego i jednego

z najwaŜniejszym problemów, poza moŜliwo-

ścią godnego i coraz zasobniejszego Ŝycia oby-

wateli, pozwoliłoby w znacznym stopniu ogra-

niczyć patologie, jakie niesie ze sobą nędza i

ubóstwo. Korzystając z mandatu radnego po-

wiatowego, którego posiadaczem zaszczyt

mam być od niedawna, na komisji rozwoju i

promocji powiatu,

zapytałem przed-

stawiciela powia-

towego urzędu

pracy o wpływ

działań samorządu

na rynek pracy.

Okazało się, Ŝe konia z rzędem temu, kto po-

trafi określić ilość miejsc pracy w powiecie i

zmiany tej wielkości na przestrzeni lat. Nie do-

czekałem się danych pomimo wniosku komi-

sji o przedstawienie liczby zatrudnionych w

poszczególnych sektorach i segmentach ryn-

ku pracy. Urząd dysponuje za to pełnymi i ob-

szernymi danymi o wielkości bezrobocia, w

rozbiciu na przedziały wiekowe, płeć, miejsce

zamieszkania, itp. Czy wobec tego nie powi-

nien jednak nazywać się urzędem do spraw

bezrobocia. Jak więc określić czy dana inwe-

stycja w gminie zwiększyła ilość miejsc pracy

skoro ich wielkość jest nieznana? Zacieram ręce

z ciekawości, jak kandydaci na radnych od-

niosą się w programach wyborczych do kwe-

stii budowy w Brzeszczach marketu jednej z

zachodnich sieci sprzedaŜy. Nie znając „per

saldo” skutków dla rynku pracy będą zapew-

ne za, a nawet przeciw.

Narzekamy na wciąŜ rosnącą biurokrację,

chociaŜ patrząc na Brukselę wszystko jeszcze

przed nami. Tam jednak nim otwarto rynki pra-

cy, skrupulatnie policzono ile potrzeba im le-

karzy, pielęgniarek i hydraulików. My otwie-

ramy nowe uczelnie, prowadzimy równieŜ

przez samorządy wielomilionowe inwestycje,

a jednocześnie po omacku odbijamy się od

braku fachowców w określonych dziedzinach

do urzędów pracy pełnych absolwentów nie-

chcianych na rynku kierunków. Warto więc

chyba skończyć z frazesami, czczymi obietni-

cami i deklaracjami, przynajmniej na szczeblu

samorządu. śeby nie było tak całkiem powaŜ-

nie, pragnę donieść, iŜ bezrobocie w powiecie

powoli, ale jednak maleje, a przecieŜ przed

nami wiosna i prace sezonowe. Wcześniej jed-

nak święta, dlatego juŜ dziś pragnę, Ŝycząc

wszelkiej dobroci, podzielić się z wszystkimi
czytelnikami tradycyjną PIS-an(in)ką.

Zdzisław Filip

�22 kwietnia o godz. 15.00 Ośrodek Kultury
zaprasza na finał „Festiwalu Piosenki Reli-
gijnej”. Eliminacje do festiwalu odbędą się
20 kwietnia o godz. 16.00.

Wystawy w OK:
�19 kwietnia - 30 maja  - wystawa pasteli
Joanny Janik.

Wybory!

Zaproszenie
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KaŜdego dnia zdarza sie wiele wypadków:
samochodowych, nieszcześliwych skoków do
wody i innych, w wyniku których ktoś słyszy
diagnozę – rdzeń uszkodzony, nie będziesz
chodził, zostaje wózek inwalidzki. Nie trudno
sobie wyobrazić jak na taką informację reagu-
je ta osoba, jej rodzina i otoczenie. Ziemia na-
gle usuwa się im spod nóg, pojawia się mnó-
stwo pytań, na które czesto nie znają
odpowiedzi. WaŜne jest, aby taka osoba nie
była pozostawiona sama sobie, aby po hospi-
talizacji wróciła do normalnego Ŝycia, do szko-
ły, pracy, aktywności fizycznej. By nie zamknęła
się w czterech ścianach i nie popadła w depre-
sję. I właśnie po to powstała w Szwecji idea
aktywnej rehabilitacji, przeniesiona na grunt
polski w 1988 r.

