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Woda zabrała już kolejny szlaban
i teraz zjazd z ul. Jasnej w Zasolu
prowadzi prosto w nurt Soły.
Przesmyk dzielący drogę od
koryta rzeki ma teraz raptem
siedem metrów. Ludzie zachodzą
w głowę, bo Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Krakowie
ciągle nie ma pieniędzy na regu-
lację Soły.

Sprawa regulacji Soły w Zasolu, jak bu-
merang powraca co roku na wiejskim zebra-
niu. Ktoś powie, że zasolanie nie są traktowa-
ni po macoszemu przez krakowski RZGW, bo
w 2006 r. zlecił on wykonanie umocnienia
linii brzegowej na najbardziej zagrożonych
odcinkach, szczególnie w rejonie mostu łęc-
kiego. Rzeczywiście prowadzono tam roboty.
Wykonano je w 70 proc., bo zostały wstrzy-
mane na interwencję organizacji ekologicz-
nej „Polska Zielona Sieć”, która domagała się
chronienia gniazd jaskółek brzegowych na
terenie budowy.

Zasolanom jednak nie o ten
odcinek rzeki się rozchodzi. Soła
sieje bowiem ogromne spusto-
szenie na wysokości ul. Jasnej.
Z jedenastu hektarów pastwisk
przy wodzie pozostały jeszcze
tylko może trzy. A kolejny szla-
ban zabezpieczający przed nie-
bezpieczeństwem trzeba będzie
postawić już na końcu drogi, bo
przebywanie na podmytym
przez wodę 7-metrowym zaled-
wie przesmyku, dzielącym dro-
gę ze Sołą, bezpieczne nie jest.

Rada Sołecka Zasola po in-
tensywnych opadach we wrze-
śniu ubiegłego roku, wystoso-
wała kolejne pismo do RZGW w
Krakowie z prośbą o niezwłocz-

ne podjęcie robót zabezpieczających lewy brzeg
rzeki, domagając się odtworzenia pierwotnego
koryta oraz wykonania stabilizacji liniowej brzegu,
szczególnie na wysokości ul. Jasnej. Odpowiedź
przyszła szybko, ale nie była zadowalająca. W pi-
śmie czytamy: „Tutejszy zarząd zwrócił się do pre-
zesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie o przyznanie środków finansowych na
realizację zadań związanych z likwidacją szkód po-
wodziowych. Nie otrzymaliśmy jednak wnioskowa-
nych środków na ten cel, co oznacza, że wobec
wykorzystania limitu na rok 2007 nie możemy ich
zrealizować w bieżącym roku. Roboty zostaną uję-
te w projekcie planu robót na rok 2008”.

W styczniu tego roku Rada Sołecka po raz ko-
lejny monitowała w RZGW w Krakowie. Ale kra-
kowski oddział otrzymał z Warszawy o połowę
mniej środków niż awizował w projekcie swojego
budżetu na 2008 r. Nadzieje zasolan i tym razem
okazały się płonne.

– Równocześnie wysłaliśmy pisma do prezesa
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w War-
szawie i do organizacji ekologicznej „Polska Zielo-
na Sieć” w Krakowie. Do tej pory nie otrzymaliśmy
od nich odpowiedzi, a problem narasta – mówi

Z drogi prosto do Soły

Soła niebezpiecznie zbliża się do zabudowań we wsi. - Kiedyś jejSoła niebezpiecznie zbliża się do zabudowań we wsi. - Kiedyś jejSoła niebezpiecznie zbliża się do zabudowań we wsi. - Kiedyś jejSoła niebezpiecznie zbliża się do zabudowań we wsi. - Kiedyś jejSoła niebezpiecznie zbliża się do zabudowań we wsi. - Kiedyś jej
koryto płynęło dużo dalej - mówi sołtys Zasola Zofia Wójcik.koryto płynęło dużo dalej - mówi sołtys Zasola Zofia Wójcik.koryto płynęło dużo dalej - mówi sołtys Zasola Zofia Wójcik.koryto płynęło dużo dalej - mówi sołtys Zasola Zofia Wójcik.koryto płynęło dużo dalej - mówi sołtys Zasola Zofia Wójcik.

Trwa procedura sprzedaży
czechowickiej kopalni „Silesia”,
która od 3 lat wchodzi w skład
Zakładu Górniczego KWK „Brzesz-
cze-Silesia”. Jeśli wszystko
przebiegnie zgodnie z planem,
w czerwcu „Silesia” powinna stać
się własnością szkockiej firmy
Gibson Group International.
Str. 4.

- Nie odczuwam, by PiS stawało
się skrajnie prawicową partią.
Partia łączy różne środowiska,
frakcje i grupy, jak każde ugrupo-
wanie partyjne. Dlatego trwa
dyskusja i różne osoby wyrażają
różne poglądy - mówi poseł Prawa
i Sprawiedliwości Beata Szydło.
Str. 10.

- Kompleks boisk w ramach
projektu „Moje Boisko Orlik 2012”
powstanie w Brzeszczach w 2009 r.
Taka jest moja deklaracja - mówi
Janusz Chwierut, poseł Platformy
Obywatelskiej.   Str. 11.

On żołnierz, ona uczennica.
On z Sambora, ona z Jawiszowic.
Jeden dzień wystarczył, by się
pokochali i spędzili razem całe
życie.   Str. 13.

Silesia w prywatne ręce

Jakoś nikt mnie
z PiS-u nie wyrzuca

Ktoś musiał
być pierwszy

Miłość, która
przetrwała lata
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Homofobia
Jak daleko sięgam pamięcią,

Polakom przypisuje się gębę an-
tysemitów i homofobów. Mówi
się jeszcze o naszym nadużywa-
niu napojów wysokoprocento-
wych, ale w tym nie jesteśmy osa-
motnieni. Słynna tolerancja,
cechująca w przeszłości naszych
rodaków, wyparowała wraz z roz-
wojem myśli narodowej. Dziś w
Europie Polak to dobry i odpowie-
dzialny pracownik, ale nacecho-
wany niskim stopniem tolerancji
dla odmienności. W potwierdza-
nie tych stereotypów włączają się
nasi politycy czy to wydawaniem
śmiesznych broszurek przez euro-
deputowanych, czy też innymi
lekko kompromitującymi działa-
niami.

Przy okazji ostatnich burzli-
wych utarczek związanych z raty-
fikacją Traktatu Lizbońskiego pre-
zydent wygłosił niefortunne
telewizyjne orędzie. Może i nic
wielkiego by się nie stało, gdyby
montażem materiału nie zajmował
się znany z uczciwości i czystych
zamiarów sam Jacek Kurski. Dzię-
ki jego sprytowi, przemówienie
prezydenckie zmieniło się w filmik
propagandowy, którego nie po-
wstydziliby się najwięksi komuni-
styczni spece od propagandy. Sam
prezydent tłumaczy się, że nie miał
pojęcia jak to będzie wyglądać.
Dziwne, że nie decyduje o takich
sprawach, no…ale możliwe, że tak
jest. Fakt faktem, orędzie zostało
puszczone w świat. Machina zo-
stała uruchomiona. Najpierw para
nowojorskich gejów, których zdję-
cia z ich ślubu zostały użyte w fil-
mie, wyraziła swoje oburzenie.

Słusznie. Ale świat znów miał oka-
zję, by potwierdzić przekonanie o
naszej homofobii. Teraz działacz
gejowski Szymon Niemiec, orga-
nizator parad równości w Warsza-
wie twierdzi, że w ostatnim orę-
dziu prezydent zniesławił go i
naruszył jego godność. I skarży się
do sądu na wykorzystanie w wy-
stąpieniu zdjęć ze ślubu amery-
kańskich homoseksualistów. Chce
przeprosin i zadośćuczynienia. Czy
słusznie? Nie mam pojęcia. Wy-
daje się, że nie wymuszone prze-
prosiny są tu ważne. Ważna jest
praca nad szerzeniem tolerancji,
nie tylko dla homoseksualistów,
ale szerzej, dla wielu odmiennych
środowisk. Wymuszone przepro-
siny to tylko pogłębianie konflik-
tów. A ważna jest zmiana postaw.

Sam nieraz zastanawiam się
nad swoim stosunkiem do homo-
seksualistów. Z jednej strony wy-
chowany w katolickim społeczeń-
stwie z tradycyjnymi wartościami
i lekko zamkniętym na odmien-
ność. Z drugiej strony edukowa-
ny i zainteresowany sprawami
związanymi z tolerancją i prawa-
mi człowieka. Czy mam w sobie
tolerancję dla inności? A czy Pań-
stwo ją posiadają? Zachęcam do
przeprowadzenia małego spraw-
dzianu. Hipotetyczna sytuacja.
Spuszczamy zasłonę niewiedzy,
zapominamy kim jesteśmy, jak nas
wychowano, jakie mamy poglą-
dy. Zastanówmy się, co jest prze-
szkodą w tym, by homoseksualne
związki dostały pewne uprawnie-
nia? Odpowiedzi znajdzie się wie-
le. Jedną z nich jest przypuszcze-
nie, że dasz palec, a wezmą całą

grożeniem. Z przeprowadzonych
badań wynika, że 60 proc. homo-
seksualistów w Polsce spotyka fi-
zyczna agresja. Ta niechlubna sta-
tystyka to dla Europy jeden z
dowodów na nasze zacofanie i za-
ściankowość. Mówi się o nas - za-
dupie Europy. Może to i stereo-
typ, ale od nas zależy czy będziemy
potrafili go zwalczyć. Niestety
nasz prezydent nam w tym nie po-
maga, tylko to potwierdza. A kto
ma większe możliwości?

Piotr Kruszyński
PS. Drogi Panie Krzysztofie

Bieleninie znad Soły. Na zakończe-
nie naszej gazetowej dyskusji, z
całym szacunkiem i sympatią do
Pana upieram się przy moich
stwierdzeniach, że w wypadku
„Osłupienia” po prostu nas Pan
straszy. Nie doszukałem się mery-
torycznych argumentów, ale może
nadal pozostaję na nie zamknię-
ty. Dodatkowo pragnę dodać, że
poglądy wyłożone w felietonie
„Osłupienie zwrotne” są moimi
własnymi przemyśleniami, za któ-
rymi nikt nie stoi, no może nie li-
cząc listy przytoczonej przez Jacka
Bielenina. Niemniej pozdrawiam i
mam nadzieję na merytoryczną
dyskusję poza łamami „Odgłosów
Brzeszcz”.

rękę. Że „homosie” będą chcieli
adoptować i wychowywać dzieci.
To pójdźmy dalej. Czy są jakiekol-
wiek badania potwierdzające szko-
dliwość wychowywania dziecka
przez parę np. lesbijek? A co lep-
sze: piekło w patologicznej rodzi-
nie heteroseksualnej czy miłość w
rodzinie homoseksualnej? Sam nie
potrafię sobie na to odpowiedzieć.
Ale próbuję. I wiem, że homosek-
sualizm był, jest i będzie. W staro-
żytnej Grecji miłość gejowska była
najpiękniejsza, dużo wznioślejsza
i ważniejsza od „zwykłej” miłości
mężczyzny do kobiety, sprowa-
dzającej się w wielu wypadkach
do przekazania puli genów. Moż-
liwe, że ta miłość homoseksualna
zahaczała czasem o pedofilię, co
jest na szczęście nie do przyjęcia
w naszych czasach. Ale to inna
kultura. Chrześcijaństwo odwró-
ciło tendencję. Tu jedynym do-
puszczalnym aktem miłości fizycz-
nej jest akt mężczyzny i kobiety,
dążący do poczęcia. Naziści tępili
każdą inność, łącznie z homosek-
sualistami. Ale agresją, wyklucze-
niem i ośmieszaniem nic się nie
wskóra. Tu potrzeba akceptacji. To
kwestia czasu i zmiany pokoleń,
by te specyficzne odmienności nie
były już dla nas irracjonalnym za-

Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska,
przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz

Senkowski oraz prezes Stowarzyszenia
„Linqua” Bożena Sobocińska

zapraszają mieszkańców gminy Brzeszcze
na uroczystość podpisania Aktu Partnerstwa

pomiędzy gminą Brzeszcze
a włoską gminą Londa.

Uroczystość odbędzie się 21 kwietnia
o godz. 16.00 w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.
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Jawiszowianie kręcą trochę no-
sami na ciągnącą się od sierpnia
ub. roku przebudowę ul. Handlo-
wej. Ale za prawie 1 mln zł, bo tyle
pochłonie inwestycja, warto może
niedogodności przetrzymać.

Wykonawcy robót, którym jest
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe „Rezbud” z Ja-

nowic, jako partner główny oraz Za-
kład Wielobranżowy „Drog Bus” z
Paniówek, plac budowy został prze-
kazany 22 sierpnia ub. roku. Termin
realizacji inwestycji wyznaczono na
16 czerwca.

Przebudowa ul. Handlowej kosz-
tować ma gminę 991 tys. 662 zł.
W ubiegłym roku zapłacono wyko-
nawcy ok. 183 tys. zł (w budżecie
zaplanowane było 500 tys. zł). W te-
gorocznym budżecie radni na jawi-
szowicką drogę zarezerwowali
850 tys. zł.

W ramach remontu wykonana
będzie przebudowa nawierzchni jezd-
ni wraz z włączeniami do sąsiadują-
cych z ul. Handlową ulic św. Marcina,
Plebańskiej i Parafialnej. Na skrzyżo-
waniu ul. Handlowej z ul. św. Marcina
zlikwidowany będzie klomb, a rosną-
ce na nim drzewo, przesadzone w inne
miejsce. Roboty obejmują też przebu-
dowę parkingów przy budynku GS „Sa-
mopomoc Chłopska”, dojazdów do
budynków OSP Jawiszowice, chodni-
ków wzdłuż ul. Handlowej, chodnika
na skarpie przy ul. Bielskiej (poniżej
szkoły) oraz kanalizacji deszczowej na
długości 231,5 m.

Powierzchnia za-
budowy nowej kon-
strukcji drogi wyniesie
3084 m2, chodników -
983 m2, parkingów -
532,6 m2, wjazdów
bramowych - 150,95
m2, umocnienie skarpy
z płyt ażurowych w
okolicy skrzyżowania z
ul. św. Marcina - 70
m2. Przebudowane bę-
dzie też prywatne ogro-

dzenie na 45 mb. wzdłuż poszerzo-
nego fragmentu drogi.

Realizacja inwestycji przebiega
planowo, ale nie obyło się bez małej
wpadki.

- Wykonawca rzeczywiście błęd-
nie dokonał pomiaru wysokościowe-
go krawężnika na odcinku ul. Han-
dlowej - mówi Janusz Hałat z
Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy.
- Błąd wychwycił w porę inspektor
nadzoru, p. Janusz Baran, a wyko-
nawca poprawił go na własny koszt.

EP

Milionowa
inwestycja Na 15 grudnia ub. roku plano-

wano zakończenie prac przy ada-
ptacji budynku starej szkoły w Za-
solu na mieszkania komunalne.
Końca robót, a jest już sporo po ter-
minie, jakoś nie widać. Opóźnienie
wynika z opieszałości wykonawcy -
uważa inwestor - Gmina Brzeszcze.

Firmie Handlowo-Usługowo-Re-
montowej „Energo-Instal” z Przecie-
szyna, która wygrała
przetarg na realizację
inwestycji w Zasolu, te-
ren budowy przekazano
3 lipca ub. roku. Na 15
grudnia planowane było
zakończenie robót. Nie-
trudno policzyć, że
opóźnienie niebawem
sięgnie czterech mie-
sięcy. Wtedy inwestor
nalicza niesumiennemu wykonawcy
odsetki karne.

- Jeśli wykonawca nie wykona-
na zadania w terminie, a przedłoży
uzasadnienie, że wydłużenie czasu
robót nie wynikło z jego winy, moż-
liwe jest spisanie aneksu do umowy
- mówi Marek Woszczyna z Wydzia-
łu Inwestycji Urzędu Gminy. - Wyko-
nawca z Przecieszyna złożył do bur-
mistrza wniosek o spisanie aneksu,
ale prośba została odrzucona. Rze-

czywiście w trakcie realizacji do-
szło trochę dodatkowych robót,
których wcześniej nie można było
przewidzieć, gdyby jednak wyko-
nawca dołożył starań, prace były-
by już zakończone.

W budynku starej szkoły we-
dług projektu powstaną trzy miesz-
kania komunalne. W ubiegłorocz-
nym budżecie na tę inwestycję
zabezpieczono 480 tys. zł, z czego

wydano ok. 155 tys. zł. W tym roku
planuje się wydać kolejne 220 tys.
zł. Jednak ostateczny koszt adapta-
cji budynku znany będzie dopiero
po zakończeniu wszystkich prac.

- Roboty rozpoczęto w dwa lata
od wykonania projektu. Zmieniały
się w tym czasie ceny materiałów
budowlanych, zmieniał się też kosz-
torys z uwagi na dodatkowe roboty
- wyjaśnia Marek Woszczyna.

EP

Niesumienny wykonawca

ZZOZ Profilaktyka Diagnostyka Le-
czenie zaprasza mieszkanki miasta i gmi-
ny Brzeszcze na bezpłatne badania profi-
laktyczne mammografia dla pań w wieku
50-69 lat (roczniki od 1939 do 1958), któ-
re nie odbywały tego typu badań w ciągu
ostatnich 2 lat lub w roku 2007 (w ramach
programu profilaktycznego) otrzymały
wskazania do wykonania powtórnych ba-
dań po upływie 12 miesięcy.

Na badania należy zgłosić się z do-
wodem osobistym i wynikiem (zdjęcia i
opis) ostatniego badania.

Badania prowadzone będą w ambu-
lansie medycznym w dniu 16 kwietnia
2008 r. na parking przy Ośrodku Kultury
w Brzeszczach, w godz. 8.30-13.00 oraz

14.00-19.00. Zapisy telefoniczne do ba-
dań (wymagany PESEL) od dnia
15.02.2008 r. w godz. 8.00-16.00 (od po-
niedziałku do piątku) po numerami tel.:
- 0 800 101 201 - z telefonów stacjonar-
nych (połączenie bezpłatne)
- 618 773 602/04 - z telefonów komórko-
wych (połączenie bezpłatne).

Istnieje możliwość rejestracji w dniu
badania w ambulansie (o ile będą wolne
miejsca na liście).

Badania prowadzi: ZZOZ Profilaktyka
Diagnostyka Leczenie, 61-361 Poznań, ul.
Starołęcka 38.

Infolinia: 0800 101 201.

Od września ub. roku przejazd ul. HandlowąOd września ub. roku przejazd ul. HandlowąOd września ub. roku przejazd ul. HandlowąOd września ub. roku przejazd ul. HandlowąOd września ub. roku przejazd ul. Handlową
jest utrudniony.jest utrudniony.jest utrudniony.jest utrudniony.jest utrudniony.

Ogłoszenie

Burmistrz Brzeszcz informuje, że zo-
stały ogłoszone przetargi ustne nie-
ograniczone:
I. Na sprzedaż lokali użytkowych (gara-
że na motory) znajdujące się w budyn-
kach wielolokalowych położonych w
Brzeszczach przy ulicach:
- Dworcowej 14. Przetargi odbędą się w
dniu 6 maja 2008 r.
- Gabriela Narutowicza 23. Przetargi
odbędą się w dniu 9 maja 2008 r.
- Władysława Łokietka 38. Przetargi od-
będą się w dniu 15 maja 2008 r.
- Kazimierza Wielkiego 40. Przetargi
odbędą się w dniu 15 maja 2008 r.
II. Na wybór najemcy części nieru-

chomości przeznaczonej do oddania
w najem pod place, składowiska, o
pow. 100 m2, położonej w Brzesz-
czach przy ul. Ofiar Oświęcimia w
bezpośrednim sąsiedztwie hali
warsztatowej. Przetarg odbędzie się
w dniu 6 maja 2008 r.
Ogłoszenia o przetargach zostały za-
mieszczone na stronie internetowej
www.brzeszcze.pl oraz na tablicach
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Brzeszczach, ul. Kościelna 4.
Szczegółowych informacji na temat
przetargów można uzyskać w Wydziale
Mienia Komunalnego Urzędu Gminy
w Brzeszczach, osobiście w godzinach
pracy Urzędu lub telefonicznie 032
77 28 570, 032 77 28 571.

Ogłoszenie

Zespół „Brzeszczanki” serdecznie dziękuje Spółce Pastwiskowej w Brzesz-
czach i Samorządowi Osiedlowemu nr 3 w Brzeszczach za dotację pieniężną,
przeznaczoną na bieżące utrzymanie zespołu.

Podziękowanie
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Aktualności

Krwiodawcy i sympatycy krwiodawstwa podczas drugiej w tym roku akcji
oddawania krwi, zorganizowanej przez Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi
przy KWK „Brzeszcze”, oddali aż 26 litrów 100 ml tego bezcennego leku.

7 marca na apel odpo-
wiedziało 61 osób, o 10 wię-
cej niż poprzednio. W akcję
aktywnie od pewnego cza-
su włącza się również mło-
dzież z Powiatowego Zespo-
łu nr 6 Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Brze-
szczach i Powiatowego Ze-
społu nr 7 Szkół Agrotech-
nicznych i Zawodowych w Jawiszowicach. Tym razem przybyło aż 16 nowych
uczniów. Krew po raz pierwszy oddało też pięć kobiet.

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi zaprasza na kolejną akcję,
która odbędzie się 9 maja w przychodni przy ul. Nosala w Brzeszczach w
godzinach od 8.00 do 10.30.                                                                                             EP

Oddają coraz więcej krwi

Wyniki otwartego konkursu ofert na re-
alizację zadań publicznych w 2008 r.

