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Wybierzemy nowego
burmistrza

Dyrektor KWK „Brzeszcze-Silesia” Zenon Malina
za lata udanej współpracy. Nowego burmistrza

Beata Szydło nie jest juŜ burmistrzem Brzeszcz. Po wyborze na
posła musiała zrezygnować
z zajmowanego stanowiska.
Oświadczenie o rezygnacji
z pełnionej funkcji jeszcze burmistrz Beata Szydło złoŜyła na
ręce przewodniczącego Rady
Miejskiej Władysława Zawadzkiego, a 17 października na
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli
uchwałę o wygaśnięciu mandatu
burmistrza.
Beacie Szydło za siedem lat współpracy
dziękowali i Ŝegnali radni, naczelnicy wydziałów Urzędu Gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przewodniczący Samorządów
Osiedlowych, prezesi PSS „Społem” i GS „Sa-

Brzeszcze
za Kaczyńskim

mopomoc Chłopska” –
Mieczysława Papuga
i Stanisław Walkowicz,
dyrektor KWK „Brzeszcze-Silesia” Zenon
Malina oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
– Siedem lat to
okres, w ciągu którego
przewinęło się mnóstwo ludzi, wydarzeń i
kilka budŜetów gminy
– mówiła Beata Szydło.
– To naprawdę spory
kawałek historii gminy.
Mam nadzieję, Ŝe swoją pracą spełniłam
oczekiwania mieszkańpodziękował Beacie Szydło
ców i ich nie zawiowybierzemy juŜ 4 grudnia.
dłam. Kiedy w 1998 r.
razem wiceburmistrzem Arkadiuszem Włoszkiem
rozpoczynaliśmy pracę, budŜet gminy po stronie
dochodów wynosił 27 mln zł. Dzisiaj wynosi 40
mln. Myślę, Ŝe te pieniądze zostały dobrze zainwestowane. Na to wszystko pracowało bardzo wiele
osób. Potrafiliśmy stworzyć taki klimat, w którym
róŜne środowiska zgodnie ze sobą współpracowały dla dobra gminy. W najwaŜniejszych sprawach
zawsze udawało nam się osiągać konsensus. To
największa wartość jaką wynoszę z mojej dotychczasowej pracy. Wynik wyborczy jaki uzyskałam jest
dla mnie wielką satysfakcją. Potwierdził, Ŝe naszą
wspólną pracę oceniono bardzo wysoko, nie tylko
w gminie, ale w całym okręgu wyborczym.
W Sejmie chcę kontynuować pracę rozpoczętą
w gminie. Odczytuję to jako szansę dla Brzeszcz,
bo z doświadczenia wiem, Ŝe tym gminom, z których pochodzą posłowie powodzi się znacznie lepiej. Posłowi łatwiej choćby uzyskać waŜną informację, a dostęp do informacji to w tej chwili
przynajmniej 50 proc. więcej szans na powodzenie waŜnego dla gminy przedsięwzięcia. Gorąco
(ciąg dalszy na str. 3)

Brzeszczanie podobnie jak
większość Polaków uznali, Ŝe
lepszym prezydentem będzie Lech
Kaczyński. W drugiej turze na
kandydata Prawa i Sprawiedliwości głosowało 5262 (56,40 proc.)
mieszkańców gminy. Donalda
Tuska poparło 4067 wyborców
(43,60 proc.). Str. 3.

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

Rozmowy
na kaŜdy temat
Maria Ptaszyńska, Maria Wilgus,
Danuta Socha i Józef Stolarczyk –
czworo radnych, którzy mandaty
zdobyli z terenu Samorządu
Osiedlowego nr 1 spotkało się
z jego zarządem, by na rok przed
wyborami lokalnymi porozmawiać
o realizacji programów wyborczych. Str. 6.

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

Bije po kieszeni
Fotoradar, który we wrześniu
pojawił się na drogach naszej
gminy juŜ bije po kieszeni niezdyscyplinowanych kierowców.
Najwięcej zarejestrował ich na
ul. Turystycznej w Jawiszowicach,
Ofiar Oświęcimia i Piastowskiej
w Brzeszczach oraz Łęckiej
w Zasolu. Str. 11.

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

Ptasia grypa
pod nadzorem
W tym roku wirus ptasiej grypy
zaatakował na terenach Rosji,
Rumunii, Turcji, Szwecji, Grecji
i Chorwacji. Światowa Organizacja
Zdrowia opracowała juŜ dokładne
zalecenia, których nieprzestrzeganie moŜe doprowadzić do pandemii. Niezbędne środki ochrony
podjęto równieŜ w Polsce. Str. 13.
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Felieton

Warszawa da się lubić

Wyszło... z worka

śuki
ścierwojady
Dziennikarz jest jak Ŝuk leśny,
który Ŝywi się padliną, czyli ścierwem. Smakuje mu to, czym inni
się brzydzą. Ale dzięki temu
czyszczą las i nie dochodzi do epidemii. śurnalistów moŜna krytykować, ale dzięki nam w Polsce jest
coraz normalniej.
Gdy Włodzimierz Cimoszewicz
był powaŜnym kandydatem na
prezydenta, kolega fotoreporter
zauwaŜył, iŜ do jego sejmowego
gabinetu maszeruje goniec z wielkim bukietem kwiatów. Wszedł za
gońcem do gabinetu marszałka
Sejmu i zrobił kilka fotek. Okazało
się, Ŝe na dołączonym bileciku najbogatszy Polak Jan Kulczyk, który
akurat miał kłopoty z jedną śledczą
komisją sejmową, składa Ŝyczenia
imieninowe koledze Włodkowi.
Widząc fotoreportera panie z gabinetu marszałka myślały, Ŝe to
dziennikarska prowokacja i nie
chciały przyjąć kwiatów.
Po opublikowaniu informacji
jakich Cimoszewicz ma kolegów,
zrobiła się mała awantura. Wyszło
na jaw, Ŝe nieskalany Włodzimierz
utrzymuje znajomości z niezbyt
czystym biznesmenem.
Kiedyś kolega wynajął Ŝebraczki, Ŝeby stanęły pod Sejmem.
Chciał sprawdzić czy posłowie
z gębami pełnymi haseł o pomocy ubogim, pomogą jeśli pieniądze mieliby wyciągnąć nie z kasy
państwa, ale swojej? Niewiele pomogli. Ale od tego czasu zwykle
Ŝebracy pod Sejmem dostają
pieniąŜki. Posłowie pamiętają,
Ŝe mogą być w ukrytej kamerze...

Odkąd paru parlamentarzystów, w tym Ludwik Dorn z PiS-u,
znaleźli się w gazecie, skończyło
się teŜ rzucanie niedopałków na
chodnik przy parlamencie. Podobnie jak czytanie pism dla panów w
sali sejmowej. Nie skończyło się
pijaństwo w hotelu sejmowym.
Ale od kilku lat parlamentarzyści
imprezują ciszej. I tylko raz zdarzyło się, Ŝe w czasie balangi, przez
okno, wyrzucili kobietę do towarzystwa.
Więc dziennikarze wyraźnie
podnieśli standardy kultury wśród
parlamentarzystów.
Oczywiście takie tematy to Ŝer
głównie dla tabloidów – zwanych
teŜ brukowcami – takich jak moje
obecne miejsce pracy, czyli „Super Express”. MoŜna takich pism
nie lubić. Ja teŜ nie zachwycam się
wszystkimi publikacjami. Ale w
Brzeszczach naleŜy dosyć powaŜnie podchodzić do „SE”. Z badań
wynika, Ŝe od lat nasza gmina jest
miejscem, w którym redakcja robi
badania społeczne. Bo mieszkają
tutaj ludzie, którzy są idealnymi
czytelnikami tej gazety.
Po ostatnim felietonie, w którym narzekałem, Ŝe nie dostałem
odpowiedzi z UG na pytanie o diety radnych, odpowiedź dostałem
błyskawicznie. To jest siła prasy!
Okazało się, Ŝe nasi radni od zeszłego roku nie dostali podwyŜki
diet. Ale i tak nie powinni narze-

kać. Przewodniczący Rady Miejskiej
dostaje co miesiąc 1.763,92 zł, wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji stałych po 1.122,49 zł.
A szeregowi członkowie - 801,78
zł. Od tych kwot nie trzeba płacić
podatku.
Dieta ma być rekompensatą za
straty poniesione w czasie pracy
społecznej. Takie straty moŜna
łatwo wyliczyć. Jeśli ktoś w miesiącu poświęca całe cztery dni dla
RM i bierze w pracy urlop bezpłatny, naleŜy mu zapłacić tyle, ile stracił w czasie tych czterech dni. Jeśli
co miesiąc dostaje 800 zł, to znaczy, Ŝe dzień jego pracy kosztuje
200 zł. Pracując w miesiącu przez
24 dni robocze musiałby zarabiać
(24 dni x 200 zł) 4.800 zł na rękę!
Proszę mi pokazać nauczyciela,
emeryta albo górnika, który tyle
zarabia? Więc w naszej gminie dieta nie jest rekompensatą, ale zarobkiem. I to sporym!
Jestem zwolennikiem tego,
Ŝeby do Rady Miejskiej szli ludzie
chcący coś zrobić dla innych, a nie
dorobić. Mam więc prosty test. Jeśli
ktoś przyszedł do RM aby działać,
a nie zarabiać, moŜe oddać część

diety dla biednych, ufundować
ubogiemu dziecku stypendium,
przeznaczyć pieniądze na doŜywianie. Tylko proszę mi nie mówić, Ŝe
kaŜdy tak robi, tylko w skrytości
serca. Tym się trzeba pochwalić!
Po pierwsze zmusi się innych, Ŝeby
teŜ coś poŜytecznego robili. A przy
okazji zwiększy szanse w wyborach do następnej rady. Gdyby
ktoś miał inne zdanie - chętnie podyskutuję i o tym napiszę (jrybak@interia.pl).
Radny ma teŜ nieformalne
przywileje. Od miłego przyjęcia u
lekarza, po uwaŜniejsze wysłuchanie w straŜy miejskiej czy policji.
Przed kilku laty radny zadzwonił
po patrol SM, Ŝeby popchnęła
jego rozklekotanego malucha,
który nie chce zapalić. Dzięki mediom takie historie mogą być nagłośnione. Dlatego ten radny zadzwonił tylko raz.
MoŜna się denerwować na
dziennikarzy, bo w wielu wypadkach dajemy powody do narzekań. Ale dzięki nam ludzie na
świeczniku muszą uwaŜać, bo
ujawnimy wszystkie szwindle.
Jarosław Rybak

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost”
i Ośrodek Kultury w Brzeszczach
mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z prof. dr hab Kazimierzem Bieleninem połączone z wernisaŜem wystawy
„50-lecie badań nad StaroŜytnym Hutnictwem Świętokrzyskim”
krzyskim”. Spotkanie odbędzie się 14 listopada o godz.
16.00 w siedzibie stowarzyszenia w Brzeszczach przy
ul. Kosynierów 8/5.

Obchody Święta Niepodległości
Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Zawadzki
i Podharcmistrz ZHP Brzeszcze Edward Szczerbowski zapraszają na obchody Święta Niepodległości 11 listopada.
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godz. 11.15 - złoŜenie kwiatów pod tablicą „Nieznanemu śołnierzowi” w parku miejskim przy ul. Kościuszki.

Aktualności

Brzeszcze
za Kaczyńskim
Brzeszczanie podobnie jak
większość Polaków uznali, Ŝe lepszym prezydentem będzie Lech Kaczyński. W drugiej turze na kandydata Prawa i Sprawiedliwości
głosowało 5262 (56,40 proc.)
mieszkańców gminy. Donalda Tuska poparło 4067 wyborców (43,60
proc.).
Najwięcej głosów Lech Kaczyński otrzymał w obwodzie wyborczym
nr 15 w Zasolu (74,26 proc.), a najmniej w obwodzie wyborczym nr 12
w Przecieszynie (47,24 proc.), gdzie
zwycięŜył Donald Tusk.
Średnia frekwencja w gminie
wyniosła 55,11 proc. Na 17 489
(ciąg dalszy ze str. 1)
sobie Ŝyczę, by nie zawieść oczekiwań mieszkańców gminy.