Główna siedziba Fundacji Aktywnej Reha-
bilitacji (w skrócie FAR), znajduje się w War-
szawie na ul. Inspektowej 1, natomiast na te-
renie całego kraju działają koordynatorzy
regionów (w Małopolsce - Iwona Opalińska) i
osoby „pierwszego kontaktu” (w naszym re-
gionie - Rafał Konopka). WaŜną rolę w dotar-
ciu do osób po urazie rdzenia kręgowego (w
skrócie po URK) odgrywają instruktorzy „pierw-
szego kontaktu”. Są to osoby na wózkach, któ-
re utrzymują kontakt ze szpitalami i o ośrod-
kami rehabilitacyjnymi, aby moŜliwie szybko
przyjść z pomocą człowiekowi, który doznał
urazu rdzenia. Swoim przykładem pokazują,
Ŝe wózek nie musi być cięŜarem i Ŝe moŜna
dalej godnie Ŝyć, realizując się na wszystkich
polach. Prócz podbudowy psychicznej, poma-
gają bardzo konkretnie, np. przy doborze od-
powiedniego wózka dla danej osoby, poka-
zują jak moŜna samodzielnie przesiadać się,
ubierać, itd. Osoby „pierwszego kontaktu”
zachęcają do udziału w ogólnopolskich obo-
zach Aktywnej Rehabilitacji organizowanych
przez FAR.

Obozy są podstawą działań Fundacji.
Uczestnicy uczą się na nich samoobsługi, po-
ruszania się na wózku, pokonywania na nim
przeszkód, np. krawęŜników oraz - co moŜe
wydać się dziwne - proszenia o pomoc i odpo-
wiedniego instruowania osoby, która ma jej
udzielić. Ta ostatnia kwestia jest wbrew pozo-
rom bardzo istotna. W dzisiejszym zabieganym
świecie, w którym Ŝyje się szybko, moŜna nie
zauwaŜyć, Ŝe potrzeba komuś pomocy, dlate-
go naleŜy nauczyć się o nią prosić. Zdarza się
teŜ, Ŝe ktoś chciałby pomóc, ale nie wie jak lub
robi to niewłaściwie, dlatego trzeba umieć kla-
rownie wyjasnić jakiego rodzaju pomocy się

potrzebuje i jak naleŜy jej udzielić.
Na obozach odbywają się takŜe zajęcia spor-

towe z takich dyscyplin jak: technika jazdy na
wózku, trening kondycyjno-siłowy, pływanie,
tenis stołowy i łucznictwo. Wpływają one na
poprawę kondycji i ogólne wzmocnienie
uczestnika, co pomoŜe mu w odzyskaniu sa-
modzielności. Osoba na wózku moŜe spróbo-
wać róŜnych form aktywności ruchowej i
wybrać dyscyplinę, która najbardziej jej odpo-
wiada, i którą chciałaby się zajmować. Osobie
po URK - podobnie jak pełnosprawnej - ruch i
czynne uprawianie jakiegoś sportu daje satys-
fakcję i wiarę we własne moŜliwości.

Na kaŜdym obozie są omawiane istotne dla
uczestników kwestie, takie jak: problemy praw-
ne, zasady doboru i dopasowania wózka in-
walidzkiego, nowoczesne metody zapobiega-
nia i leczenia odleŜyn, problemy związane z
urologią oraz seksem i prokreacją osób po ura-
zie rdzenia kręgowego. W obozach Aktywnej
Rehabilitacji, oprócz kadry na wózkach, uczest-
niczą takŜe pełnosprawni wolontariusze, są to
często rehabilitanci, fizjoterapeuci, pielęgniarki,
lekarze, studenci i słuchacze szkół medycznych
z całego kraju oraz nauczyciele wychowania
fizycznego. Organizowane są takŜe szkolenia
personelu medycznego i wolontariuszy, na któ-
rych stara się im pokazać swiat widziany z per-
spektywy wózka inwalidzkiego, a takŜe uczy
jak skutecznie udzielać pomocy osobom po
URK.