1. Organizacja i prowadzenie zajęć te-
rapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci
z rodzin zagrożonych uzależnieniami:
- Fundacja Pomocy Społecznej w Brzesz-
czach - 90 000 zł
2. Organizacja i prowadzenie zajęć re-
habilitacyjnych dla dzieci niepełno-
sprawnych:
- Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Dzie-
ci Niepełnosprawnych „Olimp” - 45 000
zł
3. Upowszechnienie kultury fizycznej
i sportu na terenie miasta i gminy
Brzeszcze:
- Ludowy Klub Sportowy Jawiszowice -
29 000 zł
- Ludowy Klub Sportowy Przecieszyn -
19 000 zł
- Ludowy Klub Sportowy Skidziń - 25 000 zł
- Klub Sportowy „Górnik” Brzeszcze -
44 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Gminy
Brzeszcze - 20 000 zł
- Brzeszczańskie Stowarzyszenie Spor-
towe „Siódemka” - 3 000 zł
- Klub Oyama Karate Brzeszcze - 2 000 zł
- Uczniowski Klub Rekreacyjno-Jeździecki przy
PZ nr 7 SzAiZ w Jawiszowicach - 2 000 zł

- Stowarzyszenie Chi Ryu - 2 000 zł
4. Turystyka i krajoznawstwo:
- Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Cy-
klista” - 1 800 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego - 6 000 zł
- Speleoklub Brzeszcze - 2 200 zł
- Uczniowski Klub Rekreacyjno-Jeździec-
ki przy PZ nr 7 SzAiZ w Jawiszowicach -
1 000 zł
5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i tradycji:
- Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzesz-
cze „Brzost” - 13 700 zł
- OSP Jawiszowice - 8 000 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Niezależnej Infor-
macji Gminy Brzeszcze „Obiektyw” - 2 000 zł
6. Ochrona zdrowia:
- Stowarzyszenie „Amazonek” w Brzesz-
czach - 6 000 zł
- Miejsko-Gminne Polskie Stowarzysze-
nie Diabetyków w Brzeszczach - 1 000 zł
- Polski Związek Niewidomych, Koło Po-
wiatowe w Oświęcimiu - 1 000 zł
7. Działania na rzecz współpracy mię-
dzynarodowej:
- Stowarzyszenie „Linqua” - 3 000 zł
8. Upowszechnianie i ochrona wolności
i praw człowieka oraz swobód obywa-
telskich, a także działań wspomagają-
cych rozwój demokracji:
- Towarzystwo Kultury Alternatywnej
i Wspierania Inicjatyw Społecznych „Kur-
nik” - 3 500 zł

Powoli klaruje się
sprawa przyszłości bu-
dynku po byłej wymien-
nikowni ciepła na os.
Paderewskiego. Nieba-
wem powstanie doku-
mentacja techniczna
jego adaptacji na świe-
tlicę osiedlową.

17 marca w Urzędzie
Gminy w drodze zapytania ofertowe-
go wybrano wykonawcę dokumenta-
cji technicznej adaptacji byłej wy-
miennikowi ciepła na os. Pade-
rewskiego. Jest nim firma „Arkon” z
Oświęcimia, która wyceniła usługę na
43 tys. zł. W tegorocznym budżecie
pod nazwą „Modernizacja pomiesz-
czeń terapeutycznych + monitoring”
na realizację zadania na os. Pade-
rewskiego zabezpieczona została
kwota 63 tys. zł. Początkiem marca,
by ustrzec budynek przed dalszą de-

gradacją, położono na dachu nową
papę oraz wymieniono orynnowanie.
Te roboty kosztowały 10 tys. zł.

W ub. roku Gmina Brzeszcze zle-
ciła wykonanie ekspertyzy technicz-

nej budynku wraz z koncepcją pro-
gramowo-użytkową obiektu. Spo-
śród dwóch zaproponowanych wa-
riantów zdecydowano przeznaczyć
go na potrzeby mieszkańców osie-
dla. Powstanie w nim świetlica osie-
dlowa. Jak długo przyjdzie na nią
jeszcze czekać? Projekt, można po-
wiedzieć, już jest. Teraz wszystko
zależy od siły przekonywania rad-
nych z os. Paderewskiego do koniecz-
ności szybkiej realizacji inwestycji.

EP

Będzie
świetlica

Informacja

Trwa procedura sprzedaży cze-
chowickiej kopalni „Silesia”, która od
3 lat wchodzi w skład Zakładu Górni-
czego KWK „Brzeszcze-Silesia”. Jeśli
wszystko przebiegnie zgodnie z pla-
nem, w czerwcu „Silesia” powinna
stać się własnością szkockiej firmy
Gibson Group International.

Ofertę szkockiego inwestora po-
zytywnie zaopiniowała komisja prze-
targowa Kompanii Węglowej oraz
zarząd firmy i jej rada nadzorcza. Zgo-
dę musi jeszcze wydać właściciel
Kompanii Węglowej, czyli Minister-
stwo Gospodarki.

„Silesia” wydobywa obecnie pół
miliona ton węgla rocznie, ale jej udo-
stępnione złoża są na wyczerpaniu.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat przy-
nosiła straty szacowane łącznie na 150
mln zł. Połączenie z kopalnią „Brzesz-
cze” w styczniu 2005 r. pozwoliło „Si-
lesii” dalej funkcjonować, a pracow-
nikom zachować miejsca pracy, ale
dalsze utrzymywanie zakładu „Brzesz-
cze-Silesia” było nierentowne. Stąd de-
cyzja o prywatyzacji Ruchu „Silesia”.
Jeśli transakcja sprzedaży dojdzie do
skutku, kop. „Brzeszcze-Silesia” wró-
ci do poprzedniego modelu organiza-
cyjnego i swojej starej nazwy.

- Górnicy z kopalni „Brzeszcze”
pewnie nawet nie zauważą momentu
odłączenia „Silesii”, tak jak generalnie
nie odczuli połączenia obu kopalń -
mówi Grzegorz Żukowski, dyrektor tech-
niczny KWK „Brzeszcze-Silesia”. - Prak-
tycznie kopalnie te - jeśli chodzi o spra-

wy techniczne i wydobycie - były pro-
wadzone osobno. Miały też osobne
rachunki finansowe. Ludzi interesuje
też czy odłączenie „Silesii” wpłynie na
wysokość ich wypłat. I tu nic się nie
zmieni. Od momentu połączenia kopalń
obowiązują dwa odrębne zakładowe
zbiorowe układy pracy i dwa odrębne
fundusze płac.

Na „Silesii” węgiel jeszcze w tym
roku wydobywany był z dwóch ścian.
Ich pokłady kończą się jednak w kwiet-
niu. Gdyby „Silesia” pozostała w ra-
mach zakładu „Brzeszcze-Silesia”, w
tym roku rozpocząłby się proces tzw.
uśpienia kopalni.

- Musielibyśmy wydać niemałe pie-
niądze na likwidację wyeksploatowa-
nych ścian, utrzymywanie infrastruktury
czy pompowanie wody. A przychodów z
wydobycia węgla na „Silesii” już by nie
było - mówi Grzegorz Żukowski.

Na większych głębokościach kopal-
nia „Silesia” ma jednak udokumento-
wane kolejne złoża węgla, szacowane
na 100 mln ton. Aby je udostępnić do
eksploatacji trzeba zainwestować od
350 do 500 mln zł. Kompania Węglowa
uznała, że nie stać jej w tej chwili na
tak kosztowną inwestycję i zdecydo-
wała się „uśpić” kopalnię. Załoga „Sile-
sii” opowiedziała się jednak za sprze-
dażą zakładu prywatnemu inwesto-
rowi. Działające w kopalni związki za-
wodowe zawarły z Gibson Group umo-
wę społeczną, gwarantującą zachowa-
nie miejsc pracy, utrzymanie
przywilejów branżowych oraz wypłatę
premii prywatyzacyjnej.               jack

Silesia w prywatne ręce
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Jacek Bielenin: Minęło ponad pół roku od
utworzenia w Urzędzie Gminy Wydziału Pro-
mocji i Rozwoju. Czym pracownicy wydzia-
łu mogą się pochwalić jak dotąd?

Łukasz Jończy: Wymienię trzy podstawo-
we rzeczy. Powstała nowa strona internetowa
gminy Brzeszcze, codziennie aktualizowana, na
której zamieszczamy wszelkie informacje doty-
czące spraw gminy, a także oferty grantów i kon-
kursów, kierowanych do rożnych podmiotów i
instytucji. Druga sprawa to powołanie Lokalnej
Grupy Działania, co powinno przynieść sporo
korzyści dla każdej z gmin zaangażowanych w
to przedsięwzięcie. No i trzecia rzecz, mam na-
dzieję, że z tego też się coś konkretnego urodzi,
to fundusze strukturalne w ramach programu
Kapitał Ludzki, które trafią na rozwój tzw. zaso-
bów ludzkich, czyli na wszelkie inicjatywy doty-
czące ludzi, a nie inwestycji materialnych. W tym
celu w marcu zorganizowaliśmy targi partner-
skie, które będą kontynuowane w postaci
dwóch dni warsztatowych na początku kwiet-
nia. Zawiązało się już 11 grup, stworzonych
przez przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych, samorządu i szkół, które odpowiadają po-
szczególnym rodzajom projektów w ramach Ka-
pitału Ludzkiego. Jeśli przynajmniej połowa z
tych grup będzie na tyle zdeterminowana, by
napisać projekty, jeśli z tego jeden, dwa, a może
nawet trzy projekty otrzymają dofinansowanie,
to już będzie sukces. Z kolei wspólnie z instytu-
cjami zajmującymi się wspieraniem przedsiębior-
czości, takimi jak Centrum Biznesu Małopolski
Zachodniej czy Stowarzyszenie Rozwoju Gospo-
darności Finansowej z Brzeszcz, chcemy do Ka-
pitału Ludzkiego przygotować projekt pn. „Pro-
mocja przedsiębiorczości”. Osoby, które będą
chciały założyć działalność gospodarczą otrzy-
mają wsparcie w postaci szkoleń, doradztwa i
jednorazowych dotacji inwestycyjnych. Mówiąc
o przedsiębiorczości mamy jeszcze w planie przy-
gotowanie programu pomocy publicznej dla
przedsiębiorców dokonujących inwestycji i za-
trudniających pracowników na terenie gminy.

Przed wydziałem duże wyzwanie, jakim
jest stworzenie programu rewitalizacji mia-
sta.

Dokument ten jest niezbędny do ubiega-
nia się o fundusze na rozwój miasta w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. Program rewitalizacji miasta z jed-
nej strony jest załącznikiem do dokumentacji,
z drugiej zaś ścieżką, która pokazuje w jakim
kierunku miasto chce się rozwijać przestrzen-

nie, gospodarczo oraz pod względem zaso-
bów społecznych. Aktualnie jesteśmy na eta-
pie podpisywania umowy z firmą, która we
współpracy z urzędem i mieszkańcami, m.in. w
ramach warsztatów i konsultacji społecznych,
poprowadzi cały proces tworzenia programu.
Właśnie teraz jest na to najwłaściwszy moment,
ponieważ jeszcze w ostatnich miesiącach zmie-
niały się wytyczne, jak należy go przygotować,
czy ma być ogólny czy bardziej szczegółowy.

Zarząd Województwa Małopolskiego ostatecz-
nie przyjął strategię, że w programach mają
być zapisane szczegółowe projekty. Nabór
wniosków do MRPO w ramach tego działania
przewidziany jest na jesień. Najpierw składa
się program rewitalizacji miasta, który jest oce-
niany i w zależności od tego ile punktów pro-
centowych otrzyma, tyle punktów mają szanse
mniej więcej otrzymać konkretne projekty za-
sygnalizowane w programie. Tak więc przygo-
towanie właściwego programu jest podstawą
sukcesu. Prawo do złożenia wniosków na pro-
jekty będą miały gminy, które otrzymają co naj-
mniej 60 proc. punktów przy ocenie progra-
mu rewitalizacji miasta.

Na jakie zadania inwestycyjne gmina bę-
dzie się jeszcze ubiegać o dofinansowane
z MRPO?

Podpisaliśmy umowę na przygotowanie
części dokumentacji, m.in. studium wykonal-
ności, do projektu budowy sali gimnastycznej
przy Gimnazjum nr 2. To jest projekt w ramach
działania, do którego nabór trwa od 6 kwiet-
nia do 7 maja. Będziemy również podpisywać
umowę na przygotowanie podobnego rodza-
ju dokumentacji do projektu rozbudowy Ze-

społu-Szkolno Przedszkolnego w Przecieszynie.
W tym wypadku nabór wniosków jest przewi-
dziany w drugim kwartale roku.

A co z projektami kanalizacyjnymi? Mówi
się, że szanse na pozyskanie dofinansowa-
nia są tu niewielkie?

W tym wypadku mamy sytuację patową,
ponieważ po komunalizacji RPWiK akcje
przedsiębiorstwa przejęło miasto Tychy, w
związku z czym decyzja i nadanie prędkości
całej sprawie należy w tej chwili do Tychów.
Natomiast ze strony RPWiK mamy sygnały, że
szukają możliwości współpracy z pojedynczy-
mi gminami, by przygotować projekty w ra-
mach odrębnych konkursów. Właśnie w
kwietniu spotkamy się w tej sprawie z wła-
dzami RPWiK. Szanse są małe, dlatego że spo-
ro szkód narobił podział na aglomeracje do
15 tys. mieszkańców i większe. Projekty tych
pierwszych oceniane są w województwie, zaś
pozostałe gminy i aglomeracje mogą składać
wnioski w ramach programu krajowego. W
ten sposób stosunkowo niewielkie gminy,
takie jak nasza, zmuszone są konkurować z
potężnymi miastami, liczącymi po kilkadzie-
siąt czy kilkaset tysięcy mieszkańców. W poło-
wie marca pojawiły się pierwsze kryteria oce-
ny projektów kanalizacyjnych i widać jak
mocno punktowane są największe projekty,
z najdłuższymi sieciami, z największą ilością
mieszkańców.

Dlaczego nie staramy się o pieniądze na
inne duże projekty, na przykład rozbudowę
gminnej bazy sportowej?

Koncepcja przebudowy stadionu jest w
swojej formie dość minimalistyczna i była przy-
gotowywana raczej na warunki samej gminy,
zdanej tylko na siebie. Znając zasady rządzące
przyznawaniem dotacji unijnych uważamy, że
nie ma sensu składać projektu dotyczącego
tylko zburzenia i postawienia nowego budyn-
ku na stadionie, ponieważ nie ma tutaj żad-
nej wartości dodanej. Chcąc składać sensow-
ny projekt należy przedstawić mocne
argumenty i rezultaty, które z tego wynikną.
Dlatego m.in. w programie rewitalizacji mia-
sta kompleks sportowy przy ul. Ofiar Oświęci-
mia jest jednym z priorytetowych obszarów.
Poza tym w ramach działania „rewitalizacja
miast” jest dużo większe dofinansowanie po-
jedynczego projektu - maksymalna kwota
wynosi 15 mln zł. Jako obszar priorytetowy w
programie rewitalizacji miasta umieścimy
również park miejski przy ul. Dworcowej. Tak
więc nie zapominamy o tych inwestycjach. Za-
mierzamy wystąpić o ich dofinansowanie w
optymalnym dla nich - z punktu widzenia
szans i korzyści - działaniu i przewidzianym
terminie naboru wniosków. W przypadku pro-
jektów rewitalizacyjnych, zgodnie z aktualny-
mi informacjami z Urzędu Marszałkowskie-
go, mówimy o końcu tego roku.

Nie zapominamy o parku i stadionie
- Szanse na pozyskanie pieniędzy na projekty kanalizacyjne są małe, dlatego
że sporo szkód narobił podział na aglomeracje do 15 tys. mieszkańców
i większe. W ten sposób stosunkowo niewielkie gminy, takie jak nasza,
zmuszone są konkurować z potężnymi miastami - mówi Łukasz Jończy,
szef Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Brzeszcze.

Łukasz JończyŁukasz JończyŁukasz JończyŁukasz JończyŁukasz Jończy
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Nasze tematySamorząd

Przedstawiamy plany finansowe samorządów
osiedlowych i sołectw na rok 2008 oraz propono-
wane do wykonania wnioski przyjęte podczas ze-
brań mieszkańców. W samorządach nr 2 i nr 8 ze-
brania odbywać się będą w kwietniu, wnioski
i podział środków zamieścimy w majowym numerze.

Samorząd Osiedlowy nr 1
Przewodniczący: Wiesław Albin
Łączna kwota: 3575 zł
2625 zł - zakup nagród na imprezy
400 zł - dofinansowanie teatrzyku dla dzieci z okazji
Mikołajek
300 zł - dofinansowanie przejazdu na wycieczkę do
Warszawy dla mieszkańców Samorządu Osiedlowego
nr 1
250 zł - dofinansowanie zakupu piłkarzyków dla świe-
tlicy młodzieżowej w Ośrodku Kultury

Samorząd Osiedlowy nr 3
Przewodniczący: Krzysztof Bielenin
Łączna kwota: 6115 zł
500 zł - KGW w Brzeszczach (wycieczka dla miesz-
kańców Brzeszcz)
500 zł - Majówka (nagrody dla dzieci)
600 zł - Gminny Dzień Dziecka
500 zł - zespół „Brzeszczanki” (wycieczka)
800 zł - Biesiada z Piosenką
200 zł - Gminny Bieg Rodzinny (nagrody)
200 zł - Gminny Zarząd Edukacji (nagrody Uczeń
Roku)
1000 zł - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeszczach
(zakup sprzętu komputerowego)
1500 zł - Stowarzyszenie „Brzost” (renowacja ka-
pliczki na Nazieleńcach - zakup materiałów)
315 zł - rezerwa do dyspozycji Samorządu Osiedlowe-
go nr 3

Samorząd Osiedlowy nr 4
Przewodniczący: Sławomir Drobny
Łączna kwota: 3025 zł
200 zł - montaż żaluzji w świetlicy os. Szymanow-
skiego
200 zł - zakup dwóch siatek do gry w siatkówkę
300 zł - zakup dwóch ławek na teren Samorządu nr 4
400 zł - dofinansowanie wycieczek (przejazd)
1525 zł - organizacja imprez kulturalnych, sporto-
wych i rekreacyjnych
400 zł - opłata za pokaz formacji tanecznej podczas
obchodów Dnia Dziecka

Samorząd Osiedlowy nr 5
Przewodniczący: Marek Gancarczyk
Łączna kwota: 3955 zł
1000 zł - nagrody dla dzieci uczestniczących w im-
prezach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka i za-
bawy karnawałowej
1800 zł - zakup umundurowania dla strażaków OSP

Brzeszcze-Bór
650 zł - zakup sprzętu (stół do tenisa ziemnego) do
świetlicy przy Domu Ludowym
255 zł - zakup nagród na turniej piłki plażowej organi-
zowany przez SO nr 5
250 zł - zakup piasku na boisko piłki plażowej

Samorząd Osiedlowy nr 6
Przewodniczący: Marian Spisak
Łączna kwota: 3680 zł
700 zł - Dzień Dziecka (zakup nagród, upominków,
słodyczy)
1280 zł - festyn na zakończenie lata (orkiestra, nagro-
dy)
700 zł - Mikołajki (zakup słodyczy, upominków)
1000 zł - wycieczki dla dzieci (koszty przejazdu, bilety
wstępu, nagrody)

Samorząd Osiedlowy nr 7
Przewodniczący: Czesław Żak
Łączna kwota: 2765 zł
1000 zł - Dzień Dziecka
400 zł - wycieczki (opłata za przewóz)
100 zł - Majówka w ogrodach parafii św. Urbana
100 zł - Dni Brzeszcz
100 zł - Biesiada z Piosenką „Pod lipkami”
200 zł - turniej piłki siatkowej o puchar przewodniczą-
cych SO nr 4 i 7
300 zł - Mikołajki
165 zł - przypadki losowe
400 zł - dofinansowanie świetlicy na os. Szymanow-
skiego (z tytułu użyczenia)

Skidziń
Sołtys: Jerzy Krawczyk
Łączna kwota: 3035 zł
900 zł - budowa boiska do piłki siatkowej
1200 - zakup umundurowania dla OSP Skidziń
600 zł - zakup sprzętu i naczyń dla DL Skidziń
200 zł - zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Skidziniu
135 zł - zakup nagród dla dzieci z Przedszkola w Ski-
dziniu

Jawiszowice
Sołtys: Stanisław Sajdak
Łączna kwota: 9970 zł
1400 zł - remont garaży OSP Jawiszowice
1600 zł - remont budynków komunalnych przy ul.
Turystycznej i Handlowej
800 zł - zakup nagród dla sportowców uczestniczą-
cych w zawodach sportowych
4000 zł - organizacja imprez kulturalnych w sołectwie
400 zł - zakup roślin, kwiatów, krzewów do obsadzenia
terenu sołectwa
200 zł - utrzymanie czystości na terenie sołectwa
(zieleń, prace doraźne)
1570 zł - działalność Rady Sołeckiej

Przecieszyn
Sołtys: Czesław Smółka

Łączna kwota: 3000 zł
800 zł - LKS Przecieszyn
800 zł - OSP Przecieszyn
800 zł - KGW Przecieszyn i zespół „Przecieszynianki”
400 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przecieszynie
200 zł - Mikołajki w świetlicy

Wilczkowice
Sołtys: Krystyna Kramarczyk
Łączna kwota: 1625 zł
600 zł - zakup sprzętu sportowego (siatka, piłki) na
boisko do siatkówki plażowej
200 zł - zakup paliwa i oleju do kosiarki
200 zł - nagrody rzeczowe i zakup sprzętu sportowego
(organizacja Dnia Dziecka przez DL Wilczkowice)
25 zł - materiały biurowe dla potrzeb Rady Sołeckiej
600 zł - dofinansowanie wycieczki dla mieszkańców
Wilczkowic

Zasole
Sołtys: Zofia Wójcik
Łączna kwota: 2775 zł
Całość budżetu Rady Sołeckiej w kwocie 2775 zł prze-
kazano na część bojową OSP Zasole.

Podzielili pieniądze

Samorząd Osiedlowy nr 1
1. Zapewnić większe środki finansowe w budżecie
gminy w 2009 r., w wysokości, która umożliwi realiza-
cję projektów technicznych wykonanych w 2008 r.
2. Wykonać kapitalny remont drogi pożarowej w obrę-
bie Ośrodka Kultury.
3. Wprowadzić trwałe znakowanie psów: zabezpieczyć
środki w budżecie gminy w 2009 r. w wysokości 35
tys. zł na pokrycie kosztów wszczepienia czipów oraz
na usługę z tym związaną dla lecznic zwierząt.
4. Doprowadzić do wykonania pielęgnacji dębów przy
drodze wojewódzkiej E 933 na długości od ronda do
dworca PKP. Sprawę skierować do właściciela drogi.
5. Rozważyć możliwość rozbudowy parkingu w obrębie
bl. nr 50 przy ul. Kazimierza Wielkiego.
6. Zakupić duży element zabawowy na plac zabaw po-
między bl. nr 21 i 16.
7. Poprzycinać drzewa w obrębie bl. nr 36 i 38.