Jeszcze jedne wybory
W nowo wybranym Sejmie zasiadło ośmiu posłów, którzy w momencie kandydowania pełnili funkcję burmistrza lub wójta. Oprócz
Beaty Szydło byli to burmistrzowie
Kolbuszowej (woj. podkarpackie)
i Pątnowa (woj. łódzkie) oraz wójtowie gmin Czarna (woj. podkarpackie), Solec Zdrój (woj. świętokrzyskie), Raba WyŜna (woj. małopolskie), Niemce (woj. lubelskie) i
Dąbrowice (woj. łódzkie). Wójtowie
i burmistrzowie musieli w ciągu 14
dni od opublikowania wyników wyborów parlamentarnych złoŜyć na
ręce przewodniczącego rady gminy
swoją rezygnację z pełnionej funkcji. O tej rezygnacji musieli teŜ poinformować w specjalnym oświadczeniu Marszałka Sejmu. Rezygnację
wójta lub burmistrza potwierdzały
uchwałami rady gmin. Od tego momentu biegnie czas 60 dni, w których powinny być przeprowadzone
przedterminowe wybory bezpośrednie nowego burmistrza. Zarządza je
premier w drodze rozporządzenia.
TakŜe premier wyznacza osobę, która do czasu nowych wyborów będzie pełniła funkcje burmistrza. Z
prośbą o wyznaczenie takiej osoby
do premiera zwraca się wojewoda,
organ nadzorczy dla gmin.
- W połowie października wojewoda poprosił nas o przedstawie-

uprawnionych do głosowania do urn
poszło 9687 wyborców. Największą
frekwencję zanotowano w obwodzie
wyborczym nr 4 z siedzibą w Gimnazjum nr 2. Tam na 1630 wyborców
głosy oddało 1012 (62,09 proc.). Najmniej ludzi poszło głosować w obwodzie wyborczym nr 15 w Zasolu
(47,64 proc.).
Lech Kaczyński zwycięŜył w gminie Brzeszcze równieŜ w pierwszej
turze wyborów. Głosowało wtedy na
niego 3416 wyborców (36,24 proc.).
Drugie miejsce zajął Donald Tusk,
którego poparło wówczas 3220 wyborców (34,16 proc.). Kolejne miejsca zajęli: Marek Borowski, Andrzej
Lepper, Janusz Korwin-Mikke, Henryka Bochniarz i Jarosław Kalinowski. Na pozostałych kandydatów
oddano mniej niŜ 20 głosów. Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 53,54 proc.
JaBi
nie naszych propozycji kandydatów
do pełnienia obowiązków burmistrza – mówił „Odgłosom” jeszcze
przed decyzją premiera Tomasz
Łukowicz, sekretarz gminy. – Wiemy, Ŝe wojewoda juŜ wysłał do Warszawy dokumenty i przedstawił premierowi swoją propozycję. Pod
koniec października lub na początku listopada powinniśmy poznać nazwisko osoby pełniącej funkcje burmistrza.
JuŜ 31 października do Urzędu
Gminy dotarło pismo podpisane
przez Prezesa Rady Ministrów Marka Belkę, informujące o wyznaczeniu Tomasza Łukowicza do pełnienia funkcji burmistrza do czasu
przeprowadzenia przedterminowych wyborów.
Wybrany w przedterminowych
wyborach burmistrz będzie rządził
do czasu zakończenia kadencji
Rady Miejskiej, czyli do października przyszłego roku. Jako pierwsi juŜ 27 listopada - nowego burmistrza będą wybierać mieszkańcy
gminy Solec Zdrój. Wybory w gminie Brzeszcze wyznaczono na
4 grudnia.
- Do 10 listopada komisarz wyborczy ma powołać Miejską Komisję
Wyborczą z siedzibą w Urzędzie
Gminy - mówi Tomasz Łukowicz. Kandydaci na urząd burmistrza mają
czas na rejestrację swoich kandydatur do 16 listopada. Pod wnioskiem
o rejestrację muszą zebrać 1500
podpisów mieszkańców gminy.
JaBi

Dla kogo
mieszkanie?

Miejskiej trafił punkt o uchyleniu
podjętej w lutym uchwały.
- Mieszkanie nie jest tanie i nikt
nie zdecydował się na jego wynajęcie - mówi Tomasz Łukowicz, sekreW budynku ośrodka zdrowia, od tarz gminy. - Ale głównym powodem
strony ul. Słowackiego, znajduje się zmiany pierwotnej decyzji był metraŜ
mieszkanie komunalne. Pewnie mało mieszkania. Po przeprowadzeniu inkto by o nim słyszał, gdyby nie fakt, wentaryzacji okazało się, Ŝe ma ono
Ŝe radni juŜ dwa razy w tym roku po- więcej niŜ 80 m2, a zasady wynajmodejmowali uchwałę o jego przezna- wania lokali wchodzących w skład
czeniu.
mieszkaniowego zasobu gminy
mówią jasno, Ŝe jeśli tak jest, to naW lutym tego roku radni przyjęli jemcę wybiera się w drodze przetarprzygotowaną przez burmistrza gu. Ten juŜ został ogłoszony.
uchwałę o przeznaczeniu lokalu
Zamieszanie wokół mieszkania
mieszkalnego mieszczącego się w było przyczyną rezygnacji radnego Andrzeja Włodarczyka
z prac w Komisji
Mieszkaniowej.
- Mieszkanie to
od ponad roku jest
niezamieszkałe
- mówi Andrzej Włodarczyk. - Okazuje
się, Ŝe spośród 160
rodzin oczekujących
na mieszkanie komunalne nikt nie jest goMieszkanie komunalne w budynku ośrodka zdrowia dzien zamieszkać w
sąsiedztwie lekarzy,
od ponad roku stoi puste.
chociaŜ wejście jest
budynku ośrodka zdrowia. W lokalu oddzielne. Nie do przyjęcia jest równa zasadzie wynajmu miał zamiesz- nieŜ to, Ŝe Ŝadna wielodzietna rodzikać pracownik którejś z jednostek or- na nie mogła poprawić tragicznych
ganizacyjnych gminy. JuŜ wtedy wśród warunków mieszkaniowych. Zaspokoradnych dało się zauwaŜyć rozbieŜne jenie potrzeb mieszkaniowych gospoopinie co do przeznaczenia mieszka- darstw domowych o niskich dochonia. Uchwała przeszła jednak wtedy dach jest przecieŜ zadaniem własnym
większością głosów. Chętnych wśród gminy. Pomijam juŜ fakt, Ŝe przez tak
pracowników jednostek organizacyj- długi okres do budŜetu gminy nie wpłynych tymczasem nie było i we wrze- wały Ŝadne dochody z tytułu wynajęśniu do porządku obrad sesji Rady cia mieszkania.
JaBi

Poczekają
na lokal
Z powodu opóźnień proceduralnych mieszkania socjalne przy ul.
Kościuszki nie powstaną w tym
roku. Na przyjęcie rodzin mają być
gotowe dopiero w przyszłym.
Urząd Gminy wydał juŜ jednak decyzję o ustaleniu lokalizacji dla tej
inwestycji.
- Sądziliśmy, Ŝe adaptacja budynku przy ul. Kościuszki nie będzie
wymagała pozwolenia na budowę mówi Tomasz Łukowicz, sekretarz
gminy. - Stało się inaczej i cała procedura projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę powin-

na się zakończyć w styczniu przyszłego roku.
W budynku po dawnym sklepie
górniczym ma powstać 11 samodzielnych mieszkań w trzech segmentach. Przeprowadzone roboty
remontowe polegać będą m.in. na
wykonaniu nowych tynków zewnętrznych, izolacji pionowych i
poziomych, nowych posadzek, likwidacji części otworów okiennych
i drzwiowych, wymianie stolarki,
wykonaniu nowego dachu i rynien
oraz remoncie schodów wejściowych. Wykonawca inwestycji został teŜ zobowiązany do zaprojektowania podjazdu dla osób
niepełnosprawnych i odpowiedniej
ilości miejsc parkingowych dla
mieszkańców.
JaBi
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Aktualności

Teraz
kanalizacja
Do 2015 r. gmina ma czas na
podłączenie do kanalizacji sanitarnej wszystkich gospodarstw domowych. Obowiązek taki na gminę nakładają dyrektywy unijne i
Krajowy Program Oczyszczania
Ścieków Komunalnych. Inwestycje
kanalizacyjne ruszyły pełną parą
w tym roku, a kolejne zaplanowano na lata 2006-2007.
Rada Miejska zobowiązała juŜ
burmistrza do zaciągnięcia kredytu na rok 2007 do wysokości 250
tys. zł na sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznych dla
kolejnych inwestycji kanalizacyjnych. Chodzi o budowę kanalizacji
w rejonie ulic Łęckiej i Spółdziel-

Ogrodzone
boisko
Boisko w Zasolu doczekało się
ogrodzenia od strony ul. Łęckiej.
Siatka o wysokości 4,5 m rozciąga się na długości 90 metrów. Inwestycja pochłonęła prawie 9,6
tys. złotych.
Obok remizy, na dzierŜawionym
przez straŜ poŜarną od spółki pastwiskowej terenie, od dobrych
paru lat zapaleńcy piłki noŜnej kopią
w piłkę. I wszystko byłoby w najlepszym porządku, gdyby nie lądująca co jakiś czas na drodze wojewódzkiej (ul. Łęcka) piłka. Problem

czej, Pocztowej i Kobylec, Pszczyńskiej i Lisica oraz dalsze prace w
Przecieszynie. Z zaciągniętego kredytu zostaną teŜ opracowane koncepcje skanalizowania Nowej Kolonii, Siedlisk, Boru i Bud.
- Jako miejscowość zaliczona do
tzw. małych gmin musimy rozwiązać problem oczyszczania ścieków
na terenie naszej gminy do 2015 r. –
mówi Arkadiusz Włoszek, z-ca burmistrza. - Zrobione jest stosunkowo
duŜo, bo po zakończeniu obecnych
inwestycji do kanalizacji sanitarnej
będzie podłączone nieco ponad
60 proc. gospodarstw. Terytorialnie
wygląda to trochę gorzej, bo do
kanalizacji nie są podłączone sołectwa, a zajmują one duŜą powierzchnię gminy. Niedawno zakończono
inwestycje w rejonach ulic Nawsie,
Piaski i Olszyny w Jawiszowicach,
a roboty prowadzone są w Przecieszynie.
JaBi
wypłynął na zebraniach wiejskich.
Mieszkańcy domagali się wykonania
bezpiecznego ogrodzenia terenu.
- Rzeczywiście dzieci często przelatywały przez ruchliwą jezdnię za piłką
- mówi radna z Zasola Anna Rusin. Temat poruszyłam najpierw na zebraniu Rady Sołeckiej, potem równieŜ na
posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
ChociaŜ w budŜecie nie było zabezpieczonych środków na ten cel, radni przychylnie ustosunkowali się do załatwienia sprawy. Warunkiem było
włączenie się w realizację inwestycji społeczności wiejskiej.
Urząd Gminy na budowę ogrodzenia wydał prawie 6,7 tys. zł. Do tego
spółka pastwiskowa wsi Zasole dołoŜyła 2,9 tys. zł, a wszystkie prace wykonali społecznie zasolanie.
EP

Szymanowskiego za rok
Długo oczekiwanego remontu swojej ulicy w przyszłym roku powinni się doczekać mieszkańcy ul. Szymanowskiego.
Wykonawca inwestycji Biuro Projektowo-Wykonawcze „IM” SPS Irena Mandrysz & Grzegorz Mandrysz z Rybnika został zobowiązany do wymiany nawierzchni asfaltowej poszerzanego odcinka ul. Szymanowskiego na długości ok. 300 m. WzdłuŜ ulicy ma powstać chodnik dla pieszych
wykonany z kostki brukowej oraz parking na 87 miejsc postojowych,
w tym sześć dla osób niepełnosprawnych.
Wniosek o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji z jakim wykonawca wystąpił do Urzędu Gminy poprzedziły konsultacje z zarządcami
wspólnot mieszkaniowych i przedstawicielami Samorządu Osiedlowego.
- Na kompleksowy remont ul. Szymanowskiego jej mieszkańcy czekają juŜ blisko 20 lat - mówi Sławomir Drobny, przewodniczący Samorządu Osiedlowego nr 4. - Liczymy na to, Ŝe radni dotrzymają słowa i pieniądze na remont drogi zostaną ujęte w przyszłorocznym budŜecie.
JaBi
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Bardzo waŜna
droga

- Okazało się, Ŝe kopalnia prowadzi w tym rejonie eksploatację ściany,
co przy rozpoczęciu prac powodowałoby osiadanie terenu - mówi radny
27 października nastąpił odbiór Władysław Senkowski, od samego poodremontowanej ul. Polnej. Histo- czątku zaangaŜowany w remont
ria starań o remont tej ulicy sięga ul. Polnej. - Skoro juŜ tak długo czekaponad 10 lat wstecz.
liśmy, to podjęliśmy decyzję, Ŝe
poczekamy jeszcze jeden rok, do czaW latach 1994-98 na ul. Polnej wy- su zakończenia wydobycia węgla. Tekonano kanalizację fekalną. W 1997 r. raz mogę powiedzieć – nareszcie. Reze względu na brak kanalizacji desz- mont tej ulicy był bardzo waŜny dla
czowej na Polnej połoŜono tylko na- mieszkańców Brzeszcz. Polna łączy
wierzchnię tłuczniową. „Deszczówkę” ulice Kościuszki i św. Wojciecha, moŜe
więc odciąŜyć ul. Dworcową, jako droga tranzytowa na trasie Oświęcim
– Pszczyna.
- To była najwaŜniejsza inwestycja na terenie
Samorządu Osiedlowego
nr 3 - dodaje jego przewodniczący Krzysztof Bielenin. - Teraz po odremontowaniu ul. Polnej
moŜemy się starać o pieW odbiorze ul. Polnej uczestniczyli pracownicy niądze na remonty pozoUrzędu Gminy, przedstawiciele wykonawców,
stałych ulic, które z Polną
radny Władysław Senkowski i przewodniczący
się krzyŜują.
SO nr 3 Krzysztof Bielenin.
Na remont ul. Polnej
oddano do uŜytku w grudniu 2002 r. Od wraz z odwodnieniem wydano w tym
tego momentu czyniono starania o wy- roku ok. 627 tys. zł. Na odcinku 540 mb
konanie nawierzchni asfaltowej. Decy- wykonawca inwestycji firma NCC/Rozja o kompleksowym remoncie ulicy za- ads Polska z Wrocławia połoŜył napadła we wrześniu 2003 r. Teren pod wierzchnię asfaltową. Szeroka na 4,5inwestycję przekazano wykonawcy 16 5 m droga została w całości
czerwca 2004 r., jednak przebudowa okrawęŜnikowana.
rozpoczęła się dopiero w lipcu tego roku.
JaBi

Dowód
do wymiany

ty wydane między 1.01.1981 r. a
31.12.1991 r. trzeba wymienić do końca 2005 r. Do 31 grudnia 2006 r. zrobić
to muszą posiadacze dowodów wydanych w przedziale czasowym 1.01.1992

Za niespełna dwa miesiące upłynie termin wymiany dowodów osobistych wydanych do 31 grudnia 1991 r.
W tym roku - do października włącznie - Wydział Spraw Obywatelskich UG
Brzeszcze wydał 1950 nowych dowodów osobistych. - Największe zainteresowanie będzie końcem grudnia - mówi
naczelnik wydziału Iwona Stykowska. Niewykluczone, Ŝe jak co roku, tworzyć
się będą wtedy kolejki. A wszystko dlatego, Ŝe petenci nie przestrzegają podanych publicznie terminów wymiany.
Terminy mają słuŜyć płynności wymiany, a z tą w ostatnich dwóch latach
było marnie. Dlatego, by klientom oszczędzić czas, a urzędom usprawnić pracę
podajemy obowiązujące terminy wymiany dowodów osobistych. Dokumen-