FAR organizuje równieŜ obozy dla dzieci,
obozy kobiece, a takŜe specjalistyczne, np. kon-
ny, nurkowy i - w tym roku po raz pierwszy -
Ŝeglarski. Obozy dziecięce są przeznaczone dla
dzieci w wieku od 7 do 13 lat, z przepukliną
oponowordzeniową, które poruszają sie na
wózku inwalidzkim. Treningi na tych obozach
mają podobne cele jak na obozach dla doro-
słych, tyle tylko, ąe zawierają elementy zaba-
wy. Obozom tym, co jest bardzo waŜne, towa-
rzyszą zajęcia dla rodziców i opiekunów.
Specyfika obozów kobiecych polega na tym,
Ŝe kładzie się większy nacisk na poprawę sa-
mopoczucia psychicznego uczestniczek, nie
zaniedbując jednoczesnie aktywności rucho-
wej. Kobiety mogą wymienić się swoimi do-
świadczeniami, porozmawiać na waŜne dla
nich tematy, dowiedzieć się jak radzić sobie z
wózkiem przy pracach domowych, na zaku-
pach, w macierzyństwie.

Dla osób po URK, moŜe nawet bardziej niŜ
dla zdrowych, istotną rolę odgrywa sport. Dzię-
ki niemu mogą się sprawdzić, rywalizować,
pokonywać własne słabości. Osoby, które „wy-
szły z aktywnej”, zdobywają medale na naj-
większych imprezach sportowych. Jednym z
elementów programu FAR są szkolenia spe-
cjalistyczne, m.in. intensywne kursy kompute-
rowe dla początkujacych i zaawansowanych,
które mają na celu podniesienie kwalifikacji
osób na wózku, co ma im pomóc w podjęciu
pracy. Jak wiadomo obozy, kursy i szkolenia

nie trwają wiecznie, rodzi sie pytanie – co póź-
niej? Fundacja proponuje zajęcia w regionie,
koszykówke dla paraplegików, rugby na wóz-
kach dla tetraplegików i technikę jazdy na wóz-
ku dla wszystkich oraz zajęcia dla dzieci z
przepukliną oponowordzeniową. Treningi
odbywają się w Krakowie na Akademii Wycho-
wania Fizycznego i w XVI Liceum Ogólnokształ-
cącym, przy ulicy Bulwarowej (Nowa Huta).
NaleŜy dodać, Ŝe wszystkie te zajęcia są nieod-
płatne.

Wszelkie informacje moŜna uzyskać u ko-
ordynatora regionu: Iwona Opalińska,
tel. 0501-489-008, e-mail: malopol-
skie@far.org.pl, http://www.far.org.pl.

Rozejrzyjcie się wkoło, moŜe w waszym bliŜ-
szym lub dalszym otoczeniu jest osoba na
wózku, której warto przekazać te informacje i
zachęcić do skontaktowania się z Fundacją.
śycie na wózku nie musi być przegrane, smut-
ne i pozbawione sensu, o czym świadczy przy-
kład niepełnosprawnych instruktorów FAR,
którzy spełniają się na wszystkich poziomach
Ŝycia, w pracy, w sporcie, w Ŝyciu rodzinnym,
którzy są „sprawniejsi” niŜ niejedna sprawna i
zdrowa osoba! Mogą oni stanowić „wzorzec
osobowy” dla tych, którzy właśnie usłyszeli dia-
gnozę - rdzeń uszkodzony, zostaje wózek in-
walidzki. FAR powstał właśnie po to, aby taka
osoba mogła Ŝyć normalnie.

MoŜe ten artykuł będzie nie tylko źródłem
informacji dla osób po URK, ale takŜe zmieni
- mocno zakorzeniony w naszych umysłach -
obraz inwalidy na wózku ortopedycznym z ko-
cykiem na kolanach, na wizję aktywnego „wóz-
kowicza”, jeŜdŜącego konno, nurkującego i
przede wszystkim zadowolonego z Ŝycia!