Samorząd Osiedlowy nr 3
1. Przyspieszyć działania związane z usuwaniem szkód
górniczych na terenie Samorządu Osiedlowego nr 3, w
szczególności dokończyć przepompownię przy ul. Bu-
gaj i przy ul. św. Wojciecha.
2. Podjąć dalsze, skuteczne działania w zakresie usu-
wania szkód górniczych w środowisku naturalnym, w
tym w zakresie rekultywacji lasu w Brzeszczach.
3. Wykonać pielęgnację zadrzewienia na cmentarzu
komunalnym w Brzeszczach.
4. Doprowadzić do oczyszczenia dróg wywozu kamie-
nia, w szczególności na tzw. piaskach.
5. Udostępnić sanitariaty na cmentarzu komunalnym

Wnioski z zebrań
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w Brzeszczach na czas trwania pogrzebów.
6. Uporządkować teren „Pod lipkami” przed rozpoczę-
ciem imprez kulturalnych.
7. Dokończyć wyrównywanie części ul. Zaborze.
8. Podjąć prace nad rozwiązaniem docelowym gospo-
darki odpadami komunalnymi zgodnym z wymogami
ochrony środowiska.

Samorząd Osiedlowy nr 4
1. Wykonać projekt i plan zagospodarowania terenu na
os. Szymanowskiego.
2. Dokończyć modernizację ul. Górniczej i ul. Nowa
Kolonia.
3. Zamontować oświetlenie wzdłuż chodnika przy ul.
Ofiar Oświęcimia (od skrzyżowania ulic Szymanow-
skiego i Nosala do cmentarza komunalnego).
4. Podjąć odpowiednie przedsięwzięcia dotyczące ul.
Leśnej i Przemysłowej (utrzymanie czystości, zwięk-
szenie częstotliwości kontroli przez policję i straż
miejską, uzupełnić znaki drogowe).
5. Wykonać projekt zagospodarowania parku w Brzesz-
czach, wyremontować pomnik.
6. Obciąć drzewa na terenie Samorządu, które stwa-
rzają zagrożenie dla mieszkańców.
7. Rewitalizacja Starej i Nowej Kolonii.
8. Rozwiązać sprawę niewłaściwego parkowania na
zajezdni autobusowej (rejon kiosku i rowerowni).
9. Wyremontować chodnik na ul. Nosala.
10. Zwrócić się do Agencji Komunalnej o umieszcze-
nie pojemnika do segregacji odpadów przy bloku nr 4.
11. Wymienić urządzenia rekreacyjne dla dzieci na
drewniane lub plastikowe.

Samorząd Osiedlowy nr 5
1. Podjąć rozmowy z wójtem gminy Oświęcim w spra-
wie przyłącza kanalizacji dzielnicy Bór do oczyszczalni
zlokalizowanej we wsi Harmęże.
2. Wyremontować odcinek ul. Bocznej od skrzyżowa-
nia ul. Borowej i Klonowej (w kierunku p. Kozła).
3. Wystąpić do przedsiębiorstwa energetycznego z
prośbą o zainstalowanie na ul. Bocznej dwóch punk-
tów świetlnych.
4. Dokonać kontroli nieczystości wwożonych na pry-
watną posesję p. Gabrysia i sprawdzić czy posiada na
to pozwolenie.
5. Zorganizować spotkanie mieszkańców Samorządu
Osiedlowego nr 5 z dyr. technicznym KWK „Brzeszcze-
Silesia” w celu zweryfikowania realizacji pozostałych
do wykonania ustaleń, zgodnie z protokołem z dnia
10.01.2006 r.
6. Wykonać remont gminnego odcinka ul. Pankowic-
kiej, a w planie budżetu na 2009 r. przewidzieć środki
na projekt techniczny kanalizacji i utwardzenia, a w
dalszej kolejności na realizację tej inwestycji.
7. Zaplanować i zabezpieczyć środki w budżecie gminy
na 2009 r. na położenie dywanika asfaltowego na ul.
Lachowickiej, łącznie z nieutwardzonym odcinkiem w
kierunku sołectwa Harmęże.

Samorząd Osiedlowy nr 6
1. Nie ustawać w staraniach o urządzenie świetlicy

osiedlowej w byłej wymiennikowi ciepła na osiedlu
Paderewskiego.
2. Wystąpić z wnioskiem do burmistrza Brzeszcz o
dofinansowanie obchodów 30-lecia osiedla.
3. Naprawić drogi dojazdowe i chodniki do bloków na
30-letnim osiedlu.
4. Połączyć os. Paderewskiego z ul. Hubala.
5. Zabezpieczyć uszkodzone lampy oświetleniowe i
komory przyłączeniowe na osiedlu.
6. Wybudować wiatę przystankową naprzeciwko ko-
ścioła pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach-Osie-
dlu.
7. Wykonać oświetlenie chodników wzdłuż bloku nr
15 z podłączeniem do tego ciągu dwóch lamp między
blokami nr 9 i 11 dotychczas zasilanych z tych blo-
ków.
8. Rozpatrzyć sprawę zamontowania monitoringu na
placu wewnętrznym bloków Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Piast”.
9. Z uwagi na zły stan kanalizacji sanitarnej starać się
w RPWiK o remonty cząstkowe.

Samorząd Osiedlowy nr 7
1. W projektowanym remoncie ul. Daszyńskiego
uwzględnić i wykonać chodnik po obu stronach jezdni
do przecznicy z ul. Krasickiego.
2. Wybudować toalety w okolicach skrzyżowania ulic
Nosala i Ofiar Oświęcimia oraz utrzymać stragany han-
dlowe w dotychczasowym miejscu.
3. Umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy
wyniki badań wody (informacja o stanie czystości).
4. Zwiększyć kontrolę przez policję i straż miejską na
okoliczność parkowania samochodów na ul. Bocznej
od ul. Ofiar Oświęcimia.
5. Połączyć ul. Hubala z os. Paderewskiego.
6. Zmniejszyć stawkę podatku od posiadania psa miesz-
kańcom domów prywatnych z uwagi na pilnowanie
przez psa posesji.

Skidziń
1. Wyczyścić i udrożnić rów odwadniający F 19.
2. Wyremontować odcinek chodnika przy ul. Wypo-
czynkowej (od baru w kierunku Zasola).
3. Zlikwidować opłatę od posiadania psa na terenie
gminy Brzeszcze od 2009 r.

Wilczkowice
1. Dokonać korytowania rowu przy ul. Kolonia.
2. Zabezpieczyć wał potoku Różanego przed zrzutem
wody z sąsiedniego stawu (na wysokości ul. Kolonia).
3. Wykonać chodnik przy ul. Oświęcimskiej - dalszy
ciąg.
4. Oznakować nazwy ulic w sołectwie Wilczkowice.

Jawiszowice
1. Wykonać kanalizację sanitarną i deszczową ulic
Pocztowej, Kobylec i Łęckiej wraz z przyległymi do
nich ulicami.
2. Wykonać parking przed cmentarzem komunalnym w
Jawiszowicach.
3. W celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na te-

renie Jawiszowic rozpocząć przebudowę wału rzeki
Wisły w rejonie ul. Trzciniec.
4. Zrealizować wniosek zgłoszony przez Radę Sołecką,
dotyczący ul. Olszyny (rejon wiaduktu PKP) i Janow-
ca.
5. Wniosek do starosty oświęcimskiego, by porozu-
miał się ze starostą bielskim w sprawie wykonania
poziomego oznakowania na drogach łączących powiat
oświęcimski z bielskim na pograniczu gminy Brzesz-
cze.
6. Wyremontować ul. Trakcyjną oraz ul. Drobniaka od
strony Jawiszowic i ulicy Białej.
7. Zmienić cenę wywozu nieczystości płynnych ofe-
rowaną przez Agencję Komunalną w Brzeszczach.
8. Wyczyścić rów melioracyjny na terenach zalewo-
wych w okolicy ul. Trzciniec oraz usunąć lipy na
zakręcie ul. Trzciniec.
9. Poprawić stan drogi i przepustu w okolicy Dużych
Dołów.
10. Poprawić stan ul. Janowiec.
11. Przebudować przystanek położony przy ul. Jaź-
nik.
12. Przebudować ul. Nawsie od skrzyżowania z ul.
Wiejską do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte.

Przecieszyn
1. W czasie zimowej akcji odśnieżania dróg odśnieżać
wszystkie drogi w sołectwie, a nie tylko gminne.
2. Przestawić słup energetyczny obok OSP Przecie-
szyn.
3. Przestawić oświetlenie uliczne tak, by oświetlało
skrzyżowanie ulic Długiej i Łukowej.
4. Uprzątnąć dzikie wysypiska w wyznaczonych miej-
scach.
5. Doprowadzić do drożności rowu F 17.
6. Wyczyścić rów odwadniający na ul. Długiej.
7. Zobowiązać straż miejską do interwencji i wymu-
sić na współwłaścicielach doprowadzenie do porząd-
ku działki przy starym przedszkolu.
8. Wprowadzić zmiany w prawie, by skutecznie egze-
kwować obowiązek wykaszania zachwaszczonych dzia-
łek prywatnych.

Zasole
1. Namalować pasy „zebry” na ul. Łęckiej w okolicy
skrzyżowania.
2. Postawić właściwy znak drogowy przy drodze do-
jazdowej do ośrodka zdrowia.
3. Postawić znak ostrzegawczy na ul. Jasnej.
4. Dofinansować wywóz ścieków przez Gminę w kwo-
cie wyrażonej różnicą między ceną wywozu (15 zł), a
ceną zrzutu do kanalizacji miejskiej (3,50 zł) - do
czasu wybudowania przez Gminę kanalizacji.
5. Firmy wywożące śmieci powinny mieć wagę przy
śmieciarkach.
6. Znieść podatek od posiadania psa na wsi.
7. Naprawić bramę przy pomniku Kostka Jagiełły.
8. Dokończyć chodnik na ul. Kostka Jagiełły od most-
ka do granicy Zasola.
9. Wyremontować drogę gminną przechodzącą obok
posesji p. D. Korycińskiej.
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Maciej Adamus, uczeń Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Skidziniu zajął pierwsze
miejsce w szóstej edycji gminnego konkursu
„Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogo-
wym”.

Konkurs odbył się 17 marca w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Brzeszczach. Do zmagań przy-
stąpiło 24 uczniów z klas II i III szkół podsta-
wowych. Gościem honorowym był dzielnicowy
rewiru, starszy posterunkowy Ilona Pindel z Ko-
misariatu Policji w Brzeszczach.

Przygotowaniem zadań konkursowych i or-
ganizacją konkursu zajęła się nauczycielka z SP
2 w Brzeszczach Alicja Karpiel, we współpracy
z nauczycielkami z tej samej szkoły - Anną Pi-
wowarczyk, Grażyną Śliwą i Dorotą Rochowiak.

- Celem konkursu jest wyrabianie umiejęt-
ności i nawyków niezbędnych do bezpieczne-
go uczestnictwa w ruchu ulicznym - mówi Ali-
cja Karpiel. - Ma zaznajomić uczniów z
podstawowymi przepisami ruchu drogowego,
obowiązującymi zarówno pieszych, jak i kieru-
jących pojazdami.

Finalistami gminnego konkursu zostali:
Maciej Adamus z ZSP nr 3 w Skidziniu (1. miej-
sce), Anna Guzy z SP Jawiszowice (2. miejsce),
Kamil Elżbieciak i Tomasz Stach z SP 2 Brzesz-
cze (ex aequo 3. miejsce).

Wyróżniono też prace Katarzyny Malarek i
Angeliki Korczyk z SP Jawiszowice, Aleksandry
Piwowarczyk, Katarzyny Walczyk i Szymona Kor-
czyka z ZSP nr 1 w Przecieszynie oraz Oskara
Romaniaka z SP 2 Brzeszcze.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i upominki, a finaliści na-
grody książkowe ufundowane przez Gminny
Zarząd Edukacji.

- Uczniowie wykazali się dużą wiedzą z za-
kresu znajomości przepisów ruchu drogowego
- chwali drugo- i trzecioklasistów dzielnicowy
Ilona Pindel. - To w najbliższej przyszłości na
pewno zaowocuje podczas zdawania egzami-
nu na kartę rowerową i motorowerową.

Kiedy emocje konkursowe opadły, uczest-
ników, ich opiekunów i gościa z policji zapro-
szono na poczęstunek. Dzieci miały wtedy też
możliwość swobodnego porozmawiania z po-
licjantką o bezpieczeństwie na drodze.

EP

Młodzi ludzie, którzy poświęcają swój czas
i cząstkę siebie na to, by świat mógł być lep-
szy. Wolontariusze, bo o nich mowa, skupiają
się w grupach działających na terenach szkół
i innych instytucji w naszej gminie.

Wolontariat uczy wrażliwości na drugiego
człowieka, kształtuje postawy prospołeczne, po-
maga w krystalizowaniu systemu wartości, w któ-
rym dobro i miłość drugiego człowieka jest jedną
z najważniejszych wartości.

Jako wolontariusze pracę podejmują też
uczniowie Powiatowego Zespołu nr 7 Szkół
Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszowi-
cach. Kasia i Basia pomagają dzieciom w odra-
bianiu zadań domowych, bawią się z nimi.

- W jakiś sposób poprawiłam swoje życie,
stałam się bardziej odporna, ale i wrażliwsza na
ludzkie problemy. Pomagając dzieciom w nauce,
opiekując się nimi, zrozumiałam jak dużo te małe
osóbki potrzebują ciepła i bliskości, o wiele wię-
cej niż starsi - mówi Kasia, uczennica klasy I tech-
nikum hodowli koni.

Weronika, Angelika, Gosia i Angelika zdecy-
dowały się spędzać czas z małym chłopcem, po-
trzebującym opieki „starszych sióstr”. Magda,
uczennica klasy IV technikum hodowli koni,
współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i
odwiedza starszą osobę.

- Przekonuję się, że w dzisiejszych czasach wca-
le nie jest nam tak źle! Mamy dużo możliwości w
porównaniu z tym, jak żyli ludzie podczas wojny.
Wtedy było naprawdę ciężko! Bardziej doceniam
czas, w którym przyszło mi żyć i to, co mam. Zrozu-
miałam jak dużą wartość ma życie - mówi Magda.

Jedną z inicjatyw w ostatnim czasie były od-
wiedziny podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyj-
no-Edukacyjnego dla dzieci niewidomych i nie-
dowidzących w pobliskich Rudołtowicach.
Uczennice klasy III, Magda i Ania, zorganizowały
zbiórkę maskotek na terenie szkoły. Wraz z opie-
kunami i innymi koleżankami Klaudią i Magdą
zawiozły je do Ośrodka. Zorganizowały przy tym
dla dzieci wesołą zabawę o charakterze integra-
cyjnym. Ponadto dwie z nich nawiązały kontakt z
terapeutami zajmującymi się w Ośrodku dogo- i
hipoterapią.

- To mnie podbudowuje, staję się bardziej
odporna na ludzkie cierpienie, lepiej rozumiem
ludzi. Przez dogo- i hipoterapię z dziećmi niepeł-
nosprawnymi i cierpiącymi na bardzo różne cho-
roby staję się bardziej tolerancyjna i wyraźniej
widzę problemy innych - tak opisuje korzyści ze
swojej pracy Klaudia, uczennica klasy I.

Grono wolontariuszek w PZ nr 7 ma się wkrót-
ce powiększyć. Może nasunąć się pytanie: po co
one to robią? Uczennice te uczestniczą w niezwy-
kle ważnym dziele samowychowania, dowartościo-
wują się, zdobywają doświadczenie. Dzięki ich pra-
cy przekonujemy się, że świat wcale nie jest taki zły.

Ewa Zaczyńska, pedagog szkolny
w PZ nr 7 SzAiZ w Jawiszowicach

Dziewczyny
z sercem na dłoni

Od nowego roku szkolnego Powiatowy Ze-
spół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcą-
cych w Brzeszczach zaoferuje uczniom naukę
w pierwszej w powiecie oświęcimskim klasie
integracyjnej na poziomie szkoły średniej.

Klasa integracyjna w szkole średniej może li-
czyć maksymalnie 20 uczniów, w tym od trzech
do pięciu uczniów niepełnosprawnych. W PZ nr 6
będą się uczyć w klasie liceum ogólnokształcące-
go o profilu biologiczno-chemicznym.

- Uczniowie będą się przygotowywać do eg-
zaminów maturalnych rozszerzonych z biologii,
fizyki i chemii oraz obowiązkowo z języków pol-
skiego i angielskiego - mówi Anna Kasprzyk-Ha-
łat, wicedyrektor PZ nr 6. - Dodatkowo w tej klasie
zaoferujemy edukację zdrowotną, tj. dwugo-
dzinną ścieżkę, traktowaną jako przedmiot nad-
obowiązkowy. Być może zorganizujemy też kurs
ratownictwa przedmedycznego dla 18-latków.

Zgodę na powstanie klasy integracyjnej w PZ
nr 6 wydaje organ prowadzący, czyli Starostwo
Powiatowe w Oświęcimiu. Po jej uzyskaniu szkoła
przekaże do Małopolskiego Kuratorium Oświaty
program nauczania dla takiej klasy. Kuratorium

Otworzą klasę
integracyjną

zweryfikuje placówkę pod kątem przygotowania
do nauczania dzieci niepełnosprawnych.

- Mamy w szkole nauczyciela oligofrenope-
dagoga, który skończył też tyflopedagogikę, ma
więc wszystkie uprawnienia do nauczania w pierw-
szej klasie integracyjnej - mówi Anna Kasprzyk-
Hałat. - Już teraz nasi nauczyciele zadeklarowali,
że rozpoczną studia podyplomowe z oligofreno-
pedagogiki. Będą specjalistami ze swojego przed-
miotu oraz z nauczania osób niepełnosprawnych.

Nauka w klasie integracyjnej będzie prowa-
dzona w znajdujących się na parterze trzech salach
lekcyjnych oraz centrum multimedialnym z sied-
mioma stanowiskami komputerowymi. W trakcie
wakacji wejście do budynku zostanie przebudo-
wane dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

 - W połowie marca odbyło się w naszej szko-
le wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kul-
tury i Sportu Rady Powiatu - mówi Anna Kasprzyk-
Hałat. - Jest już wniosek komisji, że obok szkoły
będzie budowana sala gimnastyczna z nowocze-
snym węzłem sanitarnym oraz łazienkami dla osób
niepełnosprawnych. W przyszłym roku powinien
powstać projekt techniczny sali gimnastycznej. Na
razie dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych do-
stosujemy jedno oczko w ubikacji. Przyszły rok
poświęcimy na remonty i wykonanie pełnej bazy.
Będziemy pisać wnioski do odpowiednich fun-
duszy i na pewno otrzymamy wsparcie.

JaBi

Laureaci konkursu wiedzy o bezpieczeństwieLaureaci konkursu wiedzy o bezpieczeństwieLaureaci konkursu wiedzy o bezpieczeństwieLaureaci konkursu wiedzy o bezpieczeństwieLaureaci konkursu wiedzy o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym.w ruchu drogowym.w ruchu drogowym.w ruchu drogowym.w ruchu drogowym.

Bezpieczenie na drodze
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Z brzeszczańską kulturą Weronika
Włodarczyk związana była jeszcze
w czasach, kiedy przy kop. „Brzesz-
cze” działał Zakładowy Dom Kultury.
Już wtedy pociągał ją teatr
i taniec ludowy. Kiedy oddano do
użytku Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, przez długie lata pracowała
w nim jako instruktor.

Jej osoba kojarzona jest z Klubem Seniora
„Stokrotka”, zespołem „Retro”, Towarzystwem
Kultury Teatralnej, grupą literacką „Pióromani”
i Klubem Plastyka. Kontakty z kulturą zainspiro-
wały ją do malowania i pisania.

- Zaczynałam od nauki tańca ludowego -
wspomina Weronika Włodarczyk. - W przyko-
palnianym Zakładowym Domu Kultury działał
wtedy założony przez Annę Malinowską zespół
taneczny. Prowadziła go wspólnie z Mieczysła-
wem Faltusem, a ludzie w nim tańczący dali po-
czątek „Górniczej Jesieni”. Kiedy miałam 25 lat
wstąpiłam do sekcji teatralnej. Zajęcia prowa-
dził aktor Teatru Śląskiego Jerzy Korcz. Przez 11
lat byłam kasjerką w kinie „Kultura”.

Kiedy oddano do użytku Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury, Weronika Włodarczyk długo
pracowała społecznie, a potem przyjęta została
na pół etatu. Najpierw zajęła się prowadzeniem
zespołu małych form teatralnych dla dzieci.
Sama przygotowywała scenariusze. Musiała za-
dbać o stroje i dekorację, każdemu dziecku prze-
pisać role do nauczenia. Pomagała jej w tym
Wanda Szalkowska, która w początkach działa-
nia MGOK prowadziła klub emerytów, a póź-
niej Młodzieżowy Klub Animatora Wolnego
Czasu. Równocześnie pani Weronice przydzie-
lono pracę z ludźmi w jesieni wieku. Z nich za-
wiązał się potem Klub Seniora „Stokrotka”. 120
ludzi spotykało się raz w tygodniu w MGOK - w
kawiarence, gdzie teraz jest biblioteka. Klubo-
wicze brali udział w konkursach literackich, jeź-
dzili na wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
śpiewali. Po jakimś czasie spośród nich wyłoni-
ła się 22-osobowa grupa przejawiająca zdol-
ności artystyczne, która przyjęła nazwę „Retro”.
Jej założycielem i instruktorem była Weronika
Włodarczyk.

- Na osiedlu panował wtedy ugór kultural-
ny, ludzie cieszyli się, że mogą coś z siebie dać.
W programie zespołu były piosenka, humor,
skecze i taniec - mówi Weronika Włodarczyk. -
Zespół brał też udział w corocznych dożynkach
gminnych, wieczornicach z okazji wyzwolenia
Brzeszcz i 11 Listopada, obchodach 100-lecia
Kółka Rolniczego w Brzeszczach i Dni Brzeszcz.
Występował na cechowni w Barbórkę, z okazji
Dnia Kobiet czy Dnia Matki. Pisałam też scena-

riusze do widowisk, z którymi potem jeździli-
śmy na przeglądy rejonowe i wojewódzkie.

Pierwszym takim wyjazdem, na który zapro-
szenie oprócz zespołu „Retro” dostała też „Gór-
nicza Jesień”, był odbywający się w Wojewódz-
kim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy Artystyczny
Ruch Seniorów z całej Polski. Pani Weronika
otrzymała tam wyróżnienie za scenariusz do wi-
dowiska pt. „Pamiętnik mojej babci”. W 1985 r.
z przeglądu w Jaworznie zespół „Retro” przy-
wiózł trzecie miejsce za „Wyskubki na Nowej
Kolonii”, również według scenariusza i reżyse-
rii Weroniki Włodarczyk. W 1989 r. brał udział
w ogólnopolskim  Festiwalu Teatrów Amator-
skich w Katowicach, w 2000 r. w XIV Woje-
wódzkiej Biesiadzie Zespołów Artystycznych

Klubów „Złotego Wieku” w Siemianowicach
Śląskich, sześć lat później podczas XX Biesiady
Weronika Włodarczyk razem z aktorem Jerzym
Cnotą pełnili funkcję starostów.