Stare dowody osobiste przejdą do
lamusa końcem 2007 roku

r. do 31.12.1995 r. , zaś do 31 grudnia
2007 r. ci, którzy posiadają dokumenty z
datą wydania od 1.01.1996 r. do
31.12.2000 r.
Wymiana starego dokumentu na
nowy kosztuje 30 zł. Opłatę naleŜy uiścić
w kasie Urzędu Gminy.
EP

Aktualności

Stypendia za oceny
Po raz czwarty Fundacja Pomocy Społecznej w
Brzeszczach przyznała stypendia w ramach Lokalnego Funduszu Stypendialnego „Równe szanse”.
21 października 58 stypendystów odebrało certyfikaty z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej Władysława Zawadzkiego i dyr. Gminnego Zarządu
Edukacji BoŜeny Sobocińskiej.
- Tydzień temu w całej Polsce zbierano pieniądze na stypendia dla młodzieŜy zdolnej z rodzin niezamoŜnych. A to za sprawą przesłania papieŜa Jana
Pawła II „Dzielmy się miłością”, które zaowocowało
powstaniem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

W tym roku stypendia odebrało łącznie
58 młodych ludzi.

wspierającej od 5 lat zdolną młodzieŜ - mówi Anna
Zalwowska, prezes Fundacji Pomocy Społecznej w
Brzeszczach. - Tym większą satysfakcję powinniśmy
mieć my - mieszkańcy naszej gminy, bo juŜ od 4 lat

Niedługo jubileusz
Stowarzyszenie Diabetyków – Koło w Brzeszczach prowadzi swoją działalność juŜ od 10 lat. Na
uroczystości jubileuszowe musimy jeszcze poczekać, gdyŜ Zarząd pragnie je połączyć z otwarciem
obiecanego i bardzo potrzebnego Stowarzyszeniu
lokalu przy ulicy Mickiewicza.
Swoje miejsce ma tam znaleźć nie tylko gromadzony przez lata sprzęt rehabilitacyjny, obecnie przechowywany w prywatnych pomieszczeniach, ale takŜe lokal w którym moŜna będzie w warunkach
sterylnych pobierać krew na oznaczenie cukru czy
spokojnie o swoich problemach porozmawiać ze specjalistami.
12 października Zarząd Stowarzyszenia zorganizował walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na
którym podsumowano dotychczasową działalność,
wybrano nowe władze, a takŜe podjęto uchwałę o
powołaniu samodzielnego oddziału pod nazwą „Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Brzeszczach”.
W skład Zarządu weszli: p. Antoni Korczyk – przewodniczący, p. Bronisława Korczyk i p. Maria Czardyban – zastępcy przewodniczącego. Funkcje członków
powierzono p.p. Bronisławie Gancarczyk, Władysławowi Kłeczkowi, Janowi Nowakowi i Rozalii Lisak. W
Komisji Rewizyjnej będzie pracować p. Krystyna Bzibziak, p. Józef Zamora i p. Janina Kajstura.

wspieramy zdolną młodzieŜ, przyznając roczne stypendia i to juŜ od 4 klasy szkoły podstawowej.
Fundusz stypendialny „Równe szanse wszystkim dzieciom” przy FPS w Brzeszczach od 2001 r.
zgromadził 216.780 zł. AŜ 133.030 zł stanowiły środki
przekazane przez mieszkańców naszej gminy. Pozostałą część przekazała Fundacja Batorego w Warszawie.
Fundusz lokalnie wspierają głównie środki finansowe pracowników firm i instytucji gminy Brzeszcze, którzy z własnych wynagrodzeń zadeklarowali
potrącanie pewnej kwoty na konto Funduszu. Miesięcznie jest to kwota prawie 1 tys. zł. DuŜą pomoc
Fundusz otrzymał równieŜ od prywatnych sponsorów, lokalnych parafii i związków zawodowych przy
KWK Brzeszcze.
W tym roku brzeszczańska Fundacja przeznaczyła na gratyfikacje dla uczniów 45 tys. 50 zł. Do
Fundacji wpłynęły aŜ 73 wnioski na stypendia, z
czego 11 niespełniających kryteriów regulaminu odrzucono, zaś z powodu braku środków finansowych
odmówiono przyznania stypendium 4 osobom.
Ostatecznie gratyfikacje finansowe na kształcenie przez rok otrzymywać będzie 58 osób. 13
uczniów szkół podstawowych dostanie po 400 zł
rocznie, 18 gimnazjalistów po 700 zł rocznie, 13
uczniów szkół średnich po 1 tys. zł rocznie. RównieŜ
po 1 tys. zł wynosić będzie roczne stypendium dla 9
studentów, zaś 5 studentów pierwszego roku studiów magisterskich otrzyma z Programu Stypendiów Pomostowych po 1 tys. 50 zł rocznie.
Fundacja Pomocy Społecznej za okres 4 lat przyznała 203 stypendia na ogólną kwotę 180,4 tys. zł.

Zebranie
u kombatantów
Antoni Pękala został wybrany na kolejną
kadencje prezesem brzeszczańskiego koła
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Kombatanci minioną 4-letnią kadencję podsumowali
6 października podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
- Ubolewam nad niską frekwencją na zebraniu - mówi Antoni Pękala. - Szkoda, bo kaŜdy
członek otrzymuje od nas co miesiąc 250 zł, a
podopieczny ponad 100 zł. Raz na cztery lata
moŜna by się pofatygować i przyjść na zebranie. Za cały rok do naszego budŜetu ze składek
członkowskich, które wynoszą 24 i 18 zł rocznie
odpowiednio dla członków zwyczajnych i podopiecznych, wpłynęło 4 842 zł. Połowę tej sumy
zgodnie z przepisami przekazaliśmy do Zarządu
Okręgowego w Katowicach.

Ewa Pawlusiak

W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 90. członków i czeka na dalszych chętnych, ale boryka się z
problemami finansowymi, gdyŜ przy rejestracji w sądzie nie dopełniono wszystkich potrzebnych formalności, a to jak wiadomo stwarza trudności przy staraniu się o dotację z budŜetu gminy.
Nowemu Zarządowi Ŝyczymy, by w dalszym ciągu z taką energią i zaangaŜowaniem jak dotychczas,
realizował wszystkie swoje zamierzenia i plany.
Maria Ptaszyńska

Komunikat
W związku z przeprowadzanymi zbiórkami ulicznymi
na terenie Brzeszcz apelujemy do naszych mieszkańców.
Podszywanie się pod Stowarzyszenie „Olimp” i dzieci
niepełnosprawne naleŜące do naszego stowarzyszenia jest
bezprawne.
Borykamy się z trudnościami finansowymi, ale nasze
stowarzyszenie nie prowadziło, nie prowadzi i nie planuje
prowadzenia takich akcji. Nie upowaŜnialiśmy równieŜ Ŝadnych osób do prowadzenia tych zbiórek w naszym imieniu
i na nasze dzieci.
Posiadamy rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Miedźnej oddz. Brzeszcze, na który moŜna oferowaną pomoc przekazać z zaznaczeniem dla konkretnej
osoby bądź ogólnie na działalność stowarzyszenia, jaką
jest opieka i rehabilitacja fizyczna i psychiczna dzieci i
młodzieŜy niepełnosprawnej – mieszkańców naszej gminy. Nr rachunku: 08 8446 10 16 2002 0006 4350 0001

Antoni Pękala (z prawej) dalej będzie
przewodniczył brzeszczańskim kombatantom.

Związek zrzesza obecnie 181 członków, w
tym 71 członków zwyczajnych i 108 podopiecznych. W czasie minionej kadencji stopnie oficerskie w randze podporucznika otrzymali:
Edwarda Bassara, Zofia Dętkoś, Franciszek Ganzel, Albin Głuchowski, Aleksandra Kołodziejczyk,
Bronisław Korzeniowski, Bronisław Włodarczyk,
Stefan Krawczyk, Jan Fetko, Jan Siwiec, Franciszek Pastuszka, Stanisław Mączka, Kazimierz
Szczerbowski, Władysław Paszek, Józef Smolarek, Tadeusz Falasz, Helena Korczyk. Trzy wnioski o przyznanie stopnia podporucznika dla Zbigniewa Pompera, Edwarda Piotrowskiego i
Władysława Michalskiego wysłane do Zarządu
Okręgowego w Katowicach do tej pory nie zostały rozpatrzone. Z kolei na stopień porucznika
awansowano Zdzisława Cybula, Stanisława
Darulisa, Ludwika Korczyka, Antoniego Pekalę,
Bronisława Szczerbowskiego i Józefa Zarzyckiego, zaś Władysławowi Rusinowiczowi prezydent RP przyznał KrzyŜ Sybiraka. W czasie kadencji odbyły się teŜ dwie prelekcje prowadzone
przez lekarzy – dr Marię Wilgus i dr. nauk. med.
Ryszarda Pielorza.
JaBi
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Rozmowa
na kaŜdy temat
Maria Ptaszyńska, Maria Wilgus,
Danuta Socha i Józef Stolarczyk –
radni, którzy mandaty zdobyli
z terenu Samorządu Osiedlowego
nr 1 spotkali się z jego zarządem, by
na rok przed wyborami lokalnymi
porozmawiać o realizacji programów wyborczych. Z zaproszenia
przewodniczącego Samorządu
Osiedlowego nr 1 Wiesława Albina
nie skorzystali radni Władysław
Drobniak i Tadeusz Wawro.
Prawie wszystkie komitety wyborcze, z list których radni startowali, w swoich programach miały hasło skutecznej walki z bezrobociem. Postulat
o tyle trudny do zrealizowania, Ŝe tak naprawdę
skutecznych instrumentów do zwalczania bezrobocia gmina ma niewiele. Ale o tym, radni pewnie dowiedzieli się dopiero po wyborze.
Józef Stolarczyk: - Gmina nie ma bezpośrednich moŜliwości tworzenia nowych miejsc pracy.
MoŜe natomiast tworzyć korzystne warunki dla
przedsiębiorców poprzez ulgi podatkowe. Dotychczas największym problemem gminy był brak
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Mamy
tereny inwestycyjne, ale bez planu przestrzennego nie mogliśmy inwestorom zaproponować nic
konkretnego, w tym ulg podatkowych. W listopadzie Rada Miejska przyjmie plan, a później będziemy uchwalać podatki lokalne.
Danuta Socha: - Podczas prac w komisjach
Rady Miejskiej zabiegałam o utworzenie w gminie Gminnego Centrum Informacji, podobnego
jakie działa w Chełmku. W takim Centrum mogliby pracować młodzi ludzie z Brzeszcz, którzy jednocześnie pomagaliby bezrobotnym szukać ofert
pracy. TakŜe poprzez internet, bo przecieŜ nie kaŜdy ma do niego dostęp. Na utworzenie Gminnego Centrum Informacji moŜna pozyskać granty z
Urzędu Marszałkowskiego. Na forum Rady Miejskiej rozmawialiśmy teŜ o refundacji bezrobotnym biletów autobusowych linii MZK, ale negatywny stosunek do tego pomysłu ma Powiatowy
Urząd Pracy w Oświęcimiu i sprawa utknęła w
martwym punkcie.
Maria Ptaszyńska: - W tym roku Agencja Komunalna dostała znacznie mniej pieniędzy na przyjęcia pracowników na roboty interwencyjne.
Później rozmawiano o ochronie środowiska.
Głównie zaś o kanalizacji i gospodarce śmieciowej.
Maria Wilgus: - Inwestycje kanalizacyjne są
wykonywane. Często bywa jednak tak, Ŝe mieszkańcy nie podłączają swoich gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej. Obiecuję, Ŝe zwrócę
się do komendanta StraŜy Miejskiej z pytaniem,
czy jest prowadzona kontrola przyłączy kanaliza-
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cyjnych i zbiorników bezodpływowych w gospodarstwach indywidualnych.
Maria Ptaszyńska: - Do kontroli przyłączy kanalizacyjnych zobowiązaliśmy komendanta StraŜy Miejskiej na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Wiem, Ŝe np. w Jawiszowicach-Piaskach,
wygląda to bardzo dobrze, bo ok. 95 proc. domostw jest juŜ podłączonych do kanalizacji.
Józef Stolarczyk: - Priorytetem jeśli chodzi o
kanalizację powinna być Stara Kolonia.
Radni wyrazili swój sceptycyzm, co do moŜliwości wprowadzenia w tej chwili podatku śmieciowego. Zaznaczyli jednak, Ŝe prędzej czy później trzeba będzie przyjąć takie rozwiązanie, bo
jest sprawiedliwsze.
Danuta Socha: - Słuszniej jest mówić o opłacie śmieciowej, bo moim zdaniem nie jest to
Ŝaden podatek.