Od 2004 roku Fundacja Aktywnej Rehabi-
litacji uzyskała status organizacji poŜytku pu-
blicznego, zatem zgodnie z ustawą z 24 kwiet-
nia 2003 roku o działalności poŜytku
publicznego i wolontariacie, moŜecie Państwo
odpisać 1proc. płaconego przez siebie podat-
ku dochodowego od osób fizycznych na rzecz
Fundacji, wpłacając wyliczoną w PIT sumę na
konto: PeKaO S.A VII O/Warszawa
351240110911110000051625885

Wanda Skowrońska-Obuchowicz

DyŜury aptek w kwietniu

Sprawni
niepełnosprawni
Działalność Fundacji Aktywnej Reha-Działalność Fundacji Aktywnej Reha-Działalność Fundacji Aktywnej Reha-Działalność Fundacji Aktywnej Reha-Działalność Fundacji Aktywnej Reha-

bilitacji dla osób po urazie rdzenia krę-bilitacji dla osób po urazie rdzenia krę-bilitacji dla osób po urazie rdzenia krę-bilitacji dla osób po urazie rdzenia krę-bilitacji dla osób po urazie rdzenia krę-

gowego.gowego.gowego.gowego.gowego.

ARNIKA ul. Słowackiego 4
14.04 - 21.04

CENTRUM ul. Ofiar Oświęcimia 34
07.04 - 14.04
05.05. - 12.05

SIGMA ul. Piłsudskiego 13 a
21.04 - 28.04

SYNAPSA ul. Łokietka 39
28.04 - 05.05
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Jawiszowice, ul. Przeczna 64Jawiszowice, ul. Przeczna 64Jawiszowice, ul. Przeczna 64Jawiszowice, ul. Przeczna 64Jawiszowice, ul. Przeczna 64
Seredecznie zapraszamy!Seredecznie zapraszamy!Seredecznie zapraszamy!Seredecznie zapraszamy!Seredecznie zapraszamy!
pn - pt w godz. 9.00 - 17.00pn - pt w godz. 9.00 - 17.00pn - pt w godz. 9.00 - 17.00pn - pt w godz. 9.00 - 17.00pn - pt w godz. 9.00 - 17.00
sb - w godz. 9.00 - 13.00sb - w godz. 9.00 - 13.00sb - w godz. 9.00 - 13.00sb - w godz. 9.00 - 13.00sb - w godz. 9.00 - 13.00

Nowo otwarty sklep z odzieŜą indyjską
i nie tylko...!
•modne wzory
•atrakcyjne ceny
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ZAK£AD TELEWIZYJNY

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

domowe wszystkich typów:

  - telewizorów

  - tunerów satelitarnych

  - monitorów komputerowych oraz przestrojeñ fonii

* dojazd 10,00 z³.

Zak³ad mieœci siê w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.

Klasztornej 24/22

www.tvnaprawy.prv.pl

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

MONTAś ANTEN RTV-SAT
CYFRA+, POLSAT
KONSERWACJA

CYFROWE TUNERY SATELITARNE
Nowe Budowy – INSTALACJE

Jan Nycz

tel. (033) 8107-022,

tel. kom. 0604-836-409

DOJAZD GRATIS

yyyyy



Odgłosy Brzeszcz • kwiecień 2006 |  25

Reklama



26  |  Odgłosy Brzeszcz • kwiecień 2006

Reklama

Dobiegł końca cykl halowych
turniejów piłki noŜnej o Puchar
Dyrektora Ośrodka Kultury orga-
nizowany przez Brzeszczańskie
Stowarzyszenie Sportowe „Sió-
demka”. Końcowy sukces przy-
padł druŜynie Dywanex, która w
pokonanym polu pozostawiła
dwanaście ekip.

DruŜyny spotkały się ze sobą
w czterech turniejach halowych
rozgrywek piłki noŜnej. W impre-
zie rozgrywanej w hali sportowej
w Brzeszczach uczestniczyło w su-
mie ok. 800 osób. Zwycięzcą zo-
stał zespół z Oświęcimia Dywanex.
Drugie miejsce zajął Profit, a trze-
cie Olimpic.