- Czułam się mocno związana z kulturą, a
nie miałam w tym kierunku wykształcenia, zde-
cydowałam się ukończyć dwuletnie Studium
Kulturalno-Wychowawcze w Katowicach - mówi
pani Weronika. - Film, teatr, praca kulturalno-
oświatowa tak mnie pochłonęły, że nie wiem
kiedy minęły te dwa lata. Zajęcia często odby-
wały się w terenie, wyjeżdżaliśmy na przeglądy
gawędziarzy, zespołów regionalnych do Byto-
mia, Zabrza, Tarnowskich Gór, Siemianowic Ślą-
skich. Poznawałam ciekawych ludzi, od nich
pozyskiwałam nowe doświadczenia, które prze-
nosiłam na brzeszczański grunt.

Kiedy w 1988 r., z inicjatywy zarządu od-
działu Województwa Śląskiego Towarzystwa
Kultury Teatralnej w Katowicach i przy aproba-
cie ówczesnej dyrektor Ośrodka Kultury Anny
Malinowskiej, w Brzeszczach powołany został
oddział TKT, Weronika Włodarczyk została jego
prezesem. Funkcję tę pełniła aż do 2005 r. W
2003 r. pani Weronika postanowieniem Kapi-
tuły Członkostwa Honorowego TKT w Warsza-
wie została Honorowym Członkiem TKT.

Towarzystwo Kultury Teatralnej powstało,
by krzewić kulturę teatralną silnie związaną z
regionalizmem i amatorską twórczością arty-
styczną.

- Jakieś 90 osób - członków gminnych ze-
społów folklorystycznych, ludzi związanych z
kulturą, kultywuje folklor, obrzędy, zwyczaje i
obyczaje - mówi Weronika Włodarczyk. - Zapra-
szano nas do udziału w konkursach gawędziar-
skich, przeglądach kabaretowych, przeglądach
zespołów „Złotego Wieku”. Uczestniczyliśmy aż
w dwudziestu Wojewódzkich Przeglądach Ze-
społów Folklorystycznych. Zawsze wracaliśmy z
laurami. Wyróżniającym się zespołem były „Wilcz-
kowianki”, które poprzez przeglądy rejonowe i
wojewódzkie dotarły aż do Warszawy z obrzę-
dem „Zwózka zboża”. Ale na uznanie zasługują
wszystkie gminne zespoły i kapela „Zasolanie”.
Wiele zawdzięczamy prof. Ewie Kosowskiej, dr.
Eugeniuszowi Jaworskiemu z Uniwersytetu Ślą-
skiego i Otylii Czerny, wieloletniemu prezesowi
zarządu TKT w Katowicach za doradztwo w do-
borze obrzędów i wspieranie radami. Bardzo ce-
niłam sobie współpracę z wszystkimi dyrektora-
mi i pracownikami OK.

Od 2001 r. Weronika Włodarczyk jest człon-
kiem Stowarzyszenia Folklorystycznego Teatr
Regionalny w Krakowie. Jako prezes brzeszczań-
skiego oddziału TKT nawiązała z tym stowarzy-
szeniem współpracę. Na jego zaproszenie co roku
w Niedzielę Palmową i przed Bożym Narodze-
niem przedstawiciele gminnych zespołów, wraz
z innymi z Małopolski, prezentują obrzędy na
krakowskim Rynku.

Pani Weronika często wcielała się w rolę kon-
feransjera, m.in. podczas Majówki u św. Urba-
na, Biesiady Folklorystycznej, Czterech Pór Roku,
Wigilii Kulturalnej. Kontakty z kulturą zainspiro-
wały ją do malowania i pisania. W  1985 r. trafiła
do w oświęcimskiego Robotniczego Stowarzy-
szenia Twórców Kultury „Grupa na Zamku” zrze-
szającego literatów, malarzy i rzeźbiarzy. Działa
też od samego początku w brzeszczańskiej gru-
pie literackiej „Pióromani”. Pisze poezję, świat
odbiera lirycznie i zmysłowo, co znajduje odzwier-
ciedlenie w jej twórczości literackiej i malarskiej.
Uczestniczy w ogólnopolskich konkursach lite-
rackich, jej wiersze znalazły się w dwóch antolo-
giach literackiej twórczości nieprofesjonalnej,
które wydało Bractwo Literackie Białego Paste-
rza z Krakowa. Wydała sześć własnych tomików
poezji.

Swoją pasję - malarstwo olejne realizuje też
w ramach działającego przy OK Klubu Plastyka.
Maluje pejzaże, kwiaty, architekturę. Bierze udział
w plenerach malarskich, wernisażach, jej obrazy
trafiają na liczne wystawy, m.in. do Bielska-Bia-
łej, Oświęcimia, Chrzanowa, Katowic, Krakowa.

Poezja i malarstwo są dla pani Weroniki ide-
alnym połączeniem i wyrażaniem się poprzez sztu-
kę, co niejednokrotnie mieli okazję zobaczyć
uczestnicy wieczorów autorskich prezentujących
cały jej twórczy dorobek.

Ewa Pawlusiak

Weronika WłodarczykWeronika WłodarczykWeronika WłodarczykWeronika WłodarczykWeronika Włodarczyk

Zadomowiona
w kulturze
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Jacek Bielenin: Jaką ocenę w skali od je-
den od pięć wystawi pani rządowi Donalda
Tuska?

Beata Szydło: Trudno oceniać działania
rządu w skali od jeden do pięć. Uważam, że
lepiej mówić o konkretach. Na pewno nie może
to być ocena wysoka. I nie mówię tego ze wzglę-
du na to, że jestem teraz w opozycji. Mówię to
jako osoba, która ma doświadczenie w zarzą-
dzaniu gminą. Brak jest konkretnych działań,
rząd zaczyna powracać do złych mechanizmów
stosowanych przed 2005 r. Do ministerstw
wracają osoby kojarzone z nie najlepszymi dzia-
łaniami przed tą datą. Największy nacisk kła-
dzie się na kreowanie wizerunku i reklamę. To
nie jest nic nowego w polityce, ale nie może to
się stać tylko i wyłącznie metodą pracy. Myślę,
że dla wielu jest też rozczarowaniem, że Plat-
forma Obywatelska, która tak dużo mówiła
przed wyborami o położeniu nacisku na go-
spodarkę, niewiele w tym zakresie robi. Nie
jest też optymistyczny sposób prowadzenia
polityki zagranicznej, propozycje zmian w służ-
bie zdrowia i oświacie też wydają się kontro-
wersyjne. To oczywiście tylko przykłady. Czas
pokaże, w jakim kierunku to pójdzie.

Po co była ta cała awantura o ratyfikację
Traktatu Lizbońskiego?

Traktat Lizboński jest ważnym dokumen-
tem, który został wynegocjowany na dobrych
dla Polski warunkach. Ale pamiętajmy, że dla
naszego kraju istotne są zabezpieczenia, które
wynikają z troski o zagwarantowanie Polsce
prawa do uszanowania naszych wartości, tra-
dycji i suwerenności przekonań. I nie jest to
ani demagogia, ani straszenie, jak niektórzy
próbują ten fakt tłumaczyć. Polska ma szcze-
gólne doświadczenia, które płyną z dalszej i
bliższej historii. Jesteśmy też krajem, który cią-
gle buduje swoją pozycję w Europie i zrozu-
miałe jest, że chcemy mieć prawo do równo-

prawnego głosu z największymi. Nie zapomi-
najmy też, że na razie nie jesteśmy potęgą go-
spodarczą i musimy uwzględniać interesy róż-
nych grup społecznych, i tych zamożniejszych,
i tych biedniejszych. Nie wyobrażam sobie też,
że moglibyśmy odejść od poszanowania na-

szej tradycji i kultury oraz wyrzec się wartości
chrześcijańskich. Dlatego należy uczynić wszyst-
ko, by pozycja Polski w Europie była mocna, a
Traktat był przez przyszłe rządy w Polsce stoso-
wany wraz z protokołem brytyjskim i ustale-
niami z Joaniny. Dyskusja o ratyfikacji nie toczy
się tylko w naszym kraju, proszę prześledzić
choćby jej losy w Wielkiej Brytanii. To normal-
ne, że kraje chcą gwarancji, nikt dzisiaj nie jest
w stanie przewidzieć jak potoczy się historia i
w jakim kierunku rozwijać się będzie Unia Eu-
ropejska w przyszłości. Jesteśmy członkiem Unii
Europejskiej i to jest fakt bezdyskusyjny, to jest
nasze wielkie osiągnięcie, ale musimy dbać o
to, byśmy byli tak samo ważni jak inne kraje.
Jeżeli mamy prawo do wyrażania swojego zda-
nia, to je mówmy i dyskutujmy. Ratyfikacja Trak-
tatu to nie wyścig, kto pierwszy ten lepszy, my
już w Unii jesteśmy i chcemy o tej Unii rozma-
wiać, a nie tylko z pokorą przyjmować narzu-
cane zdanie.

Podoba się pani kierunek, w jakim pod
kierownictwem Jarosława Kaczyńskiego
zmierza PiS? Partia przesuwa się coraz bar-
dziej na prawo na osi światopoglądowej.

Nie odczuwam, by PiS stawało się skrajnie
prawicową partią. Partia łączy różne środowi-
ska, frakcje i grupy, jak każde ugrupowanie
partyjne. Dlatego trwa dyskusja i różne osoby

wyrażają różne poglądy. Powiem żartem, że
mnie trudno nazwać osobą o skrajnych poglą-
dach, a jakoś nikt mnie z PiS-u nie wyrzuca.
Myślę, że kształt partii wykrystalizuje się w naj-
bliższym czasie, ale jedno jest pewne - partia
nie odejdzie od swojego programu i wartości,
które zawsze były dla niej najważniejsze. Poli-
tyka to nie życie dniem dzisiejszym i prześciga-
nie się w reklamie, tu działanie musi być obli-
czone na dłuższą perspektywę.

Zmieniło się trochę pole pani zaintereso-
wań w Sejmie. Komisję Gospodarki oraz Ko-
misję Samorządu Terytorialnego i Polityki Re-

gionalnej zamieniła pani
na Komisję Finansów Pu-
blicznych. Dlaczego?

Moje pole zaintereso-
wań absolutnie się nie
zmieniło. Nadal pracuję
przede wszystkim nad
sprawami ważnymi dla na-
szego regionu. Gospodar-
ka i samorząd to dla mnie
podstawa pracy parlamen-
tarnej. Pracuję obecnie w
komisji finansów, bo do
niej trafiają prawie wszyst-
kie istotne sprawy z tych
zakresów. Mogę też ucze-
stniczyć w pracach komisji
gospodarki i samorządu
nie będąc jej członkiem. W

klubie parlamentarnym jestem członkiem gre-
miów, które tą problematyką się zajmują. W
komisji finansów jestem członkiem podkomi-
sji do spraw monitorowania środków unijnych.
To właśnie ta komisja przygotowuje budżet i
tu można mieć wpływ na jego kształt. Już do
tegorocznego budżetu zgłaszałam poprawki
dotyczące między innymi naszej gminy. Staram
się jeszcze o uczestnictwo w komisji gospo-
darki. Mam nadzieję, że będę mogła być jej
oficjalnym członkiem. Członkostwo w jakiejś
komisji nie ogranicza zajmowania się sprawa-
mi z innych dziedzin. Ja na przykład obecnie
dużo zajmuję się problemem służby zdrowia,
choć nie jestem członkiem odpowiedniej ko-
misji, ale akurat w kontekście kłopotów na-
szego szpitala w Oświęcimiu uważam, że jest
to ważne.

Co ze zmianami w ustawie o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ście-
ków, które pani zapowiadała?

Zmiany w tej ustawie są ważne i jako klub
będziemy je zgłaszać. Natomiast najważniej-
sze już osiągnęliśmy. W zeszłym roku majątek
RPWiK na wniosek gmin został skomunalizo-
wany. Teraz gmina Brzeszcze czeka na jego
przejęcie. A więc wszystko zmierza w dobrym
kierunku.

Jakoś nikt mnie z PiS-u nie wyrzuca
- Nie odczuwam, by PiS stawało się skrajnie prawicową partią. Partia łączy
różne środowiska, frakcje i grupy, jak każde ugrupowanie partyjne. Dlatego
trwa dyskusja i różne osoby wyrażają różne poglądy - mówi poseł Prawa
i Sprawiedliwości Beata Szydło.

Beata SzydłoBeata SzydłoBeata SzydłoBeata SzydłoBeata Szydło

Nasze tematyRozmowa

Mieszkańcy gminy Brzeszcze, którzy nie złożyli
do tej pory zeznań podatkowych za rok 2007, będą to
mogli zrobić w budynku Urzędu Gminy w Brzesz-
czach 7 i 28 kwietnia. W te dwa poniedziałkowe dni
oświęcimski Urząd Skarbowy zorganizuje w siedzi-
bie naszego magistratu punkt przyjęć podatkowych
zeznań. Akcja ma ułatwić mieszkańcom składanie
deklaracji PIT za 2007 rok. Punkt przyjęć będzie
czynny w wymienione wyżej dni od godziny 8.00 do
14.30.

Informacja
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Jacek Bielenin: Jaką ocenę w skali od jeden
do pięć wystawi pan rządowi Donalda Tuska?

Janusz Chwierut: Cztery z plusem. W pol-
skiej polityce zaszła wreszcie pozytywna zmia-
na. Udało się uspokoić niezdrowe emocje,
szczególnie na poziomie rządowym. Współpra-
ca pomiędzy PO a PSL jest pozytywnie postrze-
gana przez wyborców i faktycznie jest ona part-
nerska. To nie jest dominacja partii silniejszej
nad słabszą. Przez dwa lata działania poprzed-
niego rządu w parlamencie trwały ciągłe kłót-
nie i niepokoje. PiS bez przerwy, a to zawiązy-
wało, a to znów zrywało koalicję. Miało się
wrażenie, że to jest jakaś groteska. Po jakimś
czasie dowiadywaliśmy się od premiera Kaczyń-
skiego wielu bulwersujących szczegółów, któ-
re wyraźnie pokazywały, że była to koalicja skie-
rowana na wyniszczenie partnerów. Ale to już
pozostawiam do oceny kolegom i koleżankom
z Prawa i Sprawiedliwości.

No dobrze. Styl rządzenia się zmienił,
emocje opadły. Ale jakie konkretne dokona-
nia ma rząd?

Wszyscy mamy świadomość tego, że nikt
w okresie 100 dni rządzenia wielkich zmian,
korekt czy reform nie dokona. Niewłaściwe jest
więc stawianie sprawy w ten sposób. Wiele
nierozwiązanych problemów i towarzyszących
im napięć przeszło z poprzedniej kadencji Sej-
mu. Choćby ten, dotyczący służby zdrowia. Już
na ostatnim posiedzeniu Sejmu rozpatrywali-
śmy ustawy związane z jej reformą. Liczę na to,
że między innymi takie projekty, jak przejęcie
przez samorządy powiatowe odpowiedzialno-
ści właścicielskiej za szpitale, połączone z dofi-
nansowaniem usług w tym zakresie czy ubez-
pieczenia dodatkowe, docelowo poprawią
stan służby zdrowia. Kolejne działania dotyczą
spraw gospodarczych. Także na ostatnim po-
siedzeniu Sejmu, rozpatrywany był tzw. pakiet
Szejnfelda, który ma za zadanie udrożnienie i
usprawnienie funkcjonowania głównie sekto-

ra małych przedsiębiorstw. Jest też kwestia
związana z tzw. deregulacją prawa, którą zaj-
muje się tzw. komisja Palikota. Chodzi o to, by
oczyścić akty prawne z przepisów, które są ab-
surdalne, utrudniają życie przedsiębiorcom i
obywatelom. Taka jest zresztą filozofia Plat-
formy Obywatelskiej. My wierzymy w ludzi, wie-
rzymy, że obywatel podejmuje słuszne i odpo-
wiedzialne decyzje.

PO chwali się projektem „Moje Boisko
Orlik 2012”. Jest pan w zespole ds. realizacji
projektu na terenie Małopolski. Zapadła już
decyzja, że w tym roku boiska będą budo-
wane w Chełmku i w Oświęcimiu. Na pierw-
szy rzut oka może się wydawać, że decydo-
wało kryterium polityczne?

Takie podejście nie jest właściwe. Projekt
zakłada realizację tych obiektów, czyli dwóch
ogrodzonych i oświetlonych boisk: piłkarskie-
go i wielofunkcyjnego z zapleczem sanitarnym
- w każdej gminie do 2012 r. Naturalną koleją
rzeczy jest to, że ktoś będzie pierwszy, a ktoś
drugi. Rozmawiałem już na ten temat z bur-
mistrz Teresą Jankowską czy burmistrzem Kęt
Romanem Olejarzem. Idea jest taka, by te
obiekty powstały wszędzie. W tym roku po-
wstanie ich 48 w całym województwie. W su-
mie złożono 146 wniosków, zakładam więc,
że w tym tempie zrealizujemy docelowy plan.
Zespół, którego jestem członkiem, podejmo-
wał decyzje w oparciu o przesłane przez samo-
rządy ankiety, w których należało odpowiedzieć
na siedem pytań. Chełmek i Starostwo Powia-
towe w Oświęcimiu po prostu na wszystkie
pytania odpowiedziały pozytywnie. W Brzesz-

czach natomiast sytuacja była taka, że lokaliza-
cję kompleksu wstępnie zaplanowano w par-
ku miejskim, ale w dwóch obszarach, odda-
lonych od siebie o kilkadziesiąt metrów. Jest
to niezgodne z założeniami projektu. Kom-
pleks boisk ma już wykonane kompletne pla-
ny budowlano-architektoniczne i nie można
ich rozdzielać. Wszystkie boiska będą realizo-
wane standardowo na obszarze całego kraju.

Będą boiska w przyszłym roku w Brzesz-
czach?

Jeśli gmina Brzeszcze podtrzyma wniosek
o realizację obiektów, to taki kompleks boisk
w 2009 r. w Brzeszczach powstanie. Trzeba
jednak pamiętać, że to nie zespół podejmie
ostateczną decyzję, ale zarząd województwa i
sejmik wojewódzki.

Co jest dla pana priorytetem na tę ka-
dencję dla Ziemi Oświęcimskiej?

Dla mnie bezwzględnie najważniejszym za-
daniem jest budowa drogi ekspresowej S1. Ta
inwestycja zwiększy dostępność komunika-
cyjną, a tym samym stworzy możliwość „otwar-
cia” powiatu oświęcimskiego na zewnątrz, co
w konsekwencji przyczyni się do rozwoju go-
spodarczego i do poprawy atrakcyjności na-
szej ziemi - oczywiście z korzyścią dla nas, miesz-
kańców powiatu oświęcimskiego. Cieszę się,
że udało się to zadanie wpisać w projekty in-
dykatywne, tzn. takie, które mają zabezpiecze-
nie finansowe ze środków Unii Europejskiej.
Budowa odcinka drogi S1 to dofinansowanie
z UE w wysokości prawie 650 mln zł. Pozostałe
350 mln zł zabezpieczy budżet państwa. Zada-
nie ma być realizowane w latach 2010-2013.
Niezależnie od tych decyzji wystąpiłem z inter-
pelacją do ministra infrastruktury z zapytaniem
o szansę zakończenia tej inwestycji do rozpo-
częcia Euro 2012. Czekam na odpowiedź.  Prio-
rytety to te założenia i cele, które są realizowa-
ne w dłuższym okresie czasu. Dlatego
wymagają one współpracy i aktywności nie tyl-
ko jednej osoby. Myślę, że podobnie jak w
poprzedniej kadencji, współpraca z posłami
Beatą Szydło i Stanisławem Rydzoniem będzie
się układać dobrze. Już dwa razy spotkaliśmy
się z samorządowcami z terenu powiatu oświę-
cimskiego, by omówić ważne dla naszych miesz-
kańców sprawy, bo oprócz tych strategicznych
dla regionu pojawiają się mniejsze zadania,
które bezpośrednio dotykają obywatela. Na
przykład w gminie Brzeszcze, a konkretnie w
Zasolu, dzięki mojemu wsparciu oraz dużemu
zaangażowaniu doktora Dariusza Klimka po-
nownie zaczął działać ośrodek zdrowia. Korzy-
stając z okazji chciałbym docenić aktywność i
podziękować doktorowi Klimkowi, który bę-
dąc na jednym ze spotkań z mieszkańcami Za-
sola obiecał im otwarcie ośrodka zdrowia i do-
trzymał słowa.

- Kompleks boisk w ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012” powstanie
w Brzeszczach w 2009 r. Taka jest moja deklaracja - mówi Janusz Chwie-
rut, poseł Platformy Obywatelskiej.

Ktoś musiał być pierwszy

Janusz ChwierutJanusz ChwierutJanusz ChwierutJanusz ChwierutJanusz Chwierut

Rozmowa
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3 marca o godz. 22.35 patrol Straży Miejskiej zatrzymał w mieszka-
niu przy ul. Daszyńskiego w Jawiszowicach dwóch mężczyzn, 37-letnie-
go Romana P. i 42-letniego Jana P., którzy pod wpływem alkoholu
znęcali się fizycznie nad swoją matką. Badanie stanu trzeźwości wyka-
zało u nich odpowiednio 1,44 promila i 2,94 promila alkoholu.

                                                  ***
8 marca o godz. 11.00 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie

o kradzieży elementów metalowych z posesji znajdującej się przy ul.
Wspólnej w Brzeszczach przez nieletnich mieszkańców Brzeszcz. Kiedy
patrol prewencji dotarł na miejsce zdarzenia, dwóch mężczyzn na wi-
dok radiowozu rzuciło się do ucieczki, pozostawiając na miejscu dwu-
kołowy wózek. W toku czynności wyjaśniających ustalono, że właściciel
skupu złomu mieszczącego się przy ul. Kościelnej w Brzeszczach Alber-
ta D., wypożyczył wózek 16-letniemu mieszkańcowi Brzeszcz Danielowi
G. Czynności wyjaśniające prowadzi Komenda Straży Miejskiej.