mentem. Mam nadzieję, Ŝe u nas tak nie będzie.
Danuta Socha: - Ogromnym błędem byłoby,
gdybyśmy w jednym miejscu zgrupowali rodziny
patologiczne. Nie temu ma słuŜyć budowa mieszkań socjalnych.
Dalej rozmowa dotyczyła moŜliwości wykorzystania dotacji z Unii Europejskiej, które miały
być istotnym elementem wspierającym rozwój
gminy. Jak na razie Ŝadna inwestycja w gminie nie
była wsparta pieniędzmi unijnymi.
Józef Stolarczyk: - Być moŜe problemem jest
to, Ŝe jesteśmy gminą miejsko-wiejską, a takim
gminom trudniej o dotacje. Jako przykład udanego starania się o środki unijne pokazujemy Chelmek, ale ten ma nad nami paradoksalnie tę przewagę, Ŝe upadły tam zakłady obuwia i spore
pieniądze idą na ponowne oŜywienie gospodarcze miasta. A my mamy ciągle dobrze prosperującą kopalnię.
Danuta Socha: - Z dotacjami unijnymi, to nie jest taka
prosta sprawa, jak się mówi i
pisze w mediach. UwaŜam, Ŝe
wszystkie nasze poprzednie
wnioski były dobrze przygotowane. Zarówno te przez pracowników Urzędu Gminy jak i
te, które przygotowywały wynajęte firmy. Wnioski były wysoko w rankingach, ale zawsze
czegoś brakowało.
Maria Wilgus: - Trzeba
dalej próbować i kolejne wnioRadni dyskutowali o najwaŜniejszych dla gminy zagadnieniach.
ski juŜ zostały zgłoszone. RzeJózef Stolarczyk: - Powiedzmy sobie otwarcie czywiście niewiele brakuje, by się nam udało.
część śmieci idzie w komin. Wprowadzenie stałej Mogę powiedzieć, Ŝe wniosek NZOZ „Vita” na
opłaty ryczałtowej na pewno nie zachęcałoby lu- dofinansowanie zakupu ultrasonografu znalazł
dzi do takich praktyk. Z ekologią jest tak, Ŝe edu- się na liście rezerwowej.
kujemy dzieci, a my dorośli robimy coś zupełnie
Na koniec rozmawiano o bezpieczeństwie w
przeciwnego. Jednak z perspektywy czasu widzę, gminie.
Ŝe w świadomości ekologicznej mieszkańców
Danuta Socha: - Nie da się, ukryć, Ŝe mieszdokonał się wyraźny postęp.
kańcy nie są zadowoleni z pracy StraŜy Miejskiej.
Kolejnym tematem dyskusji była polityka W powszechnym przekonaniu powinno się jeszmieszkaniowa gminy. Tu do zrobienia jest bar- cze zwiększyć liczbę patroli. Muszą one być bardzo duŜo. Wiele rodzin czeka w kolejce na miesz- dziej widoczne.
kania komunalne, a mieszkań socjalnych na razie
Maria Ptaszyńska: - Kilka kamer wizyjnych nie
w ogóle nie ma.
spełnia swojej roli, bo są źle usytuowane. Muszą
Maria Ptaszyńska: - Na mieszkania komunal- być przeniesione w inne miejsca. O kamerę wnione czeka w tej chwili 107 rodzin. KaŜdego roku z skowały wspólnoty mieszkaniowe z ul. Kazimieodzysku gmina dysponuje jedynie dwoma lub rza Wielkiego, więc powinna się ona tam znaleźć.
trzema mieszkaniami. W tej chwili jest jedno wolJózef Stolarczyk: - Chciałbym zwrócić uwagę
ne mieszkanie na ul. Prusa. Jest ono jednak bar- na to, Ŝe od kilku lat nie ma śmiertelnych wypaddzo zdewastowane, dlatego komisja mieszkanio- ków samochodowych w Brzeszczach. Rozwiązawa, której jestem członkiem wstrzymała się z jego nia komunikacyjne na drogach gminnych zostały
przyznaniem do czasu przeprowadzenia remon- usprawnione. Powstały ronda. Mamy jeszcze dwa
tu.
newralgiczne skrzyŜowania – ulic Nosala, Ofiar
Józef Stolarczyk: - Mieszkalnictwo to problem Oświęcimia i Szymanowskiego oraz Turystycznej,
ogólnopolski, nie tylko naszej gminy. Mieszkania Piłsudskiego i Paderewskiego. Problemem jest to,
budowane przez Towarzystwa Budownictwa Spo- Ŝe ulice Turystyczna i Ofiar Oświęcimia są drogami
łecznego są na razie za drogie dla tych, którzy wojewódzkimi i sami tych skrzyŜowań nie przeczekają na mieszkania komunalne. Jeśli, zaś cho- budujemy. Zmieniając temat, uwaŜam, Ŝe słabo
dzi o mieszkania socjalne to mam z nimi pewien jest egzekwowany zakaz spoŜywania alkoholu w
problem. Jestem przeciwny budowaniu dzielnic- miejscach publicznych.
slamsów, a często mieszkania socjalne są ich eleJaBi

W odpowiedzi na list mieszkańców ul. Drobniaka
Mamy w gminie dwa odcinki
ulic, których oczyszczanie sprawia
szczególne trudności: pierwszy, to
ul. Leśna od bramy „miałowej”
kopalni wzdłuŜ Nowej Kolonii do
przejazdu kolejowego; drugi – ul.
Drobniaka od wagi węglowej do
skrzyŜowania z ul. Daszyńskiego.
Pojazdy ładujące opał, przed
opuszczeniem terenu kopalni, nabierają na koła miał węglowy. Jeśli jest to w porze suchej, to w
postaci pyłu, a jeśli wdeszczowej
– w postaci gęstego mułu. Na sąsiadujących z bramami kopalni ulicach miał opada z kół i zamienia
się w rzadkie błoto albo lotny pył,
zaleŜnie od pogody. Problem dotyczy około 300 m ul. Leśnej i ok.
200 m ul.Drobniaka.
Urządzenia, którymi dysponujemy, słuŜą do oczyszczania ulic
wnormalnej gospodarce komunalnej. Suchy pył węglowy, będący odpadem przemysłowym, ma
szczególną właściwość: bardzo
trudno zwilŜa się wodą. Dlatego
mieszkańcy ul. Drobniaka odnoszą
mylne wraŜenie, Ŝe Agencja Komunalna za słabo zrasza, Ŝeby zaoszczędzić na wodzie.
Naszym zdaniem naleŜałoby
przede wszystkim usunąć przyczynę całego problemu. Kierowcy
pojazdów przyjeŜdŜających po
węgiel i miał powinni mieć moŜliwość umycia kół przed opuszczeniem bramy kopalni, podobnie jak
myją koła przejeŜdŜając przez myjkę kierowcy opuszczający Ŝwirownię „Przecieszyn”, od samego początku istnienia tego zakładu. Tak

teŜ jest na składowisku odpadów
komunalnych przy ul. Granicznej.
Dopiero resztę jest w stanie oczyścić Agencja Komunalna, nie zasypując okolicznych mieszkańców
pyłem lub grudami błota.
Mieszkańcom, piszącym do
gazety w sprawie nieporządku w
naszej gminie chcielibyśmy uświadomić, Ŝe za czystość odpowiadają
nie tylko ci,którzy sprzątają, ale
równieŜ ci, którzy szczególnie
brudzą. Stwierdzenie, w oparciu o
stan wyjazdu z punktu sprzedaŜy
węgla, Ŝe cała gmina jest źle przez
Agencję Komunalną sprzątana,
jest dla naszej firmy krzywdzące.
Do dziennikarzy „Odgłosów” apelujemy o dziennikarskie, dogłębne rozeznanie tematu przed publikacją, a nie traktowanie gazety
jak tablicy ogłoszeń.
Z uwagami, co do oczyszczania oraz odśnieŜania ulic, chodników iparkingów, a takŜe utrzymania zieleni, proponujemy zwracać
się bezpośrednio do Agencji Komunalnej Sp. z o.o. (tel. 21
11247, 21 11543), Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy (tel. 77 28564) lub StraŜy
Miejskiej (tel. 21 11347). Załatwianie tych spraw przez gazetę
jest na pewno bardziej efektowne, ale trwa dłuŜej.
Ze swej strony deklarujemy
zwiększenie częstotliwości zamiatania draŜliwych odcinków,
zwłaszcza w porze nasilonej sprzedaŜy opału iwokresie deszczowym.
Zarząd Agencji Komunalnej

Od redakcji:
„Apelujemy o dziennikarskie,
dogłębne rozeznanie tematu
przed publikacją” – zwraca się do
nas Zarząd Agencji Komunalnej
(swoją drogą, Zarząd ma chyba
prezesa). Co właściwie proponuje
nam Zarząd? Trudno powiedzieć,
ale chyba chodzi o to, Ŝe zanim
zdecydujemy się na publikację co
bardziej kontrowersyjnych listów
czytelników powinniśmy powiadomić o tym zainteresowaną instytucję, a najlepiej jeszcze by
było, gdyby owa instytucja je
przed publikacją przeczytała i wykreśliła nieprawdziwe stwierdzenia. W ten sposób oświeci niedoinformowanych dziennikarzy i
„ciemny lud”. Brawo!

Szanowny Zarządzie Agencji
Komunalnej. OtóŜ gazeta jest
miejscem debaty publicznej, a nie
jak piszesz tablicą ogłoszeń. Czytelnicy teŜ mają prawo na łamach
gazety zabrać głos. Mają nawet
prawo do mylnych stwierdzeń, a
zainteresowana instytucja ma prawo je prostować. I właśnie tak, w
zgodzie z prasowymi standardami wszystko się odbyło.
śyczymy ci Zarządzie Agencji
Komunalnej sukcesów w oczyszczaniu dróg naszej gminy. Na tym
się przecieŜ dobrze znacie. My znamy się na dziennikarstwie. Niech
więc kaŜdy robi swoje.
Ewa Pawlusiak, Jacek Bielenin

Od zawsze,
ale nie na zawsze
Wśród pozycji zapisanych w budŜecie Gminy Brzeszcze istotne miejsce zajmuje opłata eksploatacyjna.
Środki pochodzące z tego źródła dochodów są w kraju udziałem stosunkowo niewielkiej liczby gmin, lecz
tam gdzie mają one miejsce, stanowią najczęściej bardzo znaczący element w obrazie budŜetu samorządów. Nie inaczej jest i w przypadku
naszej gminy – gminy górniczej, dla
której dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej są faktem oczywistym,
mającym miejsce „od zawsze”. W tegorocznym budŜecie gminy dochody z tego tytułu są szacowane (wraz z
ratami zaległości) na kwotę około
5800000 zł i zapewne zostaną zrealizowane. Lwia część tej kwoty to
oczywiście środki pochodzące z tytułu działalności Kompanii Węglowej.
Po latach chudych, kiedy to wykonanie zapisywanych w projektach kolejnych budŜetów kwot tejŜe opłaty
było dla skarbnika nie lada utrapieniem - wydaje się - nadszedł czas realnych prognoz i ich realizacji.
Opłata eksploatacyjna jest daniną
publiczną, naliczaną na podstawie
postanowień ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” podmiotom pozyskującym kopaliny, jako swego rodzaju podatek środowiskowy, choć
niestety przez wielu jest traktowana
jako opłata o charakterze czysto fiskalnym. Do 1994 r. stanowiła ona
w całości dochód gmin, a od tej daty
gminie przysługuje 60% opłaty pobranej na jej terenie, zaś pozostałe
40% zasila Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej - co zdaje się potwierdzać
intencje ustawodawcy o stymulowaniu i ograniczaniu poprzez naliczanie daniny wpływu działalności wydobywczej na środowisko, w którym
dany przedsiębiorca funkcjonuje.
Czy jest zatem szansa, by choć w
części owe środki były wykorzystywane dla poprawy kondycji tych
obszarów naszej gminy, które w głównej mierze odczuwają skutki wydobycia węgla? Czy teŜ moŜe nadal będziemy doktrynalnie wskazywali
jedynie na zapisy „Prawa geologicznego i górniczego” nakładające odpowiedzialność za naprawę szkód wynikłych podczas eksploatacji złoŜa - na barki przedsiębiorcy, a z których to zadań, jak uczy doświadczenie, KWK „Brzeszcze-Silesia” nie

zawsze jest niestety w stanie, z róŜnych powodów rzetelnie i terminowo się wywiązywać?
Prawdą jest oczywiście, Ŝe obowiązujące prawo nie nakazuje gminie takiego celu tych środków lokowania, ba - prawo nawet tego nie
ułatwia. Ale przecieŜ ustawa o samorządzie gminnym wśród zadań, jakie
samorząd powinien realizować, na
czołowym miejscu wskazuje dbałość
o ład przestrzenny, stan środowiska,
przyrodę i gospodarkę wodną. A zatem, zamieszkujący na terenach dotkniętych skutkami eksploatacji górniczej mają prawo oczekiwać tak od
Burmistrza, jak i Rady Miejskiej aktywnych i skutecznych działań w tym
obszarze trosk naszej gminnej codzienności. Bo szkody górnicze to nie
tylko pękające ściany, niedomykające się drzwi i okna czy teŜ wylewająca
się, z postawionego na stole talerza,
zupa. Szkody górnicze to równieŜ, a
moŜe przede wszystkim powstawanie bezodpływowych niecek, obejmujących swym zasięgiem nie jedno, czy teŜ dwa obejścia, lecz obszary
znacznie rozleglejsze, której to szkody na obszarze zabudowanym nie
da się naprawić poprzez prostą niwelację terenu, zaś zmaganie się z tym
problemem pojedynczych mieszkańców jest zadaniem tyleŜ heroicznym,
co czasami wręcz szkodliwym dla pozostałych. Niestety obawiam się, Ŝe
te niekorzystne zjawiska będą się w
najbliŜszym czasie nasilały i nawarstwiały. W ślad za tym będą się wzmagać, co juŜ daje się zauwaŜyć, protesty mieszkańców – źle to słuŜy i
gminie, i kopalni.
Czy nie pora zatem, aby pomiędzy gminą i kopalnią została wypracowana formuła efektywnej współpracy?
Działalność kopalni jest dziś dla
nas ogromnym atutem - wspaniałym amortyzatorem, który pozwala
nam przejść łagodnie przez czas
gwałtownych przemian gospodarczych i niekoniecznie musi jednocześnie być dla części mieszkańców
udręką. Wspomniałem powyŜej, iŜ
środki z tytułu opłaty eksploatacyjnej są przynaleŜne naszej gminie „od
zawsze”. Bardzo źle by się stało gdybyśmy nie chcieli pamiętać, Ŝe niestety, nie są one nam dane na zawsze. Powinniśmy zrobić wszystko,
aby problemy i doświadczenia byłych juŜ górniczych gmin były dla nas
nauką – nie przeznaczeniem.
Krzysztof Bielenin znad Soły
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Hodowca z pasją