- Formuła rozgrywek przyjęta
w tym sezonie halowym okazała
się trafionym pomysłem. Patrząc
na ilość osób, które uczestniczyły
w rozgrywkach oraz sporą grupę
kibiców obecnych podczas me-
czów, trzeba powiedzieć, Ŝe impre-
za zakończyła się organizacyjnym
sukcesem - mówi prezes stowa-
rzyszenia „Siódemka” Zbigniew
Kozak. - W kolejnych edycjach na
pewno będziemy grać tym samym
systemem.

Nie tylko w klubach piłkar-
skich, ale równieŜ w siódemkach z
niecierpliwością czekają na ocie-
plenie, by móc rozpocząć rozgryw-
ki. Organizatorzy Amatorskiej Ligi
Piłkarskiej juŜ teraz zachodzą w
głowę, jak rozwiązać problem usta-

lenia terminarzu rozgrywek.
- Zima przyszła za wcześnie i za

długo trzymała - ubolewa Kozak. -
Wszystko wskazuje na to, Ŝe se-
zon rozpoczniemy nie wcześniej
niŜ końcem kwietnia. Zaraz po
zniknięciu śniegu bierzemy się za
poprawę stanu boiska. Na mura-
wę wysiejemy specjalny nawóz i
szybko wschodzącą trawę. Boisko
musi całkowicie obeschnąć byśmy
mogli rozpocząć rozgrywki.

Runda rewanŜowa będzie spe-
cyficzna. Jeszcze nigdy amatorzy z
siódemek nie grali meczów dzień
po dniu. Mało tego, będą tygo-
dnie gdzie w ciągu siedmiu dni
rozegrane zostaną cztery kolejki.
MoŜe się równieŜ okazać, Ŝe se-
zon 2005/2006 będzie ostatnim
w tej formule. A kolejny stanie się
przełomowym, bowiem zarząd
stowarzyszenia myśli o utworze-
niu pierwszej i drugiej ligi.

- Jesteśmy zmuszeni wykorzy-
stać długie weekendy na rozgry-
wanie ligowych meczów - infor-
muje Kozak. - Z rundy jesiennej
pozostały jeszcze cztery kolejki do
rozegrania. Z uwagi na duŜą licz-
bę druŜyn nie moŜemy grać do
sierpnia, bo gonić nas będą
terminy kolejnego sezonu. Na
15 kwietnia zwołujemy nadzwy-
czajne zebranie kapitanów, ponie-
waŜ mamy nie lada orzech do zgry-
zienia. Chcemy kapitanom prze-
dstawić projekt rozgrywek i wspól-
nie zastanowić się nad ich reorga-
nizacją. Dochodzą do nas infor-
macje o nowych druŜynach chcą-
cych wziąć udział w naszych roz-
grywkach.

Seven

PoŜegnali
halę

22 kwiecień (sobota), godz. 15.00
Hala sportowa w Brzeszczach
Dział Sportu i Rekreacji OK w Brzeszczach zaprasza na kolejną edycję
spotkań z fitnessem. Zapraszamy do uczestnictwa w lekcjach poka-
zowych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów. Wśród
nich: Renata Ścibisz, Bartosz Rodzik, Katarzyna Raczek.

SprzedaŜ biletów od 18 kwietnia w hali sportowej w Brzeszczach
(ilość biletów ograniczona!). Cena biletu: 10 zł
Podczas trwania imprezy:
�pokazy formacji tanecznych - Zespół Tańca Towarzyskiego „Takt”
z Oświęcimia
�sprzedaŜ odzieŜy fitness marki Body&Soul - atrakcyjne ceny
�stoisko kosmetyczne firmy Avon
Serdecznie zapraszamy - wstęp dla widzów na trybuny tylko 1 zł!
Szczegóły na plakatach!

FITNESS – PARTY 6
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Sport

Po zimowej przerwie rywalizację
wznowiły kluby drugiej ligi piłki
noŜnej. Na tym szczeblu rozgrywek
swoich sił próbuje trzech brzeszczan
- Arkadiusz Kłoda, Marcin Borow-
czyk i Krzysztof Chrapek.