                                                  ***
9 marca w Brzeszczach na ul. Ofiar Oświęcimia 23-letni mieszkaniec

Brzeszcz Piotr T. pobił brzeszczaninia Mateusza N., a następnie skradł
mu telefon komórkowy. Sprawca rozboju został zatrzymany i osadzony
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych KPP w Oświęcimiu.

                                                  ***
9 marca w Brzeszczach na ul. Ofiar Oświęcimia trzej mieszkańcy

Brzeszcz: 25-letni Piotr C., 26-letni Sławomir G. i  31-letni Ryszard S.,
włamali się do automatów gier zręcznościowych w hotelu Babel przy
ul. Ofiar Oświęcimia. Skradli niemałe pieniądze, bo prawie 8 tys. zł na
szkodę firmy z Będzina. Część pieniędzy odzyskano. Wobec jednego z
rabusiów - Sławomira G., karanego za podobne przestępstwa, sąd za-
stosował areszt tymczasowy, dwaj pozostali objęci zostali dozorem
policyjnym.

                                                  ***
9 marca w Brzeszczach na ul. Kosynierów policjanci zatrzymali 26-

letniego mieszkańca Brzeszcz Sławomira G., który skradł pompę wodną
marki Honda, wartą około 10 tys. zł. Skradzione mienie odzyskano i
przekazano właścicielowi - KWK „Brzeszcze”.

                                                  ***
9 marca o godz. 21.30 w Brzeszczach na ul. Łokietka patrol pieszy Straży

Miejskiej zauważył mężczyznę leżącego na chodniku oraz dwóch innych,
którzy na widok strażników zbiegli z miejsca zdarzenia, pozostawiając oka-
leczonego mieszkańca Góry Kamila U. Wezwane pogotowie ratunkowe
zabrało poszkodowanego na oddział pomocy doraźnej w Oświęcimiu.

                                                  ***
18 marca o godz. 15.20 patrol wspólny Straży Miejskiej i Policji zatrzy-

mał do kontroli ruchu drogowego rowerzystę, którego sposób jazdy wska-
zywał na spożycie alkoholu. Rowerzysta - mieszkaniec Brzeszcz Roman P.
miał we krwi 0,72 promila alkoholu. Delikwent na domiar tego posiada
zakaz prowadzenia pojazdów, wydany postanowieniem Sądu Rejonowe-
go w Oświęcimiu. Grozi mu kara pozbawienia wolności do roku.

                                                  ***
19 marca o godz. 8.50 patrol wspólny Straży Miejskiej i Policji przy-

łapał w rejonie ul. św. Wojciecha na kradzieży drewna trzech mężczyzn
Grzegorza M., Krzysztofa J. i Zenona J. Wszyscy są mieszkańcami gminy
Brzeszcze. Drewniane kloce należały do Franciszka S. Sprawcy poruszali
się samochodem marki Suzuki Vitara z podpiętą przyczepką, bez waż-
nych tablic rejestracyjnych. Komisariat Policji w Brzeszczach skierował
do Sądu Grodzkiego w Oświęcimiu wniosek o ukaranie.

                                                  ***
19 marca patrol wspólny Straży Miejskiej i Policji zatrzymał do kon-

troli ruchu drogowego kierowcę samochodu Renault Master. Kierują-
cemu pojazdem w stanie nietrzeźwości (2,13 prom.) mieszkańcowi
Przecieszyna Jackowi M. zatrzymano prawo jazdy.

EP

Terenem ich działania były
Brzeszcze. Dopuścili się aż 45
przestępstw, głównie kradzieży
i kradzieży z włamaniem. Osa-
dzeni tymczasowo w areszcie,
oczekują na wyrok sądu.

Damian G. i Krzysztof U. są
mieszkańcami Brzeszcz. Mają za-
ledwie po 18 lat. Policja zatrzyma-
ła ich na gorącym uczynku w listo-
padzie ubiegłego roku, kiedy
dokonali rozboju na mieszkańcu
Brzeszcz Wiesławie B. Zabrali mu
klucze od zaparkowanego przy ul.
Turystycznej samochodu i odjecha-
li. Rozbili się na drzewie obok ko-
ścioła na osiedlu.

Przy jednym ze złodziei policjanci
znaleźli bilety komunikacji miejskiej,
które naprowadziły na trop kolej-
nych przestępstw. Bilety pochodzi-
ły z kradzieży z włamaniem do kio-
sku „Ruchu” przy Turystycznej,
której młodzi ludzie dopuścili się w
nocy z 8 na 9 listopada. Skradli pa-
pierosy i gotówkę, razem straty wy-
niosły 800 zł. Przez funkcjonariuszy
Komisariatu Policji w Brzeszczach
doprowadzeni zostali do prokura-
tury. Wtedy prokurator zastosował
wobec nich środek zapobiegawczy
w postaci dozoru policyjnego. Mi-
nęło raptem dziesięć dni, a oni do-
konali kolejnego przestępstwa. Tym

razem włamali się do prywatnej piw-
nicy przy ul. Łokietka, skąd skradli
rower górski i frytkownicę. 18 lute-
go wybili szybę w witrynie sklepu
„Gumiś” przy ul. Ofiar Oświęcimia.
Zabrali odtwarzacz DVD, drukarkę
atramentową, zasilacz do drukarki,
pilot, powodując straty w wysoko-
ści 1020 zł.

- Po tym zdarzeniu, 19 lutego
doprowadziliśmy ich do prokuratu-
ry, następnego dnia Sąd Rejonowy
w Oświęcimiu na wniosek prokura-
tora zastosował wobec nich areszt
na okres trzech miesięcy - mówi za-
stępca komendanta KP Brzeszcze
Jarosław Adamiec. - Prowadzone od
listopada czynności dochodzenio-
wo-śledcze pozwoliły nam ustalić,
że ci młodzi mężczyźni dopuścili się
łącznie aż 45 przestępstw, głównie
kradzieży i kradzieży z włamaniem.
Okradali piwnice w blokach, altan-
ki, kioski, włamywali się do samo-
chodów zabierając z nich co bar-
dziej wartościowsze wyposażenie.
Bolesne jest to, że kilku tych prze-
stępstw dopuścili się będąc jeszcze
nieletnimi.

Ile lat dostaną brzeszczańscy
przestępcy? O wymiarze kary zde-
cyduje oświęcimski sąd. Rozbój
zagrożony jest karą pozbawienia
wolności do lat 12, za kradzież
grozi 5 lat, a za kradzież z włama-
niem 8 lat więzienia. Gdyby lata za
przestępstwa się sumowało, jak to
jest np. w USA, prędko nie wyszli-
by na wolność.

EP

Czekają
na wyrok

Komendant Straży Miejskiej infor-
muje, że w przypadku zauważenia wy-
palania traw, należy niezwłocznie za-
alarmować Straż Pożarną (998) oraz
Straż Miejską (986), nie czekając aż
ogień wymknie się spod kontroli, a
sprawca zostanie bezkarny.

Łamanie obowiązujących w tym za-
kresie przepisów jest zagrożone karą
grzywny do 5 tys. zł oraz karą pozba-
wienia wolności do lat 10 włącznie.
Przepisy karne:
Ustawa o ochronie przyrody - ,, Kto wy-
pala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy,
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzci-
nowiska lub szuwary podlega karze
aresztu lub grzywny”.
Ustawa o lasach - ,,W lasach, na tere-
nach śródleśnych, jak również w odle-
głości do 100 m od granicy lasu, za-

brania się działań i czynności mogą-
cych wywołać niebezpieczeństwo, a w
szczególności:
- rozniecania ognia poza miejscami wy-
znaczonymi do tego celu przez właści-
ciela lub nadleśniczego,
- korzystania z otwartego płomienia,
- wypalania wierzchniej warstwy gleby
i pozostałości roślinnych.

Wypalanie traw w Polsce jest nie-
chlubną tradycją, z którą od lat zma-
gają się strażacy, służby leśne, poli-
cjanci i strażnicy miejscy. Płomienie
trawiące roślinność powodują zagroże-
nie dla zdrowia i życia ludzkiego, nie-
odwracalne straty w środowisku natu-
ralnym oraz niebezpieczeństwo
pożarowe dla obiektów. W wysokiej tem-
peraturze ginie większość żywych or-
ganizmów oraz zahamowany zostaje
rozkład resztek roślinnych.

Informacja
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On żołnierz, ona uczennica.
On z Sambora, ona z Jawiszowic.
Jeden dzień wystarczył, by się poko-
chali i spędzili razem całe życie.

Józef Zarzycki, urodzony w 1922 r., żołnierz
I Armii Wojska Polskiego. Wilhelmina Zarzycka,
z domu Staroń, urodzona w 1922 r. Żyją ze sobą
61 lat.

On
Józef pochodzi z Sambora, teraz ukraińskie-

go, a w latach 1919-1939 polskiego miasta po-
wiatowego. Do wojska został powołany w wie-
ku 20 lat. To właśnie za sprawą ciągłej tułaczki
po Polsce poznał swoją przyszłą żonę. Historia
tych ludzi zaczyna się w 1944 r. Wówczas to Jó-
zef wyrusza do Przemyśla, stamtąd do Rzeszo-
wa, a następnie do Jarosławia. Do grudnia 1944
r. stacjonuje w Żuławicy, po czym wyjeżdża na
front. Jego jednostka wyzwala Warszawę, Po-
znań, Bydgoszcz, Kołobrzeg. Wtedy Józef po raz
pierwszy widzi morze. Walki w Kołobrzegu trwają
dziesięć dni. Oddział Zarzyckiego jest przygoto-
wywany do forsowania między innymi Odry czy
Berlina. Idąc na zachód wyzwalają wioski, mia-
sta i miasteczka. 8 maja 1945 r. dobiega ich ra-
dosna wiadomość - Niemcy hitlerowskie skapi-
tulowały. Józef wspomina ten dzień: -
Strzelaliśmy z radości, że żyjemy. Oddział Józefa
zostaje skierowany na południe kraju, do Wa-
dowic, a później do Krakowa. Nie zna tych stron,
bo niby skąd ma znać. W Krakowie otrzymuje
rozkaz wyjazdu na południowy wschód. W miej-
scowościach Ustrzyki i Waligród walczy z Ukraiń-
cami. - Kto nie zginął na froncie, to zginął tam -
opowiada Józef. Ze stu dwudziestu żołnierzy, z
którymi ruszył na front, ocalało tylko ośmiu.

Ona
Wilhelmina, rodowita jawiszowianka. Pod-

czas wojny trafia na roboty. Wywieziono ją za
Racibórz. Zadali jej tylko jedno pytanie: umiesz
doić krowy? Odpowiedziała, że tak, więc ją przy-
garnęli. Gospodarz był surowy, trzymał rygor. Jego
żona była pogodna i spokojna, lubiła rozma-
wiać z Wilhelminą, ale mąż zabraniał jej spoufa-
lać się z młodą Polką. Kiedy przyszedł front, go-
spodyni uciekając chciała zabrać ze sobą
Wilhelminę. Ta jednak nie zgodziła się. Uważała,
że jak wyjedzie, już nigdy nie spotka rodziców,
siostry, ani żadnych bliskich jej osób. Pociągiem
dojechała do Oświęcimia. Stamtąd pieszo do-
szła do Jawiszowic. Stanęła przed drzwiami wła-
snego domu i zapukała. Otworzyła matka. Ro-
dzina znowu była w komplecie.

Oni
W domu Wilhelminy była maszyna do szycia.

Zadecydowało to o wysłaniu jej na przyuczenie

do zakładu szewskiego pani Jaroszowej. Latem
1945 r. siedząc na ganku w domu szwaczki usły-
szała trzask bramki. Podniosła głowę i ujrzała żoł-
nierza w polskim mundurze. Szybko wbiegła do
środka, do majstrowej, by powiedzieć jej kto idzie.
Kończąc dodała jeszcze: - Ten polski żołnierz, jak
będzie fajny, to będzie mój. Tym polskim żołnie-
rzem był Józef. Akurat przejeżdżali przez okolicę i

szukali miejsca na przenocowanie. Wilhelmina
wspomina, że była to sobota. Myła kuchnię, a
majstrowa siedziała z Józefem i rozmawiała. Na-
uczycielka powiedziała jej, by zabiła kurę, by na-
karmić mężczyzn. Kiedy miała już wracać do domu
z koleżanką, żołnierz zapytał dlaczego tak szybko
odchodzi. Wyjaśniła, że w wiosce są Rosjanie i

dlatego boją się późno wracać. Józef zachował
się jak dżentelmen i zaproponował, że je odpro-
wadzi. Wilhelmina była skromnie wychowywana,
ale teraz odpowiedziała: - Skoro masz takie życze-
nie, to proszę. Poszedł jeszcze po kolegę i wyru-
szyli w czwórkę. Idąc przez wioskę wstydziła się, że
z nim spaceruje. Nie wypadało dziewczynie poka-
zywać się z żołnierzem. Józef odprowadzając Wil-
helminę powiedział: - Poczekaj na mnie, bo jak
wrócę z wojska to się z tobą ożenię. Nie uwierzyła
wówczas w jego słowa. Gdy dochodzili do furtki,

poprosił ją o zdjęcie. Robiło się szarawo, a oni
nadal stali przy tej furtce. W końcu wyszedł ojciec
i zapytał, co się dzieje. Kiedy dowiedział się, że to
polski żołnierz, wpuścił go do domu. Rodzice
nakazali Wilhelminie nakarmić gościa. Była bie-
da, a w domu tylko chleb ze smalcem i kawa z
mlekiem. Józefowi to nie przeszkadzało, bo sie-
dział w jednym pokoju z dziewczyną, w której od
pierwszego wejrzenia się zakochał.

Następnego ranka żołnierze wyjechali. Po
trzech dniach Wilhelmina otrzymała list od Józe-

fa. Napisał w nim, by pamię-
tała, co jej mówił: że wróci i
ożeni się z nią. Za niecałe pół
roku w kolejnym liście do uko-
chanej napisał, że może zwol-
nią go do cywila. Tak się jed-
nak nie stało. Nadal pisali do
siebie listy - prawie przez dwa
lata. Dopiero 6 lutego 1947
r. skończyła się tułaczka Józe-
fa. Z wojska wyszedł ze stop-
niem oficerskim porucznika.
W tym czasie Wilhelmina wy-
jechała do Czech, gdzie miesz-
kała jej siostra. Józef nie za-

stał w Jawiszowicach ukochanej. Matka szybko
wysłała do Czech telegram: przyjeżdżaj, Józek jest
w domu. Obie siostry szybko się spakowały i wró-
ciły do Polski. Wilhelmina stanęła przed domem.
Popatrzyła przez okno, a tam on z rodzicami, siedzą
razem, on coś czyta, śmieją się. Zdenerwowana
weszła do środka. Przywitała się.

Szybko zaczęto myśleć o ślubie. Jednak ojciec
przyszłej pani Zarzyckiej miał pewne wątpliwości -
chciał sprawdzić kandydata na przyszłego zięcia.
Wysłał młodych do proboszcza, by ten przejrzał
metrykę chłopaka czy wszystko jest porządku.
Ksiądz potwierdził słowa żołnierza i mogły się
pojawić zapowiedzi o ślubie w Jawiszowicach.
Józef chciał przedstawić swoją wybrankę swoim
rodzicom. Pojechali do Piły, gdzie teraz mieszkali.
Wilhelmina poznała przyszłych teściów.

Ślub wzięli w jawiszowickim kościele św. Mar-
cina 27 kwietnia 1947 r. Niecały rok spędzili w Pile,
po czym wrócili do rodzimego miasteczka żony. Na
początku mieszkali z rodzicami Wilhelminy, a póź-
niej przenieśli się do Brzeszcz. Ona pracowała przez
dwanaście lat w spółdzielni, on przez ponad trzy-
dzieści pięć lat w kopalni „Brzeszcze”.

Zarzyckim przez ponad sześćdziesiąt lat
wspólnego życia zdarzyło się pokłócić tylko raz.
Dzisiaj już nie pamiętają, co było przyczyną zwa-
dy. Wspominają, że przez trzy dni nie odzywali
się do siebie. Rozmawiając, spoglądają na siebie
oczyma przepełnionymi miłością. Po tylu wspól-
nie spędzonych latach potrafią rozmawiać, cie-
szyć się - po prostu być ze sobą. Receptą na tak
udany, szczęśliwy i długi związek jest - jak twier-
dzi Wilhelmina - zrozumienie, dobroć, trakto-
wanie tej drugiej połówki z szacunkiem, miło-
ścią i wyrozumiałością. A co najważniejsze: - To
nie należy być zawziętym i po prostu kochać.

Mariola Bartel

Miłość, która przetrwała lata
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W Niedzielę Palmową, przed kościo-
łem św. Marcina, podczas uroczy-
stego kiermaszu ozdób wielkanoc-
nych sołtys Stanisław Sajdak po raz
pierwszy przybił odtworzoną po
latach na podstawie historycznych
dokumentów pieczęć wsi Jawiszowi-
ce.

16 marca chętni mogli nabyć opatrzone
pieczęcią okolicznościowe kartki z widokami
dawnych i obecnych Jawiszowic - budynkami
Szkoły Podstawowej i dawnej karczmy w Kół-
ku, kościoła św. Marcina i najstarszej części wsi
- Nawsia.

„Jawiszowice posiadają swój herb znany ze
stosunkowo licznych XIX-wiecznych dokumen-
tów opatrywanych urzędową pieczęcią własną.
W moim posiadaniu znajdują się dwie kopie
takich dokumentów: z 1861 r. i 1884 r. ze zbio-
rów p. Barbary Korczyk. Oba dokumenty sygno-
wane są niewielką,
okrągłą pieczęcią ob-
razową z pawiem” -
pisze jawiszowianin,
historyk Wojciech Ja-
nusz w artykule zaty-
tułowanym „Pieczęć i
herb Jawiszowic”,  za-
mieszczonym w wy-
dawnictwie „Szkice z
przeszłości Brzeszcz,
Jawiszowic, Przecie-
szyna, Skidzinia, Wil-
czkowic i Zasola”.
Dalej czytamy: „Nie-
wyraźny i zniekształ-
cony napis napieczętny (legenda) na starszej
pieczęci brzmi: Wies Leatuszowice N 30 [39?].
Wyobrażenie napieczętne (godło) przedstawia
pawia z rozpostartym ogonem, wykonujące-
go krok do przodu po podłożu przypominają-
cym łańcuch lub zaorane pole. Podobne pod-
łoże widać na drugiej, młodszej pieczęci, która

przedstawia z kolei pawia z opuszczonym ogo-
nem. Zmieniła się także legenda, którą - w tym
przypadku - można wyraźnie zobaczyć: Gmina
Jawiszowice”.

Jawiszowice prawo używania pieczęci wła-
snej utraciły w Polsce niepodległej, w roku
1930, kiedy zabroniono samorządom wiejskim
używać pieczęci własnych, wprowadzając pie-
częć państwową. Po reformie samorządowej
w 1990 r. dawne godła stały się źródłem inspi-
racji dla miejscowości, które chciały podkreślić
swoją samorządność, odrębność czy wyjątko-
wość. Również w Jawiszowicach postanowio-
no przeanalizować zachowane w prywatnych
zbiorach dokumenty, na których widnieje pod-
pis ówczesnego wójta Jakuba Korczyka i pie-
częć Jawiszowic. Rada Sołecka wsi z sołtysem
Stanisławem Sajdakiem zorganizowała spotka-

nie, na które zaprosiła history-
ków Jacka Lachendro i Wojcie-
cha Janusza oraz burmistrz
Brzeszcz Teresę Jankowską. 5
marca 2006 r. mieszkańcy na
zebraniu wiejskim podjęli
uchwałę o wykonaniu histo-
rycznej pieczęci Jawiszowic we-
dług zachowanego w doku-
mentach wzoru. W Niedzielę
Palmową 16 marca podczas
kiermaszu ozdób wielkanoc-
nych na placu przed kościołem
św. Marcina sołtys Stanisław
Sajdak uroczyście po raz pierw-
szy przybił odtworzoną po la-
tach pieczęć. W obecności

członków Rady Sołeckiej, ks. proboszcza Hen-
ryka Zątka i mieszkańców przekazał historycz-
ny dokument zastępcy burmistrza Brzeszcz Ar-
kadiuszowi Włoszkowi. Członek Rady Sołeckiej
Maria Blarowska przybliżyła zgromadzonym hi-
storię wsi.

Na przedświą-
tecznym kiermaszu
ozdób wielkanoc-
nych można było na-
być ozdoby świątecz-
ne, które przygo-
towali: uczniowie
Szkoły Podstawowej
w Jawiszowicach,
bywalcy świetlicy
Ośrodka Kultury w
J a w i s z o w i c a c h ,
uczestnicy Warszta-
tów Terapii Zajęcio-
wej im. Brata Alber-
ta w Jawiszowicach i

Powiatowego Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Brzeszczach, Harcerski Klub Senio-
rów w Jawiszowicach, Stowarzyszenie Przyja-
ciół Kaniówka oraz osoby prywatne.
Odwiedzający stoiska mogli też podziwiać prace
nagrodzone w trzecim już konkursie pn. „Ja-
juszowickie Jajo i Paw Jawiszowicki”, które po-

Wieś z pieczęcią

Nasze tematy

tem trafiły na wystawę do Ośrodka Kultury. 19
marca w OK podczas wernisażu zwycięzców
uhonorowano nagrodami w postaci książek i
albumów na zdjęcia.

W konkursie na „Jajuszowickie Jajo” - w
kategorii dzieci i młodzież - pierwsze miejsce

zajęła praca Weroniki Jarosz (Przedszkole nr
4). Drugą nagrodę za wspólną pracę przyzna-
no Paulinie Formas, Paulinie Procner i Julii Bie-
lenin (Przedszkole nr 1), trzecią Justynie Ćwiek
(Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Brzeszczach), a czwartą
Marii Stachura (Gimnzajum nr 1).

W kategorii dorośli pierwsze miejsce przy-
znano ex aequo Joannie Kunc-Jasińskiej i Wła-
dysławie Jaromin, drugie Robertowi Pawluso-
wi, trzecie Annie Dziadkowiec.

Z „Pawiem Jawiszowickim” wśród dzieci i
młodzieży najlepiej poradziła sobie Angelika

Szarek (Powiatowy Zespół nr 7 Szkół Agrotech-
nicznych i Zawodowych w Jawiszowicach)
przed Mateuszem Łysoniem i Katarzyną Grzy-
bek z SP Jawiszowice. Uznanie jury w kategorii
„Jawiszowicki Paw” - wykonany przez doro-
słych - zyskały ptaki Teresy Grzywy (1. miejsce),
Krystyny Blamek oraz Krystyny Sobocińskiej (ex
aequo 2. miejsce), członkiń jawiszowickiego
Klubu Seniora oraz uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Jawiszowicach - Przemy-
sława Micora i Janusza Liptaka (ex aequo 3.
miejsce).