zrezygnować z dalszej hodowli, wyprzedałem
nawet część moich najlepszych gołębi i rok 2004
był czarnym rokiem, jedynym w całym 50-leciu.
Złoty jubileusz przynaleŜności do
Pasja jednak wzięła górę nad emocjami i juPolskiego Związku Hodowców
bilat z Przecieszyna postanowił kontynuować
Gołębi Pocztowych świętował
hodowlę. W 2005 r. jego ptaki uczestniczyły juŜ
1 października przecieszynianin
we wszystkich konkursach nie tylko w Polsce, ale
Mieczysław Andruszko. Podczas
i za granicą. Obecnie hodowla Mieczysława Anuroczystości wręczono teŜ złote
druszko liczy 150 szt. gołębi, ale był taki czas,
i srebrne odznaki zasłuŜonym
kiedy było ich ponad 400.
hodowcom gołębi pocztowych.
W dniu złotego jubileuszu Mieczysław Andruszko po mszy świętej w przecieszyńskim koPrzygodę z gołębiami Mieczysław Andrusz- ściele zaprosił kolegów - hodowców z rodzinako zaczął juŜ w wieku 6 lat, kiedy od znajomego mi i zaproszonych gości na uroczyste spotkanie
swojego ojca dostał kilka gołębi. Sam zrobił dla do Domu Ludowego w Skidziniu. Wśród gości
nich na strychu prowizoryczny gołębnik ze starej był sam prezydent Polskiego Związku Hodowszafki meblowej, wzorując się na gołębnikach ców Gołębi Pocztowych, a zarazem prezes Okręstarych hodowców m.in. Władysława Stolarskie- gu Bielsko-Biała Jan Kawaler. Byli teŜ przedstago, Władysława Kuglera, Józefa Chrząszcza i Alek- wiciele Oddziału Oświęcim - prezes Tadeusz
sandra Marcaka . - Gołębie tak mnie urzekły, Ŝe Borkowski i sekretarz Władysław Dudkiewicz oraz
proboszcz przecieszyńskiej
parafii ks. Jacek Przybyła.
Podczas jubileuszu
obok Ŝyczeń i słów uznania
dla szacownego jubilata
nie zabrakło równieŜ gratulacji dla zasłuŜonych hodowców gołębi pocztowych. Prezydent PZHGP
Jan Kawaler uhonorował
„Złotą Odznaką PZHGP”
Mieczysława Andruszko,
Stanisława Andruszko, Jana
Otrębskiego i Władysława
Dudkiewicza, a „Srebrną
Odznaką PZHGP” Mieczysława Galocha, Jerzego
Majchra i Władysława KuMieczysław Andruszko (w środku) po mszy św. z okazji 50-lecia
lawika. Wręczył równieŜ hoprzynaleŜności do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
dowcom gołębi puchary i
w szóstej klasie podstawówki zająłem się ho- dyplomy za wyniki lotowe gołębi dorosłych i
dowlą na powaŜnie - mówi jubilat Mieczysław młodych w sezonie 2005 (wyniki w ramce).
Andruszko. - JuŜ wtedy moje gołębie brały udział
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztow konkursach lotów. W późniejszych latach ho- wych w Brzeszczach zawiązał się wiosną 1939 r.
dowlę opierałem na gołębiach zakupionych m.in. Jego załoŜycielami byli bracia Kuglerowie, Emil
od hodowców z Wodzisławia Śląskiego Alojze- Kopka, Józef Kopka, Aleksander Marcak i Stago Widera i Alojzego Rducha. W latach 90. za- nisław Jawor. Ale wojna, która wybuchła we
kupiłem 10 gołębi od czołowego hodowcy, któ- wrześniu pomieszała plany brzeszczańskim horego gołębie pochodzą z hodowli belgijskiej - dowcom. Oddział jednak reaktywowano w
ks. Słabego z Gorlic. Transakcji dobijałem teŜ na kwietniu 1946 r., a w 1954 r. powstała XXIII
aukcjach gołębi w Katowicach, Częstochowie i Grupa Lotowa Brzeszcze naleŜąca do Okręgu
w ówczesnym woj. opolskim. Jednym z pierw- Kraków, która posiadała trzy oddziały: 18 szych moich sukcesów było zajęcie w 1959 r. Brzeszcze, 99 - Jawiszowice i 100 - Wilamowidrugiego miejsca w zawodach Okręgu Kraków, ce. Jej twórcami byli: Władysław Kugler, Emil
za największy zaś sukces uwaŜam stałe wysokie Kopka, Franciszek Majcher, Stanisław Jawor,
Stanisław Andruszko, Franciszek Góra i Mieczymiejsce w grupie hodowców z Brzeszcz.
Nie zawsze zakup ptaków z dobrej hodowli sław Galoch. Grupie w tym czasie prezesował
jest gwarancją sukcesu. Tak było teŜ w przypad- Władysław Kugler, jego zastępcą był Stanisław
ku pana Mieczysława. W 2003 r. zakupił 9 gołę- Andruszko, a skarbnikiem Mieczysław Andruszbi od czołowego hodowcy ze Śląska, które miały ko. Wszyscy brali udział w lotach, odnosząc sukwzmocnić jego hodowlę. - Spodziewałem się cesy.
W 1976 r. w związku z reformą administraosiągnięcia lepszych wyników w rywalizacji sportowej, tymczasem zakup okazał się niewypałem cyjną kraju Grupa Brzeszcze przeszła pod Okręg
- mówi Mieczysław Andruszko. - Postanowiłem Katowice, Rejon Pszczyna. Czołowi hodowcy

tego okresu Stanisław Jawor, Jan Otrębski i
Adam Starzyk odnosili sukcesy zarówno w lotach, jak i na wystawach regionalnych, okręgowych i ogólnopolskich. Na szczególną uwagę
zasługuje Andrzej Kalika, pierwsza osoba w historii brzeszczańskiego Związku Hodowców
Gołębi, której udało się wyhodować olimpijczyka. Jego pierzasty pupil reprezentował 16 lutego 2003 r. nasz kraj podczas Olimpiady Gołębi
Pocztowych w Lievin we Francji, gdzie na 300
ptaków reprezentujących kraje z całego świata
zajął wysokie 8. miejsce. Bardzo dobre wyniki w
tym czasie osiągały teŜ gołębie Stanisława Andruszko i Bronisława Zająca.
W styczniu br. Oddz. Brzeszcze został rozwiązany i od 26 lutego jest Sekcją Oddz. Oświęcim w Okręgu Bielsko-Biała. Prezesem Sekcji
Brzeszcze jest Andrzej Kalika. NajdłuŜej działającymi i oddanymi działaczami są Stanisław
Andruszko, Mieczysław Andruszko, Andrzej
Kalika, Henryk Rus, Jan Otrębski i Jerzy Majcher.
Ewa Pawlusiak
Loty gołębi w sezonie 2005 Sekcja Brzeszcze
Mistrzostwo OPEN lotów gołębi dorosłych
Mistrz: Andrzej Kalika i Czesław Nycz, I wicemistrz: Bronisław Zając, II wicemistrz: Jerzy
Majcher.
Mistrzostwo OPEN lotów gołębi młodych
Mistrz: Waldemar Pierściński, I wicemistrz:
Andrzej Kalika i Czesław Nycz, II wicemistrz:
Edward Merta.
Mistrzostwo serii 20/20 - Loty gołębi dorosłych:
Mistrz: Bronisław Zając, I wicemistrz: Andrzej
Kalika i Czesław Nycz, II wicemistrz: Edward
Merta.
Mistrzostwo serii 20/20 - Loty gołębi młodych
Mistrz: Waldemar Pierściński, I wicemistrz:
Edward Merta, II wicemistrz: Andrzej Kalika i
Czesław Nycz.
Oddział Oświęcim.
Mistrzostwo serii 20/20 - Loty gołębi dorosłych:
Mistrz: Bronisław Zając, I wicemistrz: Andrzej
Kalika i Czesław Nycz, II wicemistrz: Edward
Merta.
Mistrzostwo serii 20/20 - Loty gołębi młodych:
Mistrz: Waldemar Pierściński, I wicemistrz:
Edward Merta, II wicemistrz: Damian Nowak
i Karol Nowak.
Mistrzostwo OPEN gołębi starych
Mistrz: Andrzej Kalika i Czesław Nycz, I wicemistrz: Bronisław Zając, II wicemistrz Jerzy Majcher, który wywalczył teŜ mistrzostwo Okręgu Bielsko-Biała w lotach gołębi dorosłych.
II wicemistrzem Okręgu Bielsko-Biała został
Andrzej Kalika.
Mistrzostwo OPEN gołębi młodych
Mistrz: Waldemar Pierściński, I wicemistrz:
Andrzej Kalika i Czesław Nycz, II wicemistrz:
Józef Górka.
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Ruch II dalej
kopalniany
Tereny po dawnym Ruchu II KWK
„Brzeszcze” w Jawiszowicach
w oczach władz gminy ciągle są
atutem, którego mogą nam pozazdrościć inni. Atrakcyjny teren ma
przyciągnąć do gminy inwestorów.
Jak na razie na pokopalnianym
terenie ciągle najpręŜniej działa
właśnie kopalnia „Brzeszcze”.
Na terenie byłego Ruchu II znajdują się szyby Andrzej III i Andrzej IV wraz z obiektami i
infrastrukturą towarzyszącą, stacja wytwarzania i transportu podsadzki i mieszanin doszczelniających, Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego oraz obiekty i urządzenia
związane z funkcjonowaniem drobnej sprzedaŜy węgla.

Zdewastowany budynek markowni - miejsce libacji
- W dalszej perspektywie likwidowany będzie szyb Andrzej IV – mówi Zdzisław Filip,
rzecznik prasowy KWK „Brzeszcze”. - WiąŜe się
to, ze zmianą charakteru szybu Andrzej III z
wdechowego na wydechowy. W planach jest
teŜ przeniesienie obiektów związanych z
drobną sprzedaŜą węgla na Ruch I. Wszystko
to wiąŜe się jednak z duŜymi kosztami i terminy zmian będą zaleŜały od polityki inwestycyjnej Kompanii Węglowej.
Gmina Brzeszcze nieruchomości połoŜone
w Jawiszowicach nabyła od Skarbu Państwa w
2000 r. i 2003 r. Za kaŜdym razem odpowiednie uchwały podejmowała Rada Miejska. W
październiku 2003 r. wojewoda małopolski
udzielił gminie 99 proc. bonifikaty od cen nabywanych nieruchomości. Te wraz z usytuowanymi na nich budynkami wyceniono na kwotę
1 080 210,00 zł, co przy zastosowaniu bonifikaty dało kwotę 10 802,10 zł. Kupiono działki
zarówno zabudowane, jak i niezabudowane.
W tej chwili gmina dysponuje terenem o powierzchni ponad siedmiu hektarów. W tym

roku ze względu na zły stan techniczny budynków i zagroŜenie dla bezpieczeństwa ludzi rozebrano budynki regeneracji i kuźni wozów,
wiaty magazynowej oraz warsztatów szkolnych.
Dawny warsztat mechaniczny jest ciągle własnością Starostwa Powiatowego, które dzierŜawi go firmie transportowej. Niezagospodarowany pozostaje budynek łaźni dawnego
Zespołu Szkół Zawodowych oraz cechowni, zaś
w ruinę popadł budynek markowni oraz dawna stołówka i sklep zakładowy. Budynki te są
miejscem spotkań amatorów alkoholu, a niedawno wybuchł tam poŜar.
- Do tej pory trudno było mówić o konkretach, co do najbliŜszej przyszłości terenu, którym dysponujemy na dawnym Ruchu II, bo
gmina nie miała Planu Zagospodarowania
Przestrzennego – mówi Arkadiusz Włoszek, zca burmistrza. - Jeśli juŜ uchwalimy plan, to
jestem przekonany, Ŝe sprawy ruszą szybko do
przodu i będzie moŜna z inwestorami rozmawiać o konkretach. Wydaje mi się, Ŝe najwłaściwszą propozycją jeśli chodzi o zagospodarowanie dawnego Ruchu II jest pomysł
utworzenia na terenie gminy parku przemysłowego.
Szybkim uregulowaniem stanu prawnego na Ruchu II i powstaniem strefy inwestycyjnej zainteresowana jest Terenowa
SłuŜba Ratownicza, która dzierŜawi od gminy budynek po dawnej Zakładowej Zawodowej StraŜy PoŜarnej KWK „Brzeszcze”.
Terenowa SłuŜba Ratownicza
powstała na bazie restrukturyzacji górnictwa. Decyzją ministra
spraw wewnętrznych i administracji oraz za zgodą komendanta wojewódzkiego Państwowej
alkoholowych.
StraŜy PoŜarnej w 1995 r. kopalnianą straŜ poŜarną przekształcono właśnie w
Terenową SłuŜbę Ratowniczą sp. z.o.o. Prawie
cała załoga nowej jednostki to w większości
byli pracownicy kopalnianej straŜy poŜarnej.
Obecnie w spółce pracuje 25 straŜaków.
- Jako spółka musimy utrzymywać się z własnych źródeł dochodu - mówi Jarosław Szemliński, prezes Terenowej SłuŜby Ratowniczej. Mamy podpisaną umowę z KWK „BrzeszczeSilesia”, świadczymy teŜ usługi p.poŜ na zewnątrz. Jesteśmy jednostką ratowniczą, więc
do naszych zadań naleŜy zabezpieczanie terenu gminy Brzeszcze. WyjeŜdŜamy do poŜarów,
a koszty akcji pokrywamy z własnych środków.
ZaleŜy nam na tym, by odkupić budynek od
gminy i taką propozycję przedstawiliśmy, ale
póki co Urząd Gminy nie podjął decyzji. Nie
jest to dla nas korzystna sytuacja, bo nie moŜemy inwestować w zajmowane pomieszczenia. Gdyby na Ruchu II powstała strefa inwestycyjna, to nasza obecność byłaby tutaj tym
bardziej zasadna.
JaBi

RóŜowa Sobota
Podczas pierwszej „RóŜowej Soboty”,
którą brzeszczańskie Amazonki 15 października zorganizowały wraz z NZOZ „Vita, lekarze bezpłatnie przebadali 382 kobiety, aŜ
70 spośród nich kierując na USG piersi.
Po ubiegłorocznym Powiatowym Marszu
śycia i Nadziei Amazonki zdecydowały zorganizować „RóŜową Sobotę” i juŜ zapewniają, Ŝe nie
była to jednorazowa akcja. Chcą ją kontynuować
kaŜdej jesieni w dniu Ogólnopolskiego Marszu
śycia i Nadziei, bo widzą jakie efekty przyniosła.
Tylko w jednym dniu wykonano 52 USG piersi i
15 biopsji cienkoigłowych. Dla 18 kobiet ustalono terminy badania USG. Około 70 pacjentkom zalecono kontrolę w poradni chirurgicznej,
a 23 skierowano na mammografię.