Działacze Zagłębia Sosnowiec nie ukrywają,
Ŝe celem na ten sezon jest awans do ekstrakla-
sy. Arkadiusz Kłoda, który jest podstawowym
zawodnikiem sosnowieckiej druŜyny wierzy w
końcowy sukces. W rozpoczynającym rundę
wiosenną bezbramkowym meczu z Ruchem
Chorzów zagrał na pozycji defensywnego po-
mocnika. Miał teŜ okazję do zdobycia bramki.

- Okres przygotowawczy był wyjątkowo
długi, mieliśmy cztery zgrupowania i bardzo
cięŜko na nich pracowaliśmy, co powinno z
meczu na mecz procentować - mówi Arkadiusz
Kłoda. - W klubie wszystko podporządkowa-
ne jest jednemu, awansowi do pierwszej ligi.
Chcemy nim uczcić 100-lecie klubu. Zagłębie
jest do tego przygotowane organizacyjnie i
myślę, Ŝe mamy realne szanse, by znaleźć się w
gronie druŜyn, które ten awans wywalczą. Jeśli
chodzi o moją osobę, to trener Krzysztof To-
chel cały czas na mnie stawia, co nie oznacza,
Ŝe mam pewne miejsce w składzie. W Sosnow-
cu mamy wyrównaną kadrę i na kaŜdym tre-
ningu muszę dawać z siebie wszystko, bo ina-
czej mógłbym stracić miejsce w podstawowej
jedenastce. Nikt nie odpuszcza na treningach,
bo kaŜdy chce się przyczynić do końcowego
sukcesu.

O zupełnie inne cele walczyć będzie Mar-
cin Borowczyk, który na rok czasu przeniósł się
z Wisły Kraków do Szczakowianki Jaworzno.
Klub z Jaworzna w tym sezonie walczyć będzie
o utrzymanie w drugiej lidze. „Borówa” ma
być zawodnikiem, który będzie decydować o
obliczu zespołu. Za mecze sparingowe, w któ-

rych grał na środku pomocy, zebrał bardzo do-
bre oceny.

- Przede wszystkim cieszę się, Ŝe udało mi się
przenieść do Jaworzna. Działacze Wisły nie robili
mi przeszkód - mówi Borowczyk. - Jeśli chodzi o
zespół, to jesteśmy dobrze przygotowani do cięŜ-
kiego sezonu, wiadomo jaki cel sobie postawili-
śmy. Nasza druŜyna nie składa się z piłkarzy o
wielkich nazwiskach. W tej rundzie cechować
nas będzie przede wszystkim waleczność, w tym

upatrujemy szansy dla siebie. W kaŜdym meczu
musimy walczyć jak o Ŝycie, bo tylko taka posta-
wa zagwarantuje nam sukces, jakim będzie po-
zostanie w drugiej lidze.

JuŜ w pierwszym meczu swojej nowej dru-
Ŝyny w drugiej lidze zadebiutował Krzysztof
Chrapek. Piłkarz Podbeskidzia Bielsko-Biała
wszedł na boisko w 79. minucie spotkania ze
Śląskiem Wrocław. Chrapek zmienił Adama
Bałę i zajął nietypową dla siebie pozycję lewe-
go pomocnika.

- Nic wielkiego w tym meczu nie pokaza-
łem, ale teŜ niczego nie popsułem - mówi
Krzysztof Chrapek. - Byłem trochę zaskoczony
tym, Ŝe znalazłem się na ławce rezerwowych, a
juŜ na pewno tym, Ŝe miałem okazję do debiu-
tu. Nie oznacza to jednak, Ŝe mam pewne miej-
sce w kadrze meczowej. W przednich forma-
cjach jest duŜa rywalizacja. Na tych pozycjach
grają zawodnicy z pierwszoligową przeszłością.

Krzysztof Chrapek ma się od kogo uczyć pił-
karskiego rzemiosła. Łukasz Gorszkow, Mariusz
Masternak, Adam Bała czy były piłkarz Wisły Kra-
ków Grzegorz Pater, to nazwiska znane kaŜde-
mu kibicowi piłki noŜnej w kraju. Podbeskidzie
ma mocny skład i w Bielsku nie mogą pojąć dla-
czego druŜyna po rundzie jesiennej zajmuje do-
piero 16. miejsce w tabeli. Wiosna ma być zdecy-
dowanie lepsza i nikt nie wierzy, Ŝe bielszczanie
opuszczą szeregi drugoligowców.