Organizatorami konkursu i kiermaszu był
Ośrodek Kultury w Brzeszczach oraz Rada So-
łecka Jawiszowic.

EP
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- Chcemy złamać stereotyp Matki
Polki - aby Panie w natłoku codzien-
nych obowiązków pamiętały, że
przede wszystkim są kobietami
- mówi o marcowym Festiwalu
Kobiet dyrektor Ośrodka Kultury
w Brzeszczach Małgorzata Wójcik.

Po raz pierwszy Festiwal Kobiet, cykl im-
prez dla pań, odbył się w ubiegłym roku. Adre-
sowany jest on przede wszystkim do mieszka-
nek naszej gminy, ale nie tylko do nich. Każda
pani niezależnie od miejsca zamieszkania, wie-
ku czy wykształcenia jest mile widziana. Inicja-
tywa okazała się trafnym pomysłem.

Festiwal odbywa się w marcu, ponieważ to
w tym miesiącu obchodzimy Dzień Kobiet. Stwa-
rza to świetną okazję do zorganizowania wielu
spotkań, warsztatów oraz wykładów dla pań.
Przez dwa tygodnie trwania Festiwalu organiza-
torzy starali się pomóc paniom w poszukiwaniu
własnej kobiecości oraz w rozwoju osobistym.
Celem było pokazanie kobietom, że mogą się
rozwijać, inwestować w siebie, ciekawie spędzać
wolny czas.

Imprezy zorganizowane w ramach tego
przedsięwzięcia przyciągnęły tłumy. W tego-
rocznej ofercie Festiwalu znalazł się m.in. wy-
kład dr Lidii Wollman „Harmonia umysłu i
emocji” - czyli przedstawienie technik relaksa-
cyjnych, porady, w jaki sposób radzić sobie ze
stresem; warsztaty tańca orientalnego „Odkryj
w sobie wewnętrzny spokój” prowadzone
przez Jolantę Kaszubską; zajęcia prowadzone
przez instruktorkę fitness Beatę Jagiełło
„Sprawniejsza znaczy Piękniejsza”.

Oferta fitness okazała się bardzo atrakcyj-
na dzięki zaproponowaniu uczestniczkom lek-
cji latino aerobiku czy warsztatów Body Artu.
Dzięki takiemu spotkaniu panie zostały zachę-
cone do ćwiczeń, do wyrażania siebie i emocji
poprzez zabawy tańcem.

W działania Festiwalu włączyły się także pla-
cówki terenowe OK Brzeszcze. Zorganizowały
warsztaty świątecznych robótek ręcznych, flory-
styczne, tworzenia biżuterii, ceramiczne oraz
pokazy kulinarne. Oprócz tych przedsięwzięć od-
były się również spotkania, jak np. „My kobiety
mamy swoje sprawy” czy „Między nami kobitka-
mi” oraz prelekcje „Suplementy i ich działanie”.

18 marca w holu górnym OK odbył się
wernisaż wystawy „Rękodzieło Artystyczne”.
Zaprezentowane zostały serwetki, swetry, ob-
razy czy kompozycje kwiatowe. Dzięki temu
przedsięwzięciu panie mogły pochwalić się
swoją twórczością.

Z kolei 16 marca w kinie „Wisła” odbył się
Festiwal Filmów o Kobietach. Gościem imprezy

była Dorota Stalińska. Znana i lu-
biana aktorka zaprezentowała
fragmenty spektakli teatralnych,
w których występowała: „Żmija”
oraz „Zgaga”. Opowiadała za-
bawne anegdoty o relacjach
damsko-męskich, które budziły
uśmiech na twarzach zarówno
kobiet, jak i mężczyzn. Recyto-
wała też wzruszające wiersze ze
swoich tomików poetyckich:
„Niewierny czas”, „Agape”. Po
spotkaniu z widzami Dorota Sta-
lińska w holu dolnym OK podpi-
sywała dla swoich miłośników
oba tomiki z wierszami.

Festiwal Kobiet wpisał się na
stałe w ofertę Ośrodka Kultury

w Brzeszczach. Poprzez takie działania kobiety
otworzyły się na wszelkiego rodzaju aktywno-
ści kulturalne. Chętniej biorą udział w organi-
zowanych warsztatach, kursach, prelekcjach czy
wernisażach. Przełamują stereotypy i łamią
wewnętrzne bariery, które wcześniej hamowały
ich osobisty rozwój.

Mariola Bartel

Marzec miesiącem kobiet
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sołtys Zasola Zofia Wójcik. - Soła zabrała znowu
kawał brzegu. A co będzie dalej? Zabrała też
kolejny szlaban, który informował, że to koniec
drogi. Koniecznie trzeba postawić nową rampę
oraz znak ostrzegawczy przy wjeździe do ulicy,
by nie dopuścić do tragedii.

Obecny na zebraniu wiejskim w Zasolu - 12
marca - zastępca burmistrza Arkadiusz Włoszek
ostatni raz teren nad Sołą w Zasolu odwiedził
trzy tygodnie przed zebraniem. Wtedy jednak
szlaban jeszcze był.

- Jestem przerażony postępem zakola w Za-
solu. Jeszcze bardziej zmartwiłem się kiedy na
spotkaniu z dyrektorem RZGW w Krakowie usły-
szałem, że krakowski zarząd ma w tym roku na
regulację rzek tylko 300 tys. zł - mówił podczas
zebrania Arkadiusz Włoszek. - Wyjaśniałem, że
nam nie chodzi o umacnianie brzegów, ale
przede wszystkim o przesunięcie koryta Soły.
Dyrektor Elżbieta Seltenreich zgodziła się przy-
jechać nad Sołę, by naocznie przekonać się, jak
to wygląda. Myślę, że delegacja gminy też we-
źmie w tej wizji udział. Wtedy też, jeśli będzie
mała woda, trzeba by podnieść zaporę celem
podwyższenia poziomu, no i zwiększenia nurtu
Soły.

Ludzie na przestrzeni lat do zapewnień już
się przyzwyczaili. Sprawa regulacji Soły urosła
jednak do tak ważkiego problemu, że na za-
pewnieniach skończyć się nie może. Zasolanie
podczas zebrania snuli własne rozwiązania, a
burmistrz słuchał. Proponowali użycie ciężkie-
go sprzętu do wyżłobienia nowego koryta rzeki
czy też regularne wybieranie żwiru. Tymczasem
wnioski na pobór żwiru można składać, ale na-
stępuje on w Skidziniu.

- Dajemy zezwolenie na pobór żwiru, ale
tylko dla mieszkańców gminy i to na pobór ręcz-
ny, a takowym Soły nie uregulujemy - wyjaśniał
burmistrz Włoszek. - Na wjazd sprzętu ciężkie-
go do Soły nikt z nas nie wyda zgody. Myślę, że
gdyby RZGW na dwa, trzy dni wprowadził ciężki
sprzęt do koryta, to udałoby się te wszystkie
zarośla, nanos i kamienie po części porozpy-
chać ku brzegom rzeki, to by je wzmocniło. A
Soła taka normalna, nie powodziowa, swobod-
nie rzeźbiłaby sobie nowe koryto. Jej fale nie
uderzałyby o brzeg, tylko o to, co tam zgarnię-
to. I to byłoby dobrym rozwiązaniem na ten czas.

Od zebrania wiejskiego w Zasolu do dnia
oddania gazety do druku (4 kwietnia) upłynęły
już 23 dni. Szlabanu jak nie było, tak nie ma.
Właścicielem gruntu, na którym powinien sta-
nąć jest gmina Brzeszcze.

Ewa Pawlusiak

W organizację Festiwalu Kobiet włączyli się: Studio
Florystyczne „Magia Kwiatów” - Barbara Żogała, firma
AVON - Joanna Kowalczyk, Autoryzowany Dystrybutor Tup-
perware - Ewa Szturc, Elżbieta Hamerlak - Medycyna
Naturalna, kwiaciarnia „Stokrotka”, kwiaciarnia „Girlan-
da” - Lucyna Dobner, Grażyna Copik - prowadzenie
warsztatów florystycznych, Małgorzata Małkus - prowa-
dzenie pokazów kulinarnych, Wiesława Cwynar - prowa-
dzenie warsztatów świątecznych robótek ręcznych, Ad-
rianna Przybyłowska - prowadzenie warsztatów
florystycznych, Agata Kozak - prowadzenie warsztatów
tworzenia biżuterii, Huragan Babski z Przecieszyna, Be-
ata Sadlok, firma „Energetix” oraz twórcy rękodzieła ar-
tystycznego: Krystyna Blamek, Krystyna Bryksa, Teresa
Grzywa, Grażyna Hurny, Barbara Korczyk, Stanisława Ku-
czyńska, Alicja Klimczak, Maciej Merta, Karolina Prze-
czek, Halina Radwan, Izabela Uchyła, Wanda Szlagor,
Katarzyna Wyrobek, Marianna Wyrobek, Wioletta Wę-
grzyn. Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc.

Dorota StalińskaDorota StalińskaDorota StalińskaDorota StalińskaDorota Stalińska

(ciąg dalszy  ze str. 1)

WYSTAWY w Ośrodku Kultury:
- 09 kwietnia, godz. 17.00 - wernisaż wysta-
wy prac plastycznych (malarstwo, rysunek, pa-
stele, grafika) ROMANA DŁUGOSZA. Wystawa
czynna do 27 kwietnia.
- 30 kwietnia, godz. 17.00 - wernisaż wysta-
wy malarstwa WERONIKI WŁODARCZYK.
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Repertuar

5 marca nagrodzono laureatów
drugiej edycji konkursu „Zaschnięte
róże”, zorganizowanego przez działa-
jące w ramach oświęcimskiego Mu-
zeum Międzynarodowe Centrum Edu-
kacji o Auschwitz i Holokauście. Wśród
laureatów znalazła się uczennica
Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących
w Brzeszczach Krystyna Szczepanik.

Głównym celem konkursu jest budze-
nie i pogłębianie świadomości historycz-
nej oraz inspirowanie młodych ludzi do
poznawania historii najbliższej okolicy
poprzez szukanie pamiątek historycz-
nych. W tym roku uczestnicy zaprezento-
wali m.in. dokumenty, fotografie, wspo-
mnienia, płaskorzeźby, półmisek, książki,
gazety z okresu okupacji, części karabi-
nu, klipsy oraz worek uszyty z więźniar-
skiej sukienki. Większa część prac zwią-
zana była bezpośrednio z historią obozu
Auschwitz oraz jego podobozów, część
dokumentowała losy różnych rodzin.
Komisja konkursowa dokonała przeglą-
du i analizy prac konkursowych, ocenia-
jąc przede wszystkim ich wartość histo-
ryczną, a także staranność dokonanego
opisu oraz zaangażowanie uczestników
i ich wkład wniesiony w przygotowanie
pracy.

Krystynie Szczepanik, uczennicy klasy
IV c technikum ekonomicznego Powia-
towego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Brzeszczach przy-
znano II nagrodę za worek uszyty z su-
kienki więźniarskiej. Worek należy do p.
Zofii Kózki z domu Korycińskiej z Jawi-
szowic. Uszyła go jej mama p. Maria Ko-
rycińska, która wraz z dwójką swoich
dzieci, podczas wojny przebywała w obo-

zie „Polenlager 92” w Kietrzu. Po wyzwoleniu,
zachorowała na bardzo silną nerwicę, ciągle
bała się, że ona i dzieci będą głodowały. Wów-
czas to uszyła z obozowej sukienki worek na
żywność. Laureatka II nagrody opisała w swo-
jej pracy losy p. Marii Korycińskiej i jej dzieci.

- Prace, które otrzymaliśmy w tym roku są
dowodem na to, że wszyscy co pewien czas
potrzebujemy zagłębić się w historię, aby zro-

zumieć naszą przeszłość, w szczególności jeśli
jest to historia związana z ludźmi i okolicą, któ-
re znamy. Te doświadczenia są bardzo cenne i
głębokie. Było to widoczne w tych pracach. Są
to rzeczy niezwykłe - mówił podczas uroczy-
stości dyrektor Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau Piotr Cywiński.

Wszyscy uczestnicy konkursu - uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych z terenu Małopol-
ski i Śląska - uczestniczyli w trzydniowym semi-
narium w Muzeum (m.in. w Dziale Konserwa-
cji, Dziale Zbiorów oraz Pracowni Dokumentacji
Fotograficznej i Filmowej), mającym przygoto-
wać ich do wykonania pracy, która obejmowa-
ła: obiekt historyczny z okresu II wojny świato-
wej, metryczkę obiektu oraz opis historii
obiektu wraz z dokumentacją fotograficzną.

jack

Pamiątki
niezwykłe

•01-02.04.2008
godz. 18.00 DON CHICHOT
godz. 20.00 MAŁA WIELKA MIŁOŚĆ
•03.04.2008
godz. 20.00 MAŁA WIELKA MIŁOŚĆ
•04.04.2008
godz. 17.00 STEP UP 2 (USA, 15)
godz. 19.00 JAN PAWEŁ II NIE LĘKAJCIE SIĘ
godz. 21.00 MGŁA (USA, 15)
•05-06.04.2008
godz. 17.00 STEP UP 2
godz. 19.00 MGŁA
godz. 21.00 kino konesera: ELIZABETH ZŁOTY
WIEK
•07.04.2008 nieczynne
08-10.04.2008
godz. 18.00 MGŁA
godz. 20.00 STEP UP 2
•11-13.04.2008
godz. 17.00 HISTORIA ŻÓŁTEJ CIŻEMKI (Polska,7)
godz. 18.30 OKO (USA, 15)
godz. 20.30 Kino konesera: TO NIE JEST KRAJ DLA
STARYCH LUDZI
•14.04.2008 nieczynne
•15.04.2008
godz. 18.00 OKO
godz. 20.00 TO NIE JEST KRAJ DLA STARYCH LUDZI
•16.04.2008
godz. 20.00 TO NIE JEST KRAJ DLA STARYCH LUDZI
•17.04.2008
godz. 18.00 OKO
godz. 20.00 TO NIE JEST KRAJ DLA STARYCH LUDZI
•18.04.2008
godz. 18.00 10.000 B.C. (USA, 10)
godz. 20.00 NIE KŁAM KOCHANIE (Polska, 15)
•19.04.2008
SZWEJKOLOGIA STOSOWANA CZYLI PRZEGLĄD
FILMÓW CZESKICH
godz. 17.00 CZESKI SEN
godz. 18.00 GUZIKOWCY
godz. 19.30 SZWEJKOLOGIA STOSOWANA - spo-
tkanie z Leszkiem Mazanem i Mieczysławem
Czumą
godz. 21.00 BUTELKI ZWROTNE
godz. 22.30 MUSIMY SOBIE POMAGAĆ
•20.04.2008
godz. 18.00 10.000 B.C. (USA, 10)
godz. 20.00 NIE KŁAM KOCHANIE
•21.04.2008 nieczynne
•22-24.04.2008
godz. 18.00 10.000 B.C.
godz. 20.00 NIE KŁAM KOCHANIE
•25-27.04.2008
godz. 18.00 WYSPA DINOZAURA (USA, b.o)
godz. 20.00 NIE KŁAM KOCHANIE
28.04.2008 nieczynne
29.04-01.05.2008
godz. 18.00 WYSPA DINOZAURA
godz. 20.00 NIE KŁAM KOCHANIE

Worek na żywność uszyty z obozowej sukienki.Worek na żywność uszyty z obozowej sukienki.Worek na żywność uszyty z obozowej sukienki.Worek na żywność uszyty z obozowej sukienki.Worek na żywność uszyty z obozowej sukienki.

I ROCZNICA KLUBU PIWNICA FREE CULTURE
•16 kwietnia (środa), godz. 18.00
- I debata „O młodzieży, dla młodzieży”. Temat: wpływ subkultur na zachowania patolo-
giczne wśród młodych ludzi.
•17 kwietnia (czwartek), godz. 17.30
- spotkanie ze stowarzyszeniem „Obiektyw”, przedstawienie działalności stowarzyszenia,
emisja filmu,
- koncert zespołu Let Butterfly.
•18 kwietnia (piątek)
- godz. 16.00 - spotkanie ze stowarzyszeniem „Przystań - Ocalenie”, przedstawienie
działalności stowarzyszenia
- godz. 17.30 - koncerty zespołów: Kwartet Rocznicowy, O.A.T, Rosa Park, 3R Salam,
gwiazda wieczoru - zespół CE HA z Pszczyny.
Podczas koncertu zbierane będą dary w postaci karmy dla zwierząt, które zostaną ofiaro-
wane do schronisk dla bezdomnych zwierząt.
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Kalendarium
przedsięwzięć
w kwietniu

Programy
Domów Ludowych
i świetlic OK

Skidziń
02.04 Warsztaty decoupageu (18.00)
04.04 „Wiem, bo czytam” - konkurs literacki
dla młodzieży gimnazjalnej (16.00).
09.04 Warsztaty decoupageu (18.00).
11.04 Turniej ekologiczny dla uczniów szkoły
podstawowej (16.00).
16.04 Zajęcia plastyczne dla dzieci (15.30).
17.04 Warsztaty tworzenia biżuterii dla mło-
dzieży gimnazjalnej (16.30).
19.04 Wyjazd do Teatru im. St. Wyspiańskiego
w Katowicach na sztukę pt. „Wieczór kawa-
lerski” (16.00).
21.04 Teatrzyk dla dzieci przedszkolnych i
uczniów klas I-III; organizuje ZSP w Skidziniu.
22.04 Spotkanie biblioteczne dla dzieci przed-
szkolnych (9.40).
- Środy: próby i spotkania okolicznościowe ze-
społu „Skidzinianie” (17.00).
- Wtorki i czwartki: aerobic dla pań (18.30).
- Od kwietnia do października Dom Ludowy
zaprasza od poniedziałku do piątku w godz.
15.30-20.30.
- Biblioteka zaprasza w poniedziałki, wtorki i
czwartki w godz. 15.00-19.00.

Wilczkowice
04.04 „Wiem, bo czytam” - konkurs literacki
dla młodzieży; wyjście do DL Skidziń (16.00).
08.04 „Cieszmy się zdrowiem z produktami
aloesowymi” - spotkanie dla pań (16.00).
11.04  Turniej ekologiczny dla uczniów szkoły
podstawowej; wyjście do DL Skidziń (16.00).
17.04 Warsztaty tworzenia biżuterii dla gimna-
zjalistów (16.30).
19.04 „Wieczór kawalerski” - wyjazd do Te-
atru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
(16.00).

Bór
19.04 Wyjazd do Teatru Śląskiego w Katowi-
cach na sztukę „Wieczór Kawalerski” (16.00).
23.04 Spotkanie z książką z udziałem przed-
szkolaków (11.30).
24.04 Spotkanie kobiet - warsztaty plastyczne
pt. „Bibułkowe kwiaty” (17.00).
25.04 Dzień Ziemi - wycieczka piesza przyrod-
niczym szlakiem (16.00).

Zasole
03.04 Spotkanie w kółku teatralnym.
11.04 Turniej tenisa stołowego.
23.04 Pokaz kulinarny.
24.04 Rozgrywki sportowe na boisku - ogni-
sko i pieczone kiełbaski.
25.04 Wyjazd na kręgle na Wolę.
- W każdy wtorek i czwartek  aerobik (18.30).
- W każdy piątek zapraszamy na spotkanie w
kółku teatralnym.

Przecieszyn
18.04 „Zielono mi” - konkursy ekologiczne.
25.04 Galeria Młodych „Kaktus”: Moda - feno-
men kultury.
Huragan Babski (czwartki; 17.00)
03.04 Udział w koncercie charytatywnym w OK
w rocznicę śmierci Jana Pawła II.
10.04 Kuchnia to moje królestwo - robimy sa-
łatki i desery.
17.04 Warsztaty ceramiczne.
24.04 Wycieczka rowerowa.
- Zespół „Przecieszynianki” zaprasza na spo-
tkania we wtorki (18.00).

os. Paderewskiego
11.04 Wyjazd do teatru w Bielsku-Białej na
spektakl pt. „Mayday”.
15.04 Warsztaty ceramiczne w OK.
17.04 Biblioteczne spotkanie z literaturą.
22.04 Konkurs ekologiczny „SOS dla naszej pla-
nety”.
23.04 Warsztaty tworzenia biżuterii - zajęcia
dla pań.
- W poniedziałki i środy aerobik dla pań.
- W czwartki spotkania członków Klubu Eme-
rytów i Rencistów.

Jawiszowice
01.04 „Wiosenne kwiaty” - warsztaty plastycz-
ne, cz. I (15.00).
08.04 „Zgaduj zgadula” - quiz o tematyce wio-
sennej (15.00).
15.04 „Wiosenne kwiaty” - warsztatów pla-
stycznych ciąg dalszy (15.00).
17.04 „Nasza zielona planeta” - turniej ekolo-
giczny dla dzieci (15.00).
22.04 Wyjazd do teatru Muzycznego do Gliwic
na operetkę pt. „Księżniczka Czardasza”.
24.04 „W krainie bajki” - zajęcia dla przed-
szkolaków (12.30).
28.04 Zajęcia ceramiczne dla dzieci (15.30).

os. Szymanowskiego
11.04 Wyjazd do Skidzinia na „Turniej ekologiczny”.
19.04 Wyjazd do Teatru Śląskiego w Katowicach
na sztukę „Wieczór Kawalerski”; koszt 50 zł.
25.04 Spotkanie biblioteczne prowadzi p. Hali-
na Kublin z Biblioteki Publicznej OK (16.30).
26.04 Wycieczka osiedlowa „Zabrze - Bytom -
Tarnowskie Góry” organizowana przez Samo-
rządy Osiedlowe nr 4 i nr 7 oraz świetlicę OK -
szczegóły na plakatach.
- W kwietniu organizowane będą: wyjście do
kina „Wisła” oraz turniej tenisa stołowego -
szczegóły na plakatach.
- W każdy czwartek kółko teatralne prowadzi
p. Iwona Michalik (17.00).
- W każdą środę świetlica zaprasza dzieci na
zajęcia plastyczne (16.00).