Organizatorzy nie spodziewali się, Ŝe akcja
„RóŜowa Sobota” spotka się z tak duŜym
zainteresowaniem ze strony kobiet.
15 października przed budynkiem przychodni
przy ul. Piłsudskiego jeszcze grubo przed godz. 9tą ustawiła się duŜa kolejka. W ciągu sześciu godzin lekarzom nie udało się przebadać wszystkich
kobiet. Kobiety badali: lekarz med. Marek Szczepanek - specj. chirurg, dr nauk med. Jerzy Frączek specj. chirurg onkolog, lek. med. Andrzej Baran specj. chirurg, lek. med. Danuta Mańka i lek. med.
Dorota Porzuczek-Zuziak - specj. onkologii klinicznej i specj. chemioterapii nowotworów. USG wykonywali: lek. med. Maria Wilgus - specj. geriatii i
lek. med. Antoni Miśko - specj. chorób kobiecych i
połoŜnictwa, zaś biopsję lek. med. Zbigniew Antosz - specj. patomorfolog.
W czasie trwania badań dr Antosz wygłosił
wykład na temat genetyczności raka piersi. Amazonki zaś na fantomie uczyły samobadania piersi, po raz kolejny uświadamiając kobietom, Ŝe
mastektomia nie oznacza końca Ŝycia, a jedynie
utratę piersi. KaŜda z nich kaŜdego dnia swoją
osobą udowadnia, Ŝe nowotwór wykryty we
wczesnym stadium zaawansowania jest moŜliwy do wyleczenia.
„RóŜową Sobotę” wsparli: Urząd Gminy
Brzeszcze, Zdzisław Ulczok - piekarnia B&B, Dorota Pawlusiak - sklepy „Delicje”, Społem PSS
Górnik Brzeszcze, Alina Kobielus - stołówka
Brzeszcze, Maria i Władysław Franek - cukiernia
„Maja” Jawiszowice.
EP

Kryminały

Zdarzenia
25 września w Zasolu o godz. 21.00 podczas akcji gaszenia poŜaru niezamieszkałego starego domu przy ul. K.
Jagiełly, nieznany sprawca skradł z wozu bojowego dwie
radiostacje marki Motorolla. Straty w wysokości 3 tys. zł
poniosła jednostka OSP Jawiszowice.
***
27 września o godz. 22.40 przy ul. Przemysłowej,
brzeszczanie Krystian K. (lat 27) i Andrzej P. (lat 18) skradli
samochód marki VW Golf wart 5 tys. zł. Poszkodowany
Mirosław G. pozostawił w stacyjce kluczyki. Sprawcy w wyniku podjętych przez funkcjonariuszy policji czynności zostali ujęci, a auto zwrócono właścicielowi. Krystian K., który w przeszłości juŜ był karany za rozboje i kradzieŜe, został
decyzją Sądu Rejonowego w Oświęcimiu aresztowany na
okres 3 miesięcy. RównieŜ VW Golfa skaradziono w nocy
13/14 października z parkingu przy kop. Brzeszcze. Tym
razem mieszkaniec Góry Robert S. nie odzyskał pojazdu.
Straty wyniosły 14 tys. zł.
***
4 października o godz. 11.10 przy ul. Górniczej policja
zatrzymała brzeszczanina Henryka H. (lat 37), który wyłamując drzwi wejściowe mieszkania Marioli G. skradł z niego
pieniądze i artykuły spoŜywcze wartości 150 zł. Wobec bezrobotnego złodzieja Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu
zastosowała dozór policyjny.
***
18 października o godz. 13.00 nieznany sprawca skradł
rower górski z posesji Jerzego P. Straty wyniosły 500 zł.
Tydzień później złodziej skradł portfel z zawartością 60 zł i
dokumenty z mieszkania Heleny P. Poszkodowana była w
mieszkaniu, ale drzwi były otwarte.
***
20 października o godz. 5.00 na ul. Wypoczynkowej w
Skidziniu doszło do czołowego zderzenia Cinguecento z
autobusem MZK Oświęcim. Kierujący samochodem osobowym mieszkaniec Zasola Bielańskiego 43-letni Grzegorz N.
był pod wpływem alkoholu. Badanie krwi wykazało 2,5 promila. Kierowca autobusu był trzeźwy. W wypadku ucierpiał
Grzegorz N. Pogotowie zabrało go do szpitala.
***
20 października o godz. 19.45 na ul. Dworcowej kierujący samochodem marki Ford mieszkaniec Miedźnej, 26-letni
Artur O. potrącił przechodzącego przez jezdnię bezdomnego Leszka B. (lat 47). Nietrzeźwego pieszego przewieziono
do szpitala, a pobraną od niego krew przekazano do zbadania do Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
***
24 października o godz. 16.00 przy ul. Bielskiej w Jawiszowicach w zaparkowanym na poboczu Fiacie Cinguecento złodziej wybił szybę i skradł radioodtwarzacz oraz torbę
sportową na szkodę mieszkanki Andrychowa Magdaleny
K. Straty wyniosły 500 zł.
***
24 października o godz. 14.25 na skrzyŜowaniu ul. Wypoczynkowej, Łęckiej i K. Jagiełły kierująca Fordem Fiesta
mieszkanka Wadowic 51-letnia GraŜyna B. nie udzieliła
pierwszeństwa przejazdu autosanowi kierowanemu przez
Mirosława Ł. (lat 33) z Kęt. GraŜyna B. w wyniku zderzenia
doznała obraŜeń ciała i trafiła do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi. Autosanem jechały dzieci niepełnosprawne.
Ewa Pawlusiak
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Wyrodny syn
Nad swoją 70-letnią matką znęcał się
niejeden raz. W 2002 roku otrzymał wyrok skazujący w zawieszeniu na 4 lata. W
październiku za dotkliwe pobicie trafił za
kratki. W chwili zatrzymania był trzeźwy.
38-letniemu Ireneuszowi Z. z Jawiszowic, brzeszczańscy policjanci ostatni zarzut
za znęcanie fizyczne i psychiczne postawili
w kwietniu br. Zawiadomienie złoŜyła w komisariacie sama poszkodowana.
Kiedy 70-letnia staruszka Irena R. od
kilku dni nie wychodziła z domu, zaniepokojona znajoma dała znać na policję.
- Na miejscu stwierdziliśmy, Ŝe kobieta
znów została pobita przez syna, doznając
dotkliwych obraŜeń ciała - mówi Jarosław
Adamiec, kierownik referatu dochodzeniowo-śledczego w Komisariacie Policji w
Brzeszczach. - Wezwane pogotowie zabrało ją do szpitala, a Ireneusz Z., który nie
przyznał się do popełnienia czynu trafił najpierw do policyjnej izby zatrzymań, a 24
października został doprowadzony do Sądu
Rejonowego w Oświęcimiu i tymczasowo
aresztowany. Wyrodny syn w przeszłości
często bywał w izbie wytrzeźwień. W chwili
zatrzymania był trzeźwy. W większości przypadków jednak znęcał się nad matką pod
wpływem alkoholu.
Jawiszowianin w więzieniu odsiadywał
juŜ wyroki za kradzieŜe, kradzieŜe z włamaniem, zniewaŜanie funkcjonariuszy policji i
straŜy miejskiej oraz paserstwo. W kolizje z
prawem wchodził na terenie całego kraju.
- Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 - mówi Jarosław Adamiec.
W 2003 r. KP Brzeszcze skierował z aktem oskarŜenia do Prokuratury w Oświęcimiu 18 spraw za znęcanie, w 2004 r. tylko
9. Za dziesięć miesięcy br. tych spraw jest
10. - Byłoby ich zdecydowanie więcej, ale
pokrzywdzeni często nie zgłaszają do nas
zawiadomienia o znęcaniu, albo wycofują

oskarŜenie - wyjaśnia Jarosław Adamiec. Wcześniej czy później wracają do nas, bo
sytuacja się powtarza. Na szczęście na tego
typu sytuacje nie są obojętni sąsiedzi, rodzina czy opieka społeczna. Od nich często
dowiadujemy się o tragediach rodzinnych
i wówczas interweniujemy.
W październiku 1998 r. wszedł w
Ŝycie rządowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska
Karta”. Jednym z jego realizatorów jest
Policja. Szczególne zadania spoczywają
na policjantach kompanii patrolowointerwencyjnych oraz dzielnicowych.
Oni najczęściej spotykają się z ofiarami.
Ich działania mają na celu skuteczne reagowanie wobec przemocy w rodzinie
poprzez:
- informowanie pokrzywdzonych o
przysługujących im prawach oraz moŜliwości korzystania z pomocy i wsparcia wyspecjalizowanych instytucji,
- rejestrację śladów i przebiegu wydarzeń oraz podjętych czynności, gromadzenie informacji z interwencji domowych i stały kontakt z zagroŜoną
rodziną.
- rozpoznawanie skali zjawiska i zagroŜeń w rodzinie,
- motywowanie ofiar przemocy w
rodzinie do Ŝądania ochrony swoich
praw i szukania pomocy.
W tym roku brzeszczańska policja interweniowała aŜ w 265 takich przypadkach. Sporządzone zostały 2 Niebieskie Karty. Sprawcami byli męŜczyźni. Ucierpiały
przy tym 3 ofiary: 2 kobiety i dziecko do lat
13. Znacznie gorzej przedstawiała się sytuacja w analogicznym okresie ub. roku.
Wtedy na podstawie 276 interwencji sporządzono 9 Niebieskich Kart, a sprawcami
było 8 męŜczyzn i jedna kobieta. Ucierpiało wtedy 8 kobiet, 9 dzieci w wieku do 13
lat, 5 dzieci do 18 lat i jeden męŜczyzna.
Ewa Pawlusiak

Ogłoszenia drobne
•Sprzedam Renault Laguna 1.8; 1 rejestr. 1997 r.; 1 właściciel, garaŜowany, bezwypadkowy, 71 000
km, 14 000 zł, tel. 0604 18 13 22, (032) 737 42 44.
•Język niemiecki – korepetycje, przygotowanie do matury, przygotowanie do egzaminów ZD i ZMP,
tel. 0606 987 247.
•Czyszczenie dywanów i tapicerek metodą podciśnieniową u klienta; tel. (032) 737-45-60; 604-348755.
•BESKID śYWIECKI – KORBIELÓW pokoje 2,3,4-osobowe. Blisko przejścia na Słowację, stadnina koni,
wyciągi narciarskie. Domowa kuchnia. Tanio, sezon całoroczny. Kontakt: (033) 8600839; kom. 601300-753; e-mail: edybek@interia.pl
•Sprzedam M-3 na os. Paderewskiego, 51 m2, II piętro, po kapitalnym remoncie, kuchnia na wymiar,
tel. 0606-739-127.
•Przyjmę do pracy fryzjerkę. Pełny etat. tel. 0503-844-834, (033) 842-41-71.
•Matematyka - korepetycje w domu ucznia, przygotowanie do matury, te.l 0608-316-290.
•Język niemiecki - korepetycje w domu ucznia, przygotowanie do matury, tel. 0606-821-266.
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Brzozówki 2005
HKTJ Brzeszcze juŜ od 5 lat co roku w październiku organizuje zlot grotołazów, nazywany
„Brzozówkami”. Skąd ta nazwa? Ano stąd, Ŝe
impreza odbywa się przy jaskini „Brzozowej”,
odkrytej przez HKTJ Brzeszcze.
- W tym roku pod jaskinię „Brzozową” przybyło ponad 70 osób z róŜnych klubów jaskiniowych
– mówi Robert Pest, prezes HKTJ Brzeszcze. - Pogoda dopisała. Jak zwykle było ognisko, slajdy i filmy
z wypraw jaskiniowych. Ponadto nowością była
wojskowa kuchnia polowa, z której serwowano
grochówkę oraz kolby gotowanej kukurydzy. Za
pomoc w organizacji „Brzozówek” składamy specjalne podziękowania dla Ośrodka Kultury w Brzeszczach, firmy „EVEREST” Brzeszcze, Terenowej SłuŜby Ratowniczej Brzeszcze i SebastianaPotoka.

Grotołazi z Brzeszcz w odkrytej przez siebie
jakini „Brzozowej”.
W czasie imprezy HKTJ Brzeszcze przyznaje
„Brzozówki” – nagrody dla wyróŜniających się w
danym roku jaskiniowców. W tym roku „Brzozówki” otrzymali: Staszek Kotarba - KKTJ - za to Ŝe „Zaraził HKTJ Brzeszcze jaskiniami Rumuni”, Bartosz
Dąbek i Wacek Kosmowski - SBB - za spłynięcie
rzeką Witim na dalekiej Syberii tratwą zbudowaną
z butelek typu PET.
JuŜ 11 listopada na zaproszenie klubu jaskiniowego „PROTEUS” z Huneodary Romania
brzeszczański HKTJ wyrusza na kolejną wyprawę
do jaskiń Rumunii. Tym razem celem wyprawy jest
poszukiwanie nowych, nie odkrytych korytarzy i
sal w jaskini Cocolbea. Grotołazi zabierają ponad
tonę sprzętu, który będzie potrzebny do eksploracji w jaskini, m.in. agregaty prądotwórcze, pontony, nagrzewnice ciepłego powietrza oraz specjalistyczny sprzęt do poszerzania wąskich szczelin.
Wyprawa będzie trwała 2 tygodnie.
JaBi

Bije po kieszeni
Fotoradar, który we wrześniu pojawił się
na drogach naszej gminy juŜ bije po kieszeni
niezdyscyplinowanych kierowców. Najwięcej zarejestrował ich na ul. Turystycznej w
Jawiszowicach, Ofiar Oświęcimia i Piastowskiej w Brzeszczach oraz Łęckiej w Zasolu.
Wystarczyło tylko 12 godzin, by ukarać mandatami i punktami karnymi 194 piratów drogowych.