Zbyszek Kozak
JaBi

Nasi w drugiej
lidze

VI Halowy Turniej Tenisa Ziemnego w
grze podwójnej o puchar Dyrektora
Ośrodka Kultury Brzeszcze

18 marca w hali sportowej w Brzeszczach
został rozegrany VI Halowy Turniej Tenisa
Ziemnego w grze podwójnej amatorów. W
zawodach wzięło udział 18 zawodników z
Kęt, Bielska-Białej, Oświęcimia, Trzebini,
Chrzanowa i Bierunia. Najlepszymi zawod-
nikami okazała się para Mieczysław Piwo-
warski i Tadeusz Jewak. Drugie miejsce za-
jęli Jerzy Słociński i Zdzisław Gruba, a trzecie
Leszek Klęczar i Stanisław Pękala. Zawody
sędziował Andrzej Niziołek.

Długa zima nie pozwoliła wielu klubom
piłkarskim przygotować na czas boisk do gry.
Decyzję Małopolskiego Okręgowego Związ-
ku Piłki NoŜnej o przełoŜeniu pierwszej ko-
lejki rundy wiosennej A i B-klasy oświęcim-
skiej z zadowoleniem przyjęli działacze w
Skidziniu i Przecieszynie.

Boisko w Przecieszynie jest w fatalnym sta-
nie. Jeszcze niedawno zalane było wodą. Teraz
woda juŜ zeszła, ale o grze w piłkę nie ma mowy.
9 kwietnia w drugiej kolejce B-klasy LKS Przecie-
szyn ma podejmować u siebie Głębowice.

- Będziemy prosić o przełoŜenie równieŜ tego
meczu na maj - mówi Jan Sporysz, trener LKS Prze-
cieszyn. - Gdybyśmy rozegrali mecz na tym bo-
isku, to jego odbudowa trwałaby co najmniej pół
roku. Nasze stare boisko w ogóle juŜ nie nadaje
się do gry. Są tam dziury spowodowane szkoda-
mi górniczymi i nie ma Ŝadnych szans, by zostało
dopuszczone do gry.

Skidzinianie rozgrywki A-klasy mieli zainau-
gurować 2 kwietnia wyjazdowym meczem z Za-
borzanką Zaborze. Mecz drugiej kolejki z Zato-
rem odbędzie się w Wilczkowicach, gdzie LKS
rozgrywał sparingi.

- Jesienią na naszym boisku w Skidziniu zasia-
liśmy trawę - mówi Mariusz Morończyk, prezes
LKS Skidziń. - Musimy poczekać, aŜ trawa zakieł-
kuje i boisko odŜyje po zimie. Gdybyśmy juŜ na
początku kwietniu weszli na murawę, nasz wysi-
łek poszedłby na marne.

Względnie dobrze wygląda boisko w Jawiszo-
wicach. Jest w tej chwili walcowane, usuwane są
kretowiny. Na 9 kwietnia ma być gotowe do gry.

Jako dobry, stan murawy na swoim boisku
oceniają działacze Górnika Brzeszcze. Na mecz z
Iskrą Brzezinka 8 kwietnia, jak zapewniają, ma
być bardzo dobrze przygotowana. Będzie to in-
auguracja rundy wiosennej wadowickiej okrę-
gówki, bo dwie pierwsze kolejki odwołano.

- Fatalnie wygląda za to drugie boisko - mówi
Henryk Mazur, kierownik Górnika Brzeszcze. - Jed-
no boisko treningowe na tyle druŜyn ile mamy, to
stanowczo za mało. Niestety poprzedni zarząd
pozbył się trzeciego boiska.                             JaBi

PrzełoŜone
kolejki

Marcin Borowczyk juŜ w koszulce
Szczakowianki Jaworzno.

Boisko w Przecieszynie nie nadaje się do gry.
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