•05 kwietnia (sobota), hala sportowa w Brzeszczach - Dance
Show - kat. Disco Dance, Cheerleaders.
16.00-19.00 - GALA FINAŁOWA: parada zespołów, Pierwsze
Kroczki, finały, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.
19.00-22.00 - DYSKOTEKA. Wstęp: 3 zł.
•12 kwietnia (sobota), hala sportowa w Brzeszczach
SZTUKA ULICY - kat. HIP-HOP, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE
17.00 - finały, 18.30 - podsumowanie i wręczenie nagród, 19.00-
22.00 - HIP-HOP PARTY. Wstęp: 5 zł.
Ponadto młodzież powyżej lat 13 oraz dorosłych zapraszamy na
warsztaty tańca „Rytmy ulicy”. Warsztaty prowadzą wyspecjalizo-
wani instruktorzy oraz mistrzowie Polski w tańcach ulicznych. Zapisy
na warsztaty w dziale merytorycznym Ośrodka Kultury, pok. nr 34.
•07 i 08 kwietnia, godz. 17.30 (hala sportowa)
WARSZTATY Z TECHNIKI HIP-HOP. Zajęcia prowadzi Agata Zeli-
szek z Zabrza - instruktor tańca ulicznego i nowoczesnego.
•09 i 11 kwietnia, godz. 17.30 (hala sportowa)
WARSZTATY Z TECHNIKI HIP-HOP. Zajęcia prowadzi Michał Szczuk
- instruktor tańca break dance i hip hop, mistrz ogólnopolskich
turniejów tańca.
•10 kwietnia, godz. 17.30 (hala sportowa)
WARSZTATY Z TECHNIKI BREAK DANCE, B-BOYING. Zajęcia pro-
wadzi Rafał Szostok - instruktor break dance, mistrz Polski w
kategorii break dance.

•16 kwietnia, godz. 17.00 (sala widowiskowa OK)
Wieczór autorski Anity Andreas. Interpretacje wierszy autorki na
scenie zaprezentuje grupa teatralna „Bez nazwy”.

•19 maja (impreza przeniesiona z 25 kwietnia), godz. 17.00
Podsumowanie konkursu nieprofesjonalnej twórczości literackiej.
Prace oceniają: Adam Ziemianin - poeta, autor tekstów dla zespołu
Stare Dobre Małżeństwo, artysta związany z Piwnicą pod Baranami,
Maciej Szczawiński - pisarz, redaktor Polskiego Radia Katowice.

•25 kwietnia, godz. 19.00 (sala widowiskowa)
Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Cena biletu: 25 zł
(przedsprzedaż w dziale merytorycznym OK, pok. nr 34)

•29 kwietnia
ZLOT MŁODYCH EKOLOGÓW organizowany przez Stowarzysze-
nie Ekologiczne „BIOS” oraz Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

•30 kwietnia, godz. 15.00 (sala widowiskowa OK)
Kampania przeciwtytoniowa, organizowana przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Ośrodek Kultury w Brzeszczach.
W programie: godz. 15.00 - „Rzuć palenie razem z nami” - hap-
pening, godz. 16.00 - wręczenie nagród i podsumowanie kon-
kursów: plastycznego „Każdy papieros niszczy twoje zdrowie”,
na film krótkometrażowy oraz prezentację multimedialną „Okiem
eko-reportera - weź głęboki oddech”, koncert zespołu 3R Salam,
Let Butterfly, Rosa Park.

•FESTIWAL TAŃCA BRZESZCZE 2008

•„...TYLE SIŁY W SOBIE MAM...”

•ĆWICZENIA Z WYOBRAŹNI

•STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO

•DNI ZIEMI

•ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU



18  |  Odgłosy Brzeszcz • kwiecień 2008

Burmistrz Brzeszcz ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 im. Kostka Jagiełły w Zasolu; ul. Kostka Jagiełły 8.

Do konkursu może przystąpić:
I. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia
następujące wymagania:
1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygo-
towanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danej szkole lub w placówce
wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania kwa-
lifikacyjne wobec nauczycieli są najwyższe. W przypadku
szkoły podstawowej może również przystąpić nauczyciel,
który ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przy-
gotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczy-
cielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych
oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela w danej szkole. W przypadku gimnazjum może
również przystąpić nauczyciel, który ukończył studia wy-
ższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne
oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w danej szkole;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z
zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w
sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicz-
nej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickie-
go;
4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem
stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę
pracy w szkole, a w przypadku nauczyciela akademickie-
go pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech
lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora
obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole
wyższej albo w okresie roku bezpośrednio przed przystą-
pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał
pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stano-
wisku kierowniczym;
6) 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;
7) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji 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, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96,
poz. 874, nr 166, poz. 1611);
II. Osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia nastę-
pujące wymagania:
1) ukończyła studia wyższe magisterskie;
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
3) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe od-
powiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakre-
sowi zadań placówki;

4) spełnia wymagania określone w części I pkt. 2 i 5-8
III. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny
zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z kon-
cepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawie-
rający w szczególności informacje o stażu pracy pedago-
gicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydak-
tycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dy-
plomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiada-
nie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby bę-
dącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty
potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wy-
kształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku
osoby nie będącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów po-
dyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie
o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządza-
nia oświatą;
6) ocenę pracy w szkole, o której mowa w § 1 pkt. 4
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach
szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowni-
czym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscy-
plinarną, 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 dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestęp-
stwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem
pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dyspono-
waniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.
147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych;
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwa-
rzanie 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 dyrek-
tora.
IV. Oferty zawierające dokumenty w oryginale lub ich
uwierzytelnione kopie należy składać w zamkniętych ko-
pertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem kon-
taktowym z dopiskiem: Konkurs na Stanowisko Dyrekto-
ra Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Kostka Jagiełły
w Zasolu, w terminie do 22 kwietnia 2008 r. do godz.
15.00 na adres: Gminny Zarząd Edukacji, ul. Kosynierów
8, 32-620 Brzeszcze.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana
przez: Burmistrza Brzeszcz, 32-620 Brzeszcze, ul. Ko-
ścielna 4.
O miejscu i godzinie przeprowadzenia postępowania kon-
kursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidual-
nie.

Ogłoszenie

Sonia jest chora na raka złośliwego kości
nogi lewej. Od stycznia leczona jest w Klinice
Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży In-
stytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Znowu
przyjmuje chemię, a to wiąże się z cyklicznym
przebywaniem w domu i w szpitalu. Dlatego

konieczne są środki na transport dziecka i opie-
kuna do Warszawy i z powrotem. Również trze-
ba pokryć koszt pobytu opiekuna w przyszpi-
talnym hotelu (18 zł za noc) oraz wykupić leki
przyjmowane przez dziecko w czasie pobytu w
domu. Wszelkie wypłaty z konta są przezna-
czone tylko na wymienione wyżej cele i są kon-
trolowane przez księgowość Fundacji Pomocy
Społecznej w Brzeszczach.

Lekarze wciąż walczą o życie dziewczynki.
Bez Państwa pomocy nie byłoby to możliwe.
Podajemy nr konta założonego dla Soni w Fun-
dacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach, na któ-
re można dokonywać wpłat.

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

Pomóżmy Soni

Samorządy Osiedlowe nr 4 i nr 7 zapraszają
26 kwietnia (sobota) na wycieczkę do Zabrza i By-
tomia.

W programie zwiedzanie m.in. skansenu górni-
czego „Królowa Luiza”, muzeum górnictwa i kopalni
„Guido” w Zabrzu oraz Dolomitów Sportowa Dolina w
Bytomiu.

Wyjazd o godz. 6.00 sprzed sklepu „Lux” w Brzesz-
czach przy ul. Nosala. Powrót między godz. 21.30 a
22.00.

Zapisy do 18 kwietnia w świetlicy na os. Szyma-
nowskiego, w godz. 15.00-19.00. Koszt wpisowego -
25 zł obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie,
kawę, herbatę i coś słodkiego. Bilety wstępu we wła-
snym zakresie, jako grupa zorganizowana.

Szczegóły pod nr tel. 608 079 028 (Sławomir
Drobny); 506 939 976 (Zofia Gembala).

Ogłoszenia

Informacja
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Spotkanie z Ewą Nowak
7 marca gościem biblioteki

Ośrodka Kultury w Brzeszczach
była Ewa Nowak, autorka popu-
larnych powieści dla młodzieży
takich jak „Diupa”, „Lawenda
w chodakach” czy „Wszystko
tylko nie mięta”.

W swoich książkach porusza
problemy dorastających nastolat-
ków, zmuszonych często do po-

dejmowania życiowych decyzji.
Autorka była również głównym
jurorem w ogłoszonym przez
naszą bibliotekę konkursie literac-
kim pt. „W życiu ważne są tylko
chwile”. Na konkurs wpłynęło wie-
le prac. Spośród ich autorów wy-

łoniono 5 laureatów. Pierwsze
miejsce przyznano Martynie Hen-
dzel z Gimnazjum nr 1w Brzesz-
czach. Drugie zajęli Agnieszka Pu-
stelnik oraz Robert Mitoraj z
Gimnazjum w Bulowicach, a trze-
cie Katarzyna Nalborczyk również
z Gimnazjum w Bulowicach. Wy-
różnienie przyznano Marcelinie
Nycz z Gimnazjum nr 1 w Brzesz-
czach.

Nagrodami w kon-
kursie były książki ufun-
dowane przez Bibliote-
kę Powiatową w Oś-
więcimiu. Podczas spo-
tkania pisarka nawiązy-
wała często do treści
zawartych w pracach
konkursowych, udzie-
lając autorom wskazó-
wek związanych z sa-
mym procesem two-
rzenia tekstu, jak rów-
nież merytorycznych.

Ewa Nowak oka-
zała się sympatyczną
osobą z niezwykłym

poczuciem humoru, czym ujęła
zgromadzoną na sali młodzież.
Podsumowaniem spotkania były
dedykacje i autografy wpisywane
do książek oraz indywidualne
wskazówki dla autorów nagro-
dzonych prac.                                        AP

Tradycyjnie na zaproszenie Stowarzyszenia Folklorystycznego
Teatr Regionalny w Krakowie, w Niedzielę Palmową zespoły folklo-
rystyczne z całej Małopolski zjechały na krakowski Rynek. Wśród
nich przedstawiciele z naszej gminy - zespoły: „Brzeszczanki”, „Prze-
cieszynianki”, „Wilczkowianki” i „Tęcza”.

Barwny korowód
z palmami wyruszył
sprzed dworca kolejo-
wego przed Barbakan
i dalej przed kościół
św. Wojciecha, gdzie
archiprezbiter Kościo-
ła Mariackiego po-
święcił przywiezione z
różnych stron Mało-
polski palmy. Potem dotarł na Rynek przed pomnik Adama Mickiewi-
cza. Tam przed zebraną publicznością zespoły prezentowały wiersze i
pieśni wielkopostne.

Życzenia świąteczne w imieniu gminy Brzeszcze złożyła kierownicz-
ka zespołu „Przecieszynianki” Józefa Apryas.

EP

Z palmami w Krakowie

Ewa Nowak jest niezwykle popularną autorkąEwa Nowak jest niezwykle popularną autorkąEwa Nowak jest niezwykle popularną autorkąEwa Nowak jest niezwykle popularną autorkąEwa Nowak jest niezwykle popularną autorką
wśród nastolatków.wśród nastolatków.wśród nastolatków.wśród nastolatków.wśród nastolatków.

Regulamin konkursu na plakat antynikoty-
nowy „Każdy Papieros Niszczy Twoje Zdro-
wie” w ramach akcji „Światowy Dzień bez
Tytoniu”.
1. Organizator:
Ośrodek Kultury w Brzeszczach, 32-621
Brzeszcze, ul. Narutowicza 1, tel. 032 21 11
490 i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Oświęcimiu
2. Cele konkursu:
- popularyzacja zdrowego trybu życia
- dotarcie do rzetelnej informacji na temat
konsekwencji palenia tytoniu
- demaskowanie skrywanej prawdy o za-
bójczych właściwościach produktów ty-
toniowych
- rozwijanie zdolności plastycznych
3. Uczestnicy i kategorie wiekowe. Konkurs
przeznaczony jest dla:
- uczniów szkół gimnazjalnych
- uczniów szkół średnich
4. Technika wykonania prac jest dowolna
- format prac od A3 do B1
5. Konkurs ma charakter indywidualny, tzn.
każda praca ma być wykonana osobiście,
prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
6. Kryteria oceny:
- jakość artystyczna wykonanej pracy
- oryginalność pomysłu
- ogólne wrażenie artystyczne
- materiały i technika wykonania
7. Termin składania prac:
Prace należy składać w Ośrodku Kultury w
Brzeszczach, ul. Narutowicza 1 w Dziale Pro-

mocji i Reklamy, pok. nr 40 do 22 kwietnia
2008 r.
8. Do każdej pracy należy dołączyć kartecz-
kę z danymi autora:
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko,
- wiek,
- klasa,
- adres zamieszkania lub nazwa szkoły
- telefon kontaktowy.
9. Oceny nadesłanych prac dokona profe-
sjonalna komisja konkursowa powołana
przez organizatora.
10. W konkursie zostaną przyznane na-
grody:
- I-III miejsce i po 2 wyróżnienia w każdej
kategorii wiekowej
- komisja może dokonać innego podziału
nagród
11. Prace nagrodzone przechodzą na wła-
sność organizatora. Pozostałe prace nale-
ży odebrać do 2 tygodni po zakończeniu
wystawy.
12. Wystawa prac zakwalifikowanych do
konkursu odbędzie się od 30 kwietnia do 10
maja 2008 r. Nagrody zostaną wręczone pod-
czas imprezy finałowej podsumowującej
„Światowy Dzień bez Tytoniu” w dniu 30
kwietnia w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.
12. Nadesłanie prac na konkurs jest równo-
znaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw
autorskich, uznaniem niniejszego regulami-
nu oraz umieszczeniu danych adresowych
w bazie danych organizatora.

„Okiem eko-reportera - weź głęboki oddech”
Konkurs na film krótkometrażowy oraz pre-
zentację multimedialną, dotyczące szkodli-
wości palenia papierosów oraz zachęcające
do zdrowego trybu życia - bez tytoniu. Organi-
zowany w ramach akcji „Światowy Dzień bez
Tytoniu”.
1. Konkurs „Weź Głęboki Oddech” jest orga-
nizowany przez Ośrodek Kultury w Brzesz-
czach oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epi-
demiologiczną w Oświęcimiu w ramach
imprezy Dni Ziemi 2008.
2. Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do
dnia 23.04.2008 r.
3. Konkurs adresowany jest do debiutujących
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 gru-
py osób, które są autorami jednego filmu lub
prezentacji multimedialnej.
5. Do konkursu można zgłosić więcej niż je-
den film czy prezentację.
6. Filmy mogą być nagrane dowolną tech-
niką.
7. W dniu 30.04.br. o godz.16.00 w sali wido-
wiskowej Ośrodka Kultury filmy i prezentacje

multimedialne przedstawione będą publicz-
ności i jurorom, którzy wytypują I, II, III miej-
sce w każdej kategorii.
Przewidziane kategorie: film dokumentalny,
impresja filmowa, film propagandowy, prezen-
tacja multimedialna.
8. Filmy i prezentacje oceniać będzie powołana
przez organizatora komisja, biorąc pod uwagę:
dobór tematyki, przekaz treści, reżyserię, grę
aktorów, montaż, technikę wykonania.
9. Tematyka filmów i prezentacji powinna do-
tyczyć tematu konkursu.
10. Czas trwania każdego filmu czy prezentacji
nie może przekroczyć 10 min.
11. Filmy i prezentacje multimedialne nagrane
na płyty CD lub DVD należy dostarczyć do
23.04.br. do Ośrodka Kultury w Brzeszczach,
pok. nr 34 (dział merytoryczny).
12. Nagrodzone filmy i prezentacje multime-
dialne przedstawione zostaną w Ośrodku Kul-
tury w Brzeszczach w dniu 30.04.2008 r. pod-
czas podsumowania działań podejmowanych
w ramach Dni Ziemi - „Światowy Dzień Bez
Tytoniu”.
13. Szczegółowych informacji dot. konkursu
udzielamy w pok. nr 34.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
zmiany regulaminu.
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Czytelnicy bibliotek Ośrodka Kultury w Brzeszczach pole-
cają do przeczytania ciekawe książki.

Uwaga ciekawa książka!

John Boyne „Chłopiec w pa-
siastej piżamie”

Kolejna książka warta przeczy-
tania to „Chłopiec w pasiastej pi-
żamie” Johna Boyn’a (przetłuma-
czona na czternaście języków,
zostanie zekranizowana przez słyn-
nego reżysera Dawida Heymana).

Opowiada ona o dziewięciolet-
nim dziecku o imieniu Bruno, któ-
rego ojciec jest cenionym komen-
dantem obozu koncentracyjnego
oraz o jego prawdziwej przyjaźni z
chłopcem żydowskim zamkniętym
w tym właśnie obozie.

Książka przedstawia trudny te-
mat Holocaustu prostym, często
dziecinnym językiem. Nie opisuje
agresji niemieckiej, ale relacje w
rodzinie Bruna (jak się okazuje żyli

oni w przyja-
znym do siebie
nastawieniu),
jego stosunek
do innych lu-
dzi (żołnierzy,
służby) oraz
tęsknotę za
prawdziwym
domem i pozostałymi członkami
rodziny.

Czytając tę historię czujemy bli-
skość chłopca i wczuwamy się w
przedstawione sytuacje. Finał
książki jest bardzo zaskakujący i
nakłania do refleksji. Powinna to
być pozycja obowiązkowa dla
młodzieży. Wszystkim ją gorąco
polecam!

Klaudia S.

27 marca Klub Nieprofesjonal-
nej Twórczości Literackiej „Pió-
romani” znowu spotkał się
z dziennikarzem Radia Katowice
Maciejem Szczawińskim. Redak-
tor przybliżył postać i poezję Zbi-
gniewa Herberta. „Pióromani”
wysłuchali oryginalnego nagra-
nia, w którym sam mistrz Her-
bert deklamuje swoje wiersze.

Maciej Szczawiński
prowadząc spotkanie
podkreślał rolę poezji,
która towarzyszy wie-
lu wrażliwym ludziom
nie tylko w codzien-
nym życiu. Poprzez pi-
sanie człowiek wyraża
swoje uczucia, emocje,
często opisuje samego
siebie. Dlatego po-
dobnie, jak na spotka-
niu w lutym, zebrane osoby miały
możliwość prezentowania swoich
wierszy. Zrobili to Weronika Wło-
darczyk, Krystyna Blamek, Krysty-
na Sobocińska, Maria Nowak, An-
drzej Madej, Stanisław Sikor, Rafał
Marecki i Grzegorz Jerzy Gniady.

Potem Maciej Szczawiński doko-
nał analizy wierszy i wskazał, co
faktycznie jest poezją, a co należy
zmienić i poprawić. Dzięki tym
wskazówkom „Pióromani” mogą
doskonalić swój warsztat pisarski.

- Szczególnie zachęcam do
udziału w spotkaniach oraz słu-
chania audycji w radio Katowice,
w których Szczawiński opowiada
o współczesnym człowieku, wyrzu-
conym z własnego „centrum”,
brak którego powoduje często
bezradność i zagubienie - mówi
Danuta Korcińska. - W obecnym
świecie zdewaluowały się słowa:

dobro, prawda, piękno - wartości
uniwersalne. Poezja Herberta jest
mocno osadzona w tradycji, ale
jest jak najbardziej aktualna w
poszukiwaniu mistrza i własnego
systemu wartości.

A. Bosak

Poczta
poetycka

ReklamaReklamaReklamaReklamaReklama
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Dyżury aptek w kwietniu

... jak Filip z konopi

ARNIKA ul. Słowackiego 4
11.04 - 18.04

CENTRUM ul. Ofiar Oświęcimia 34
04.04 - 11.04
02.05 - 09.05

SIGMA ul. Piłsudskiego 13a
18.04 - 25.04

SYNAPSA ul. Łokietka 39
25.04 - 02.05

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

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystości pogrzebowej

śp. Marii Gach
za zamówione msze św.,
złożone wieńce i kwiaty,

okazane współczucie i życzliwość
serdecznie dziękujemy.

Mąż, córka i syn z rodzinami.

Nadeszła wiosna, a wraz z nią w dwóch
zasolańskich gniazdach zagnieździły się bocia-
nie rodziny. Jest jeszcze jedno gniazdo na dę-
bie przy ul. Łęckiej, w którym od kilku lat bo-
ciany jakoś zagnieździć się nie chcą. Przylatują
do niego, ale w nim nie zostają, bo im to gniaz-
do „nie pasuje”.

Gniazdo jest wymienione, w tym roku rów-
nież służby z gminy przycięły gałęzie, ale… No
właśnie, jest jedno ale. Gdyby tak posłuchać
znawców i miłośników tych ptaków i zgodnie z
ich podpowiedzią obciąć tak gałęzie, aby ptaki
miały dostęp z każdej strony, wyciąć sterczące
w gnieździe druty i włożyć trochę drobnych,
brzozowych gałązek między elementy konstruk-
cji, to tej wiosny gniazdo też tętniłoby życiem.

Może ktoś posłucha tego głosu, a w przy-
szłym roku…

Głosu wysłuchała
Danuta Żurek

Niewygodne
gniazdo bociana

Nie tak dawno, bo w lutym, na sesji rady
powiatu uhonorowano rekordzistów księgi
Guinnesa w długości trwania lekcji matematy-
ki. Uczniowie liceum, popularnego w powie-
cie „Konara”, dostali pamiątkowe dyplomy, a
prowadzący lekcję nauczyciel nagrodę pie-
niężną starosty. W swojej naiwności zawsze
sądziłem, że miernikiem wyników pracy w szko-
łach powiatowych jest ilość laureatów olim-
piad przedmiotowych, wyniki testów kompe-
tencyjnych, średnia maturalna czy wreszcie
ilość absolwentów kontynuujących naukę na
uczelniach wyższych. Okazuje się jednak, że -
parafrazując znane przysłowie - „dekagram”
reklamy jest lepszy niż „kilogram” roboty.
Obowiązuje zasada, że należy umieć się „sprze-
dać”, a abecadłem dobrego handlowca jest
umiejętność zapakowania i zareklamowania
towaru.