Nasze tematy

Ofiar Oświęcimia tylko w ciągu 81 minut zrobił
zdjęcia 41 kierowcom.
- Byłoby ich zdecydowanie więcej, ale na
początek wyłapywaliśmy tylko piratów drogowych tzn. tych, którzy przekraczali dozwoloną
prędkość o 31 km/h i więcej - wyjaśnia komendant Tokarz. - Ale po dwóch miesiącach
czas juŜ obniŜyć prędkość nadłoŜoną ponad
limit.
Z zestawienia wyników pracy fotoradaru
wynika, Ŝe w październiku obowiązującą na
drogach prędkość przekroczyło aŜ 77 proc. kierowców. Niewiele lepiej, bo prawie 63 proc.

Fotoradar juŜ nauczył
wielu piratów drogowych ściągania nogi z
gazu, bo jeden mandat
za co najmniej 200 zł
jeszcze jakoś moŜna przeŜyć, ale kolejne?
- Fotoradar miał zadziałać bardziej prewencyjnie niŜ karalnie - wyjaśnia Krzysztof Tokarz,
komendant StraŜy Miejskiej. - Ale jeśli juŜ zajdzie taka konieczność,
musimy niestety karać.
W przeciągu dwóch miesięcy juŜ dało się zauwaŜyć bardziej rozsądnie
jeŜdŜących kierowców. Zdjęcie wykonane przez fotoradar. Kierowca VW Golfa przekroczył
Ale statystyki nadal są dozwoloną prędkość o 33 km.
zatrwaŜające.
Kierowcy jak na razie godzą się z mandata- kierowców nie stosowało się do wymaganej
mi. Po otrzymaniu wezwania zgłaszają się w prędkości równieŜ we wrześniu. Na przykład
StraŜy Miejskiej. Jedni płacą od ręki w kasie, na 436 pojazdów, które w ciągu 109 minut
inni zabierają dowody wpłaty z 7-dniowym ter- przejechały 12 października ul. Pszczyńską aŜ
minem wpłaty. O tym jaka będzie ściągalność, 356 przekroczyło prędkość. Na Łęckiej, Ofiar
za wcześnie jeszcze mówić. Jedno jest pewne. Oświęcimia, Piastowskiej i Turystycznej urząJeśli w ustawowym terminie sprawca nie uiści dzenie tylko w ciągu 12 godzin zarejestrowało
3069 pojazdów poruszających się z niedozwowpłaty, do jego drzwi zapuka komornik.
Fotoradar jest urządzeniem mobilnym, tzn. loną prędkością. StraŜnicy miejscy nałoŜyli
Ŝe w niewielkich odstępach czasu moŜe zna- mandaty i punkty karne tylko 194 piratom droleźć się w róŜnych rejonach naszej gminy. Na gowym. A gdyby tak ukarać wszystkich...
Ewa Pawlusiak
przykład 21 września przed południem na ul.

Pogadanki
o psach
W październiku StraŜ Miejska we
wszystkich przedszkolach gminnych
realizowała program profilaktycznoedukacyjny „Pies – nasz przyjaciel”.
StraŜnik miejski Ryszard Korczyk podczas pogadanek z 5- i 6-latkami mówił
o zagroŜeniach, jakie niesie niewłaściwe obchodzenie się z psami. Przytaczając mnóstwo przykładów przybliŜył maluchom psychikę tych zwierząt i
wskazywał na ich zachowania w róŜnych sytuacjach. A potem kaŜde dziecko pod jego okiem
trenowało bezpieczną postawę w przypadku

zaatakowania przez psa. Na koniec przedszkolaki otrzymały kolorowanki edukacyjne, które
potem z paniami analizowały i malowały.
EP
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Początki
przyjaźni
Wymiana międzynarodowa młodzieŜy to
temat niezwykle modny, ale takŜe ambitny i
trudny do zrealizowania. Końcem ubiegłego
roku szkolnego nawiązaliśmy kontakt ze szkołą
z Litwy o podobnym kierunku kształcenia, gościliśmy przedstawicieli litewskiego grona pedagogicznego u siebie, następnie złoŜyliśmy
rewizytę.
Cel osiągnięty
NajwaŜniejsze jednak, Ŝe nie zawiedliśmy się
na naszej młodzieŜy – pomysł wymiany międzynarodowej spodobał się w równym stopniu zarówno nauczycielom jak i uczniom. Dlatego juŜ w
połowie października przedstawiciele Samorządu Szkolnego z Panevezys na Litwie wraz ze swoimi opiekunami zawitali do Polski.
- Nasza szkoła jest młodą szkołą, bo zaledwie
z dwudziestopięcioletnim staŜem, ale w tej chwili
tworzymy historię dla następnych pokoleń. Dzisiejszy dzień na pewno zapisze się w tradycji naszej szkoły wielkimi literami – z tymi słowami
dyrektor GraŜyna Gawłowska zwróciła się do gości, nie ukrywając zadowolenia z ich przybycia.
– Mam nadzieję, Ŝe przez ten krótki czas poznacie
przynajmniej część naszych zwyczajów i zwiedzicie najciekawsze zakątki naszych okolic.
Napięty program
Częstochowa, Zakopane, Wadowice, Kraków,
Muzeum Auschwitz-Birkenau – to miejsca, które
poznali zaproszeni Litwini pod opieką nauczycieli

Gimnazjum
z klasą
Zaszczytny tytuł „Szkoły z klasą” od tego
roku nosi Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach im.
ks. Jana Twardowskiego w Brzeszczach.
„Szkoła z klasą” to ogólnopolska akcja Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej,
której patronuje Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Partnerem akcji jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
- Uczestnictwo w programie było dla nas wyzwaniem i wiązało się z dodatkową pracą wielu
nauczycieli - mówi Urszula Nocoń, dyrektor Gimnazjum nr 1. - Nauczyciele i uczniowie realizując
wymagania trzeciej edycji programu szczególną
uwagę skupili nad tym, by lepiej przygotowywać
się do egzaminów, by poprawiać sposoby oceniania z poszczególnych przedmiotów. Podejmowaliśmy teŜ działania w celu upowszechniania
aktywizujących metod nauczania. Doskonaliliśmy
systemy wychowawcze i profilaktyczne, efektywnie uczyliśmy się języków obcych.
Działania w Gimnazjum nr 1 wynikały z załoŜeń akcji, która propaguje sześć zasad dobrej edu-
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PZ Nr 7, pełniących rolę przewodników. Natomiast popołudnia i wieczory litewska młodzieŜ
spędzała w gronie swych rówieśników, uczniów,
którzy zobowiązali się gościć ich u siebie w domu.
Nie zabrakło takŜe spotkania z Samorządem Szkolnym – przy świecach i poczęstunku przygotowanym przez samych uczniów – omawialiśmy przyszłą
współpracę, wymienialiśmy się spostrzeŜeniami,
doświadczeniami, dostrzegając jednocześnie róŜ-

MłodzieŜ z Litwy i ich nauczyciele zwiedzili m.in.
nice w systemie edukacji, w podejściu młodzieŜy
do nauki, w sposobie spędzania wolnego czasu.
Uczniowska integracja
Trudno było się rozstać – młodzieńczy zapał
pokonał nawet barierę językową. Spotkanie „samorządowców” zakończyło się niespodzianką przygotowaną przez gości: Arek śak (przewodniczący
naszej szkoły) w parze z wiceprzewodniczącą litewskiego Samorządu Szkolnego być moŜe pierwszego miejsca w Ŝadnym konkursie tanecznym nie
kacji. Szkoła ma przede wszystkim dobrze uczyć
kaŜdego ucznia, ma uczyć myśleć i rozumieć świat,
pomagać wierzyć w siebie, przygotowywać
do przyszłości, rozwijać społecznie i uczyć wraŜliwości.
Podsumowanie trzeciej edycji programu
„Szkoła z klasą” odbyło się 27 września w Sali
Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego, gdzie Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski gratulował
przedstawicielom szkół zdobycia zaszczytnego
tytułu. Na drugą cześć uroczystości, podczas której wręczono zwycięzcom certyfikaty potwierdzające nadanie tytułu „Szkoły z klasą”, organizatorzy zaprosili uczestników programu do budynku
redakcji Gazety Wyborczej. Certyfikat dla brzeszczańskiego gimnazjum odebrała dyr. Urszula
Nocoń i koordynator akcji w szkole Małgorzata
Greń.
- Program „Szkoła z klasą” to masowy ruch
na rzecz lepszej szkoły, który pomaga się rozwijać - mówi dyr. Urszula Nocoń. - Dla nauczycieli
jest przepustką do rozwoju zawodowego i satysfakcji. Dlatego akcja ciągle trwa, a w tym roku
adresowana jest bezpośrednio do nauczycieli.
Po wykonaniu szeregu zadań będą oni mogli
otrzymać potwierdzenie swych kompetencji certyfikatem „Nauczyciel z klasą”.
EP

zajęliby, ale litewski taniec narodowy w ich wykonaniu to z całą pewnością większy dowód integracji międzynarodowej niŜ jakiekolwiek puste słowa.
Nieuchronne rozstanie, kolejne plany
Miłe chwile zazwyczaj szybko mijają. - Nam
nie wystarczy krótka rewizyta, my musimy spotkać się takŜe w czasie wakacji - Dominik Piesta i
Madzia Staniak juŜ teraz tęsknią za nowymi przyjaciółmi.
- śal, Ŝe tak szybko musieli nas opuścić – dodają tegoroczni maturzyści, Natalia Staroń i Mateusz Rzeszutko. DuŜe
zaangaŜowanie ze strony dyrekcji, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, zaowocowało. Nasza młodzieŜ wyjedzie na Litwę na przełomie maja i czerwca.
Jesteśmy przekonani, Ŝe ten wyjazd będzie równie udany, a międzynarodowa
przyjaźń przez kolejne lata tylko się
wzmocni.
- Następny krok wykonam w kierunku Holandii, gdzie bardzo rozwinięty jest
kierunek hodowli koni i cieszy się
ogromną popularnością – zapewniła
Kraków. uczniów tego kierunku dyrektor GraŜyna Gawłowska. - Dzięki temu nie tylko
technikum Ŝywienia będzie miało szansę się wykazać. Kształcąc młodzieŜ w róŜnych kierunkach
chcemy pokazać im alternatywne moŜliwości pozyskiwania zatrudnienia.
Celina Mikołajek
nauczyciel PZ nr 7 w Jawiszowicach

Dzieląc się miłością
4 października wolontariusze z PZ nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach zorganizowali spotkanie integracyjne
zdziećmi specjalnej troski. Po wystawieniu bajki „Czerwony Kapturek”, dzieci uczestniczyły
w zabawach przygotowanych przez młodzieŜ.
Nie zabrakło równieŜ słodkiego poczęstunku i
drobnych upominków dla kaŜdego gościa.
Dowiedziałam się, Ŝe spotkania uczniów naszej szkoły z dziećmi specjalnej troski są juŜ tradycją. Ja wzięłam w nich udział po raz pierwszy.
Było super! Wielka radość dzieci dała nam organizatorom największe zadowolenie. Jeszcze do
niedawna tak niewiele wiedziałam o działaniach
wolontariuszy, jeszcze mniej o tym, co daje ta praca. A tu proszę! KaŜda chwila spędzona zdziećmi
utwierdzała mnie w przekonaniu, Ŝe to, co robię
jest istotne i ma ogromne znaczenie zarówno dla
mnie, jak i dla innych.
Dzięki spotkaniu z grupą dzieci specjalnej troski uświadomiłam sobie, Ŝe dzieląc się swoją miłością i dając radość drugiemu człowiekowi, takŜe
sama je otrzymuję. Cieszę się, Ŝe coraz więcej młodych ludzi bezinteresownie ofiarowuje swój czas
innym. Działalność w wolontariacie odmieniła
moje Ŝycie. Nauczyłam się dobrze dysponować
wolnym czasem. KaŜda chwila ma konkretne zadanie – pomoc innym.
Magda Zarzycka - uczennica kl. 2c w PZ nr 6