Rzeczywistość można próbować zmienić,
ale nie można się na nią obrażać, dlatego o
chęć wyróżnienia się spośród innych podob-
nych trudno mieć pretensje. Jak się dobrze
sprzedać, zareklamować i pokazać, wydaje się
dzisiaj ważniejsze od tego, co tak naprawdę
się umie i potrafi. Ktoś znający się na mediach
powiedział, że kiedyś pokazywano w telewizji
ludzi znanych, dziś ludzie są znani, bo można
ich zobaczyć w telewizji. Mam wrażenie, że da-

jemy się wciągnąć
w wyścig o bycie
innym i wyróżnia-
jącym, bo tylko
tacy mają szansę
na szybki i w miarę
bezwysiłkowy sukces.

Wyglądamy w gminie deszczu unijnych
pieniędzy, jak kania dżdżu. Napisano tony do-
kumentów, wniosków i analiz, by załapać się
na dotację i pozyskać środki zewnętrzne. To-
czy się dyskusja - również na łamach lokalnej
prasy - jak budować wizerunek i przyszłość na-
szej gminy. Są jednak przykłady, że jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki można wy-
grać los na loterii popularności. Przykładem
może być miasto Pcim, które w reklamie jed-
nego z banków wypromował John Cleese, je-
den z twórców Cyrku Monty Pythona. Tu na-
suwa się pytanie - czy ktoś jest w stanie w
krajach anglosaskich poprawnie wypowiedzieć
słowo Brzeszcze? I czy warto było dokładać do
słowa Skidzin kreseczkę nad n? Tak poważnie,
to jestem przekonany, że gdyby zamiast wnio-
sków o dotację na realizację „śmierdzącego”
zadania, jakim jest kanalizacja, gmina wystą-
piła o budowę terminalu lotniczego, to szanse
na pozyskanie środków unijnych byłyby więk-
sze. Już widzę te cmokania unijnych i rządo-
wych urzędników nad nowatorskim pomysłem
i śmiałymi planami budowy portu lotniczego
w tak małej gminie. Oczywiście ewentualne pie-
niądze zostałyby zjedzone na różnego rodza-
ju projekty i opracowania, które w swojej sen-
tencji uzależniałyby budowę lotniska od
istnienia kanalizacji, co byłoby powrotem do
punktu wyjścia.

Na zakończenie podpowiem, jakie poczy-
nić kroki w kierunku poprawy wizerunku na-
szej gminy. Proponuję wzorem Monty Pytho-
na utworzyć komórkę głupich kroków właśnie.

Zdzisław Filip
PS. Pomysł z budową lotniska zaczerpną-

łem z wniosku, który kiedyś padł na sesji Rady
Miejskiej w Brzeszczach.

Wizerunek!

14.30
18.30

NOWOŚĆ:
nauka śpiewu

Po raz drugi wybór gwiazdy muzycznej,
która zagra podczas Dni Brzeszcz, powierzy-
liśmy mieszkańcom gminy Brzeszcze. Każdy
zainteresowany mógł oddać głos na propo-
nowanego artystę lub zasugerować kogoś
innego. W plebiscycie oddano 1112 głosów.
Najwięcej otrzymały zespoły: Hey, TSA, Coma.

Już teraz możemy ogłosić, że podczas
tegorocznych Dni Brzeszcz wystąpi zespół
TSA. Zapraszamy Państwa serdecznie na to
wydarzenie. Dziękujemy wszystkim, którzy
oddali swoje głosy w tegorocznej edycji ple-
biscytu.

Dni Brzeszcz - wyniki plebiscytu

W ramach UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Ośrodek Kultury zaprasza na:
- 18 maja, godz. 18.00 (sala widowiskowa Ośrodka
Kultury) - koncert Zgorzeleckiej Orkiestry Mandoli-
nistów. Cena biletu: 10 zł,
- 24 czerwca - wyjazd do Warszawy - wizyta w Sej-
mie na zaproszenie poseł Beaty Szydło. Cena prze-
jazdu: 20 zł,
- 30 czerwca, godz. 17.00 - uroczyste zakończenie
roku akademickiego, wręczenie słuchaczom certyfi-
katów, propozycje zajęć na nowy rok.

Zaproszenie
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Jawiszowice, ul. Przeczna 16

Kancelaria Radcy Prawnego

Józef Juras

Czynne:
Poniedziałek: godz. 18.00 - 20.00
Środa: godz. 16.00 -     18.00
lub w umówionym terminie
Tel. 603-959-032
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•z piaskowca, marmuru, granitu, ka-
fli, płyty i cegły
•wkłady: elektryczne, z płaszczem
wodnym i powietrznym

Kraj & Styl

Kominki

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

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

Szybko, solidnie, za rozsądnąSzybko, solidnie, za rozsądnąSzybko, solidnie, za rozsądnąSzybko, solidnie, za rozsądnąSzybko, solidnie, za rozsądną
cenę! Wystarczy zadzwonićcenę! Wystarczy zadzwonićcenę! Wystarczy zadzwonićcenę! Wystarczy zadzwonićcenę! Wystarczy zadzwonić

Wszelkie informacje mozna uzyskać pod nr tel.:
032 210 92 77

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej „ZASOLE” zaprasza do korzystania
z porad lekarskich w zakresie:

•Poradni Ogólnej dla Dorosłych
•Poradni Ogólnej Dziecięcej
•Porad lekarza specjalisty reumatologa

Od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00-18.00

Od 8 kwietnia NZOZ „ZASOLE” zaprasza wszyst-
kie swoje pacjentki i wszytkich swoich pacjentów
do uczestnictwa w programie:

Program będzie obejmował:
•badania lekarskie
•badania ultrasonograficzne
•w razie konieczności dodatkowe specjalistyczne
badania laboratoryjne.

„Profilaktyka chorób tarczycy”
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MONTAŻ ANTEN RTV-SAT
CYFRA+, POLSAT
KONSERWACJA

CYFROWE TUNERY SATELITARNE
Nowe Budowy – INSTALACJE

Jan Nycz
tel. (033) 8107-022,

tel. kom. 0604-836-409

DOJAZD GRATIS

ZAKŁAD TELEWIZYJNY
inż. Piotr Pajkert

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

  - telewizorów
  - tunerów satelitarnych
  - monitorów komputerowych oraz przestrojeń fonii

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

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

tel. 215-39-14,kom. 0-603-877-520
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Czwarty rok na terenie
Brzeszcz działa Brzeszczańskie
Stowarzyszenie Sportowe „Sió-
demka”, które skupia miłośni-
ków piłki nożnej. Głównym ce-
lem stowarzyszenia jest propag-
owanie idei sportu masowego,
a sztandarowy „produkt” to
Amatorska Liga Piłkarska.

Seven: „Siódemka” działa już
cztery lata. Jak podsumujesz do-
tychczasowy okres?

Zbigniew Kozak, prezes sto-
warzyszenia „Siódemka”:  Mia-
łem wiele obaw czy podołam no-
wemu wyzwaniu. Chociaż już
wcześniej zajmowałem się roz-
grywkami amatorskiej piłki w
Brzeszczach, to jednak nie to
samo. Do tej pory wszystko odby-
wało się na „dziko”, po założeniu
stowarzyszenia sporo spraw na-
brało oficjalnego charakteru. Zdaję
sobie sprawę, że były wzloty i upad-
ki. Nie uniknęliśmy błędów, ale
były też sukcesy. Myślę, że w paź-
dzierniku,  kiedy to odbędą się sta-
tutowe wybory, członkowie oce-
nią działalność całego zarządu.
Wtedy też okaże się jaki był to
okres.

Co tak na prawdę zmieniło
się w amatorskim futbolu w
Brzeszczach po 20 października
2004 r., kiedy powstała „Siódem-
ka”?

Przede wszystkim uregulowa-
liśmy sprawy zarządzania bo-
iskiem. Nie musimy się martwić,
że nie będziemy mieli gdzie grać.
Po założeniu stowarzyszenia stali-
śmy się dla gminy Brzeszcze, która
jest właścicielem terenu, pełno-
prawnym partnerem w realizacji za-
łożonych działań. Również spra-
wy finansowe zostały uregu-
lowane, bo do tej pory różnie by-
wało z finansowaniem tych roz-
grywek. Stworzyliśmy nową jakość,
dzięki temu szeregowi członkowie
nie muszą się martwić o organiza-
cję ligi.

Jakie cele ma „Siódemka” na
2008 r.?

Priorytetową sprawą jest wy-
budowanie ogrodzenia zabezpie-

czającego przed wypadaniem pił-
ki na ulicę i do sąsiadującej z bo-
iskiem posesji. Jestem po rozmo-
wach z firmą, która wykona to
zadanie. Czekam na projekt i kosz-
torys. Chcemy również poprawić
stan boiska, ale ta sprawa będzie
zależała od naszych możliwości fi-
nansowych.

Skąd weźmiecie środki na te
zadania?

Stowarzyszenie otrzymuje do-
finansowanie na działalność sta-
tutową z Urzędu Gminy. Dyspo-
nujemy też pieniędzmi ze składek
członkowskich. Jestem również po
rozmowie z firmą komputerową
działającą na naszym rynku, która
chce zostać tytularnym sponsorem
ligi. Zgłaszają się również osoby,
które chciałyby się reklamować
podczas meczów, z czego również
byłby dochód. Chcę w najbliższym
czasie spotkać się z burmistrzem
Brzeszcz i poprosić o pomoc w
budowie ogrodzenia.

A co z dotychczasową for-
mułą rozgrywek ligi. Mówi się o
jej rozszerzeniu?

Był taki pomysł, ale rozwiązał
się sam, bo na obecną chwilę jest
zbyt mało drużyn, by rozbudowy-
wać rozgrywki. Emigracja młodych
ludzi z Polski dotknęła również i
nasze „Siódemki”. Bardzo dużo
ludzi wyjechało za granicę, a co za
tym idzie niektóre drużyny po pro-
stu się rozpadły. Ci, którzy pozo-
stali zostali wchłonięci przez inne
zespoły, które przez to stały się
mocniejsze, a liga bardziej wyrów-
nana i emocjonująca. Mam sygnał,
że w nowym sezonie grać w niej
będzie 13 drużyn. Nasze rozgryw-
ki cieszą się sporym powodzeniem
nie tylko wśród mieszkańców
Brzeszcz, ale i okolic. W lidze grają
drużyny z Oświęcimia, a ich za-
wodnicy chwalą organizację na-
szych rozgrywek, porównując ją z
ligą w Oświęcimiu. Co do minu-
sów, to trzeba się uderzyć w pierś
i przyznać, że jako zarząd poczuli-
śmy się zbyt pewnie i w zeszłym
roku kilka razy zawodnicy mogli
mieć do nas słuszne pretensje. Dla-
tego w tym roku chcemy tego unik-
nąć, poprawiając jakość działania.
Boli mnie również to, że do tej pory
nie potrafiliśmy przygotować na-
szej strony internetowej. To rów-
nież zadanie na najbliższy czas.

Poprawić
jakość

Brzeszczańskie Stowarzyszenie Sportowe „Siódemka” informuje, że zgłosze-
nia drużyn do Amatorskiej Ligi Piłkarskiej (siódemki) przyjmuje do 17 kwietnia.
Szczegóły pod nr tel. 606 40 93 92 (Zbigniew Kozak).

15 marca w
hali sportowej ro-
zegrano VIII Halo-
wy Turniej Tenisa
Ziemnego Amato-
rów w grze po-
dwójnej. W zawo-
dach wystartow-
ało 16 zawodni-
ków - 8 par deblo-
wych.

Turniej roze-
grano systemem
pucharowym, mecze toczyły się do dwóch wygranych setów. Pierwsze
miejsce zajęła para Tadeusz Jewak (Chełmek) - Mieczysław Piwowar-
ski (Oświęcim). W grze finałowej po trzech setach walki pokonali
Leszka Klęczara (Kęty) i Jarosława Nycza (Oświęcim). Trzecie miejsce
zdobyli Jerzy Słociński i Maciej Słociński z Bierunia, a czwarte Walde-
mar Gnatowski (Bielsko Biała) i Sławomir Graca (Dankowice). Zawod-
nikom gratulujemy wspaniałej kondycji i świetnych umiejętności tech-
nicznych.                                                                                   B. Jagiełło

Szymon Jakubowski, uczeń
Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach,
jeden z najzdolniejszych w Pol-
sce juniorów uprawiających
wspinaczkę sportową, otrzymał
nagrodę finansową przyznaną
przez Zarząd Powiatu Oświęcim-
skiego.

Nagrody wrę-
czono 17 marca w
O ś w i ę c i m s k i m
Centrum Kultury,
podczas gali spor-
tu organizowanej
przez Starostwo
P o w i a t o w e .
W tym roku do oś-
więcimskiego Sta-
rostwa wpłynęło
20 wniosków o
nagrodzenie wyróżniających się
sportowców z terenu powiatu
oświęcimskiego. W gronie laure-
atów nagród finansowych oprócz
Szymona Jakubowskiego znaleźli
się też: Paweł Połącarz (hokeista
Unii Oświęcim), Dariusz Batek (ko-
larz górski z Zatora) oraz drużyna
siatkarzy Hejnału Kęty. Przyznano

też dwie nagrody honorowe - Pio-
trowi Karkoszce (trener kolarzy
Sokoła Kęty) oraz Maciejowi Grusz-
ce (wiceprezes UKS Kęczanin, or-
ganizator mistrzostw Polski kade-
tów w siatkówce).

Szymon Jakubowski jest wice-
mistrzem Polski juniorów we wspi-
naczce sportowej, zdobywcą Pu-

charu Polski Juniorów, zwycięzcą
cyklu Turniejów Czterech Ścianek.
Jest reprezentantem kraju, uczest-
nikiem Mistrzostw Europy Junio-
rów.

Nagrodę w imieniu laureata
odebrała mama Szymona, Barba-
ra Jakubowska.

jack

Wśród najlepszych

Najlepsi sportowcy powiatu oświęcimskiego w 2007Najlepsi sportowcy powiatu oświęcimskiego w 2007Najlepsi sportowcy powiatu oświęcimskiego w 2007Najlepsi sportowcy powiatu oświęcimskiego w 2007Najlepsi sportowcy powiatu oświęcimskiego w 2007     r.r.r.r.r.

Informacja
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Mecz z Litwą w Brzeszczach był
pierwszym oficjalnym spotkaniem
obu reprezentacji, po odzyskaniu
przez republikę bałtycką niepodległo-
ści. Tym samym Brzeszcze na stałe wpi-
sały się do annałów polskiej piłki noż-
nej.

- Górnik Brzeszcze był wtedy zna-
nym klubem w warszawskiej centrali
- mówi Józef Stolarczyk, ówczesny pre-
zes Górnika Brzeszcze. - Mieliśmy bar-
dzo silną sekcję lekkoatletyczną, byli-

śmy znani z organizowania wysokiej
rangi mityngów lekkoatletycznych
oraz mistrzostw Polski w biegu na 20
km, a później w półmaratonie. To dla-
tego propozycja rozegrania u nas me-
czu reprezentacji Polski i Litwy wyszła
od samego Polskiego Związku Piłki
Nożnej. Zgadzało się to z polityką
związku, który chciał promować piłkę
nożną w małych ośrodkach. Bez więk-
szej dyskusji przyjęliśmy to wyzwanie i
własnymi siłami, od początku do koń-
ca, zorganizowaliśmy ten mecz. To było
wielkie wydarzenie.

Na trybunach stadionu Górnika, w
środę 31 marca 1993 r., zasiadło bli-
sko 7 tys. widzów. Kibice do ostatnie-
go dnia drżeli z obaw czy mecz doj-
dzie do skutku, bo na cztery dni przed
pierwszym gwizdkiem sędziego na
południe Polski wróciła zima. Śnieg
zasypał murawę boiska i zagadką po-
zostawało czy będzie się ona nadawa-
ła do rozegrania spotkania między-
państwowego.

- Oprócz nas, organizatorów, nie-
wielu wierzyło, że uda się doprowa-

Kadra Polski w Brzeszczach
Od wyjazdowego zwycięstwa 1:0 nad wiceliderem Skawą

Wadowice rozpoczął Górnik Brzeszcze rundę wiosenną
w V lidze krakowsko-wadowickiej.

Zwycięski gol dla brzeszczan padł w drugiej połowie gry. Rzut
karny za faul na pozyskanym w przerwie zimowej z GKS-u Tychy
Piotrze Myszorze skutecznie egzekwował doświadczony Miro-
sław Madeja.

- Pierwsza połowa należała do gospodarzy - mówi Jan Labur-
da, trener Górnika Brzeszcze. - Byliśmy zagubieni na boisku, nie
potrafiliśmy przeciw-
stawić się prostej grze
wadowiczan. W dru-
giej połowie było już
zdecydowanie lepiej.
Co prawda Skawa da-
lej miała optyczną
przewagę, ale nic z
niej nie wynikało. My
zaś zaczęliśmy być
niebezpieczni w ata-
ku, pomimo że od 50
min. graliśmy w dzie-
siątkę, po czerwonej
kartce dla Rafała Paw-
łowicza.

Tuż przed rozpo-
częciem rundy wiosen-
nej skomplikowała się
sytuacja kadrowa Gór-
nika. Z gry zrezygno-
wał Paweł Sporysz,
który - podobnie jak Mateusz Mazur - nie może pogodzić obo-
wiązków szkolnych i zawodowych z treningami oraz grą w V lidze.

- Wyjściową jedenastkę mam solidną, ale już ławka rezerwo-
wych jest bardzo krótka - mówi Jan Laburda. - W meczu ze Skawą
za kartki pauzował też Paweł Drobisz, stąd na prawej obronie
ustawiłem Rafała Pawłowicza. Jestem zdania, że dobry piłkarz
potrafi zagrać na każdej pozycji.

Zwycięstwo nad Skawą Wadowice było miłą niespodzianką
dla kibiców Górnika Brzeszcze, trenera i samych piłkarzy. Odej-
ście kilku wartościowych zawodników oraz wyniki meczów spa-
ringowych skłaniały do zachowania ostrożności przy formuło-
waniu oczekiwań wobec piłkarzy.

- Żaden trener tak na prawdę nie jest pewien, jak przygoto-
wał drużynę do gry po przerwie zimowej - mówi Jan Laburda. -
Drużyny, które prowadzę z reguły przegrywają sparingi, ale prze-
cież w takich meczach punktów się nie zdobywa i wynik nie gra
tu żadnej roli. Oczywiście mogliśmy wybrać sobie rywali A-klaso-
wych i utwierdzać się w przekonaniu, że wszystko jest w porząd-
ku. Wolę grać z silnymi przeciwnikami, bo tylko wtedy można
poznać swoją wartość. Naszym celem na wiosnę jest walka o
zwycięstwo w każdym meczu. Jeśli będziemy grać konsekwent-
nie, to pójdziemy w tabeli do góry.                                                                   JaBi

dzić murawę do dobrego stanu -
opowiada Józef Stolarczyk. - Pamię-
tam, jak Andrzej Zydorowicz prze-
prowadzał ze mną wywiad na zasy-
panej śniegiem murawie, pytając z
niedowierzaniem w głosie czy zdą-
żymy na czas przygotować boisko.
Odpowiedziałem, że tak. Innego
wyjścia nie było.

Do odśnieżania boiska zaanga-
żowano wszystkie możliwe siły. Ak-
cja przypominała pospolite rusze-

nie. Około 100 osób -
pracownicy kopalni
„Brzeszcze”, ucznio-
wie Zasadniczej Szko-
ły Górniczej, żołnierze
oraz zawodnicy KS
Górnik - przystąpiło do
usuwania śniegu. Po
kilkunastu godzinach
pracy boisko nadawa-
ło się do gry. Działa-
cze Polskiego Związku
Piłki Nożnej oraz ów-
czesny selekcjoner re-
prezentacji Polski An-

drzej Strejlau byli miło zaskoczeni
stanem obiektu.

Na mecz z Litwą Andrzej Strejlau
powołał kilku doświadczonych, wy-
stępujących poza granicami kraju
piłkarzy, jak Krzysztof Warzycha (Pa-
nathinaikos Ateny) czy Jan Furtok
(Hamburger SV, Eintracht Frankfurt),
ale przede wszystkim wicemistrzów
olimpijskich z Barcelony z 1992 r.
W meczu wystąpili: Adam Matysek,
Aleksander Kłak, Marcin Jałocha,
Tomasz Wałdoch, Dariusz Grzesik,
Krzysztof Maciejewski, Ryszard Sta-
niek, Piotr Świerczewski, Dariusz Gę-
sior, Jerzy Brzęczek, Adam Fedoruk,
Maciej Śliwowski, Jacek Bednarz,
Jan Furtok i Krzysztof Warzycha. Z
tej piętnastki karierę na wysokim
poziomie kontynuują jeszcze Piotr
Świerczewski (Dyskobolia Groclin
Grodzisk Wielkopolski) oraz Jerzy
Brzęczek (Górnik Zabrze). Mecz za-
kończył się remisem 1:1. Bramkę dla
Polski z rzutu karnego strzelił Piotr
Świerczewski.

Jacek Bielenin

Na początek trzy punkty
Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do Mi-
strzostw Europy, które w czerwcu odbędą się na stadio-
nach w Austrii i Szwajcarii. Ostatnio w Krakowie spotkała
się w meczu towarzyskim z reprezantacją USA. A równo
15 lat temu, 31 marca 1993 r., piłkarscy kibice oglądali
reprezentację Polski na stadionie Górnika Brzeszcze.

Mateusz Mazur opuścił w przerwie zimowejMateusz Mazur opuścił w przerwie zimowejMateusz Mazur opuścił w przerwie zimowejMateusz Mazur opuścił w przerwie zimowejMateusz Mazur opuścił w przerwie zimowej
szeregi Górnika.szeregi Górnika.szeregi Górnika.szeregi Górnika.szeregi Górnika.

Ławka rezerwowych reprezentacji Polski. PierwszyŁawka rezerwowych reprezentacji Polski. PierwszyŁawka rezerwowych reprezentacji Polski. PierwszyŁawka rezerwowych reprezentacji Polski. PierwszyŁawka rezerwowych reprezentacji Polski. Pierwszy
od prawej trener Andrzej Strejlau.od prawej trener Andrzej Strejlau.od prawej trener Andrzej Strejlau.od prawej trener Andrzej Strejlau.od prawej trener Andrzej Strejlau.

Fan Klub TS Wisła Kraków „Brzeszcze” informuje, że II edycja Turnieju
Młodego Wiślaka odbędzie się 31 maja na stadionie KS Górnik Brzeszcze. Zapra-
szamy do udziału „dzikie” drużyny z terenu całego powiatu oświęcimskiego. W
turnieju mogą wystąpić dzieci w wieku 10-16 lat. Zgłoszenia oraz pytania można
kierować na adres mailowy: brzeszcze-fk@wp.pl. Serdecznie zapraszamy!
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