Nasze tematy

Ptasia grypa
pod nadzorem
Wirus ptasiej grypy zdziesiątkował
w ubiegłych latach drób m.in. w Azji
Południowo-Wschodniej, Holandii
i Belgii. W tym roku zaatakował na
terenach Rosji, Rumunii, Turcji, Szwecji, Grecji i Chorwacji. Światowa
Organizacja Zdrowia opracowała juŜ
dokładne zalecenia, których nieprzestrzeganie moŜe doprowadzić do
pandemii. Niezbędne środki ochrony
podjęto równieŜ w Polsce. W ramach
wydanego przez ministra rolnictwa
rozporządzenia Powiatowe Centrum
Reagowania Kryzysowego funckjonujące przy staroście oraz Zespół Kryzysowy przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii w Oświęcimiu prowadzą działania mające zminimalizować ryzyko
wystąpienia wirusa w naszym regionie.
Tegoroczne doniesienia o ataku ptasiej grypy
w kilku europejskich krajach postawiły w stan gotowości pracowników rządowych i lekarzy weterynarii wszystkich krajów UE. 15 października minister rolnictwa Jerzy Pilarczyk podpisał
rozporządzenie zakazujące trzymania na otwartej
przestrzeni ptactwa domowego i hodowlanego,
a takŜe handlu kurami, kaczkami, gęsiami, indykami, przepiórkami, strusiami, gołębiami, perliczkami, baŜantami i kuropatwami. W zakres tego
rozporządzenia wchodzi takŜe zakaz polowań,
wystaw i pokazów ptaków oraz zakaz importu
Ŝywych ptaków, jaj, mięsa z terenów zaatakowanych wirusem ptasiej grypy.
- Na szczęście nie ma wielkiego zagroŜenia
wystąpienia wirusa ptasiej grypy na terenie powiatu oświęcimskiego – uspokaja Krzysztof Zieliński, Powiatowy Lekarz Weterynarii. - Teren powiatu oświęcimskiego nie leŜy na szlaku
wędrówek ptactwa wodnego, które jest czynnikiem roznoszącym wirus. Poza tym na terenie powiatu nie ma duŜych skupisk kurników, raczej są
one rozłoŜone równomiernie, w dostatecznej
odległości od akwenów wodnych, stąd poziom
ryzyka zakaŜenia jest mniejszy. Podejmowanie
środków ostroŜności jest jednak wskazane i konieczne.
W razie zaobserwowania nieprawidłowego
zachowania się zwierząt, nie trzymania ich przez
właścicieli w zamknięciu czy znalezienia martwych
ptaków, Powiatowy Inspektorat Weterynarii prosi o natychmiastowy kontakt z Policją, StraŜą PoŜarną, Urzędami Gmin lub lekarzami weterynarii.
Na potrzeby zwalczania epidemii ptasiej grypy Powiatowy Lekarz Weterynarii opracował plan
działania dla wszystkich jednostek, słuŜb i inspekcji. Ustalenia zawarte w planie zostały przekazane

H5N1 – wystąpiły u ludzi. Spośród 18 chorujących
osób wyzdrowiało 12. Pozostałe zmarły.
ZakaŜenie domowych i hodowlanych ptaków,
a takŜe ludzi następuje poprzez pośredni (przez
picie wody z tego samego źródła, z którego poiły
się zainfekowane ptaki) lub bezpośredni kontakt
z odchodami chorych ptaków oraz z wydzieliną z
ich oczu i nozdrzy. Ponadto sprzęt stosowany w
gospodarstwach i uŜywane środki transportu
mogą przyczynić się do szerzenia zakaŜenia.
Minister rolnictwa zwraca uwagę właścicielom gospodarstw na konieczność obserwacji zwierząt domowych i hodowlanych, gdyŜ nierzadko
wykazują one objawy zakaŜenia. Najbardziej rozpoznawalnymi oznakami zakaŜenia wirusem są
osłabienie, gorączka, brak apetytu, stroszenie piór,
obrzęk grzebieni i korali, trudności z oddychaniem, biegunka, przekrwienie na gardle, tchawicy, Ŝołądku i w okolicach serca, spadek produkcji jaj lub jaja o
bardzo cienkiej skorupce.
Wobec zaistniałego niebezpieczeństwa Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała zalecenia, których przestrzeganie moŜe zmniejszyć
ryzyko zakaŜenia wirusem. Wprowadzono zakaz spoŜywania przez ludzi i
zwierzęta zaraŜonego drobiu, który
naleŜy natychmiast zniszczyć. NaleŜy
unikać kontaktu z wszelakim ptactwem, tym zdrowym i juŜ zainfekowanym. Osobom, które w trakcie swojej
Do czasu odwołania rozporządzenia ministra rolnictwa kury pracy stykają się z ptakami, nakazuje
pozostaną w „niewoli”.
się wkładanie masek i kombinezonów
zastosowały się do wydanych poleceń i trzymały ochronnych oraz dokładne mycie rąk mydłem i
zwierzęta na otwartej przestrzeni pouczono o wodą (w razie konieczności całego ciała) lub środkonsekwencjach takiego postępowania. Przy ko- kami zawierającymi alkohol.
lejnej kontroli właściciele gospodarstw nieprzePonadto Światowa Organizacja Zdrowia
strzegający zapisów rozporządzenia będą karani. ustaliła, iŜ nie ma zagroŜenia dla człowieka zakaW gminie Brzeszcze kontrolę przeprowadzimy w Ŝeniem wirusa po zjedzeniu przetworów drona początku listopada. Kontrolowane będą rów- biowych pochodzących od zdrowego ptactwa
hodowanego na terenach dotkniętych chorobą.
nieŜ ubojnie drobiu.
- Sprowadzamy drób wyłącznie z polskich ferm Podkreślono jednak, iŜ w razie niebezpieczeń- mówi Andrzej Hanusiak, kierownik ubojni dro- stwa rozprzestrzenienia się wirusa ptasiej grypy
biu „Marta” z Brzeszcz. - Współpracujące z nami na skalę światową, działaniem wskazanym i kofermy drobiu posiadają wystarczające środki po- niecznym będzie masowy ubój nie tylko zainfezwalające utrzymać ich wysoki standard oraz wy- kowanego ptactwa, ale teŜ i zdrowego, znajdumagane świadectwa podpisane przez lekarzy we- jącego się w bliskim sąsiedztwie atakującego
terynarii. Ponadto sama ubojnia posiada wirusa.
konieczne zabezpieczenia i działa pod stałym nadNikt nie chce, aby powtórzyła się sytuacja, jaka
zorem inspektorów weterynaryjnych. Dzięki temu miała miejsce np. w Holandii w 2003 r. Skutki
nie istnieje ryzyko przetworzenia zainfekowane- wystąpienia tam wirusa ptasiej grypy były katago drobiu i rozprowadzenia go do sklepów sieci strofalne. Holendrzy zostali zmuszeni do wybicia
30 mln kurczaków. Stamtąd zarazek przedostał
PSS „Społem”, które zaopatrujemy.
się do Belgii, gdzie w ramach podjętych środków
Dmuchać na zimne
bezpieczeństwa „pod nóŜ” poszło 2,7 mln sztuk
Profilaktyczne środki ostroŜności podejmowa- drobiu. Stosowanie się do wydanych rozporząne są w całej Polsce. Jako Ŝe ptasia grypa jest cho- dzeń, zakazów i nakazów jest więc w tej sytuacji
robą zakaźną atakującą ptactwo domowe i ho- wskazane. Brak odpowiedniej szczepionki zmudowlane, rozporządzenia ministra rolnictwa nie są sza do odpowiedzialności słuŜby weterynaryjne,
bezpodstawne. Istnieje równieŜ niebezpieczeństwo właścicieli gospodarstw i nas wszystkich. Gdy wizakaŜenia się wirusem przez człowieka. Potwier- rus zaatakuje, nie będzie czasu na szukanie windzają to wydarzenia z Hongkongu z 1997 r., kiedy nych. Skutki mogą być niewyobraŜalne.
Barbara Kuśnierz
to po raz pierwszy objawy tej choroby – odmiana
na płycie CD wszystkim słuŜbom, weterynarzom,
burmistrzom i sołtysom. Powiatowy Lekarz Weterynarii organizuje teŜ szkolenia dla słuŜb samorządowych i pracowników, zapoznając ich z istotą
niebezpieczeństwa. W sołectwach pojawiły się
plakaty zawierające treść rozporządzenia ministra
oraz informujące o formach zapobiegania wystąpieniu choroby.
W powiecie oświęcimskim przeprowadzono
juŜ pierwszą inspekcję egzekwowania zakazu trzymania zwierząt na otwartej przestrzeni.
- Grupę kontrolną stanowiło 45 wybranych
losowo gospodarstw, które nie zajmują się wyłącznie hodowlą drobiu, ale równieŜ hodowlą
innych zwierząt – mówi Krzysztof Zieliński. - Z wynikiem pozytywnym kontrolę przeszło 37 gospodarstw, natomiast pozostałe osiem, jako Ŝe nie
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Święto Oświaty
14 października w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury odbyła się gminna
akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W tym dniu obchodzono równieŜ 100. rocznicę powstania
Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Uroczystość zaszczycili obecnością: poseł na
Sejm RP, burmistrz Brzeszcz Beata Szydło, dyrektor oraz wizytatorzy Małopolskiego Kuratorium Oświaty, przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Zawadzki, radni Gminy Brzeszcze,
przewodnicząca Komisja Edukacji, Kultury i
Sportu Barbara Dubiel, radni powiatowi z z-cą
Rady Powiatu Adamem Zacharą, ks. dziekan
Kazimierz Kulpa, ks. kanonik Franciszek Janczy, emerytowani nauczyciele z p. Anną Bawołek i p. Emilią Łach, prezes ZNP Grzegorz Kolan, przedstawiciele instytucji, zakładów pracy,
organizacji społecznych i samorządowych oraz
nauczyciele, pracownicy oświaty, rodzice,
uczniowie z MłodzieŜowego Parlamentu Gminy Brzeszcze.
Akademię uświetniły występy zespołu maŜoretek „Gracja” prowadzonego przez Teresę
Nycz oraz „Szalone Małolaty” przygotowane
pod kierunkiem Jacka Kremera.
14 października dziękowano i wręczano
nagrody zasłuŜonym i wyróŜniającym się pedagogom i pracownikom oświaty. Dziękowano, wręczając listy gratulacyjne i ksiąŜki tym,
którzy odeszli w 2005 r. na emeryturę: Małgorzacie Drewniak, Irenie Jagiełło, Barbarze
Trzensiok, Marii Roszak-Thiel,Teresie świrowskej, Marii Sporyś, Stanisławie Drabickiej, Stefanii Jakubowskiej, Stanisławie Rezik i Wandzie śmuda.
WyróŜniono teŜ pucharami i zegarkami jubilatów z okazji 25-lecia pracy: Annę Nycz, Teresę Nosek, Stanisławę Bubiak, Marię Griner,
Dorotę Białkowską, Ludmiłę Pilarską, Teresę
Łuszczek, Barbarę Zielińską, Danutę Dziurzyńską, Annę Kasprzyk- Hałat i Danutę
Kordek.
Podczas uroczystości burmistrz Brzeszcz
mianował nauczycieli, którzy zdobyli kolejny
awans zawodowy, a nowo mianowani nauczyciele złoŜyli ślubowanie na sztandar gminy.
Dyrektorzy placówek oświatowych wręczyli akty nadania stopnia nauczyciela kontraktowego: Katarzynie Kegel, Marcie Miler, GraŜynie Fajfrzyk, Mariuszowi Chrobakowi, Edycie
Kwiecień, Monice Koneweckiej, Izabeli śmudaSporysz, Teresie Trepka, Iwonie Hałat, Katarzynie Przewoźnik, Katarzynie Siwiec, ks. Jakubowi Kałachurskiemu, Agnieszce śurek, Annie
Rembiesa-Ciuk, Urszuli Kopczak, Aleksandrze
Sporyś.
Z rąk dyrektora Delegatury Małopolskiego
Kuratorium Oświaty akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego otrzymali: Małgo-
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rzata Szlagór, Jolanta Hendzel, Izabela PestParysz, Dorota Marciszonek, Barbara Ledwoń,
Barbara Kolasa, Agnieszka Jurzak, Ewa Moskin, ks.Zygmunt Mizia, Anna Berke, ElŜbieta
Kolanko, Małgorzata Stachura, Maria Dziedzic
i Lucyna Firganek.
NajwyŜsze odznaczenie resortowe i zaszczytny Medal Komisji Edukacji Narodowej
otrzymali: Beata Szydło, Barbara Ledwoń, BoŜena Drobniak, Anna Forycka, Krystyna Bryksa,
Stefania Grzywa, Małgorzata Moroń-Kuźmiń-

Prezes równieŜ wręczył medale i odznaczenia - Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa
Polskiego otrzymały: Krystyna Bryksa, Ludwika
Dyrdoń i Małgorzata Drewniak; odznaczenia
za 50-letnią przynaleŜność do Związku: Janina
Kudzia, Janina Naras, Maria Zemła, Anna
śebrowska, Stanisława Morończyk, Anna Ozierska, Anna Wawro (otrzymała odznakę pośmiertnie); medale z okazji 100-lecia ZNP: Beata Szydło, BoŜena Sobocińska, Władysław
Zawadzki, Józef Stolarczyk, Maria Ptaszyńska,
Barbara Dubiel, GraŜyna Stolarczyk, Małgorzata Wójcik,
Teresa Jankowska, Maria Zemła, Emilia Łach, Jadwiga Klimczak, Maria Blarowska, Maria
Grzywa, Stefania Jakubowska,
Małgorzata Luranc, Jolanta
Dziwlik, Lucyna Wójcik, Lucyna Drabek, Małgorzata Stadnik, Waleria Łysyganicz, Wiesława Małecka, Małgorzata
Janowicz-Pająk, Danuta Kordek, Agata Chowaniec, Teresa
Paszek, Krystyna Bryksa, Krystyna Kubica, Krystyna Wrona,
Ludmiła Pilarska, Zofia Kozak,
Nauczyciele przyjęli akty nadania nauczyciela kontraktowego.
Janina Sporysz oraz Reprezenska i Irena Zarzycka. NajwyŜsze odznaczenie tacja Nauczycieli w Piłce Siatkowej.
państwowe - KrzyŜ Kawalerski Orderu Odro15 października po wielu latach reaktywodzenia Polski otrzymała Helena Fajfer. Złotym wano Bal Oświatowca. W karczmie Siwy Dym
KrzyŜem Zasługi uhonorowano Władysława Za- w Rabce przy dźwiękach góralskiej kapeli „Siwy
wadzkiego, Srebrnym KrzyŜem Zasługi: Marię Dym” bawili się pracownicy oświaty. Szkoda,
Balcarek, Jolantę Dziwlik, Urszulę Grzywa, Bar- Ŝe tyle lat nie było bali, które kiedyś były trabarę Jarnot, Teresę Łuszczek, Ewą Małecką, dycją brzeszczańskiej oświaty.
Teresą Mencnarowską, Iwonę Siemek, MałgoBoŜena Sobocińska
rzatę Stadnik, Urszulę Szulkowską, Brązowym
KrzyŜem Zasługi: Lucynę Wójcik, Cecylię ApryPowiatowe obchody Dnia Edukacji Naas, Barbarę Cichy, Dorotę Chrapek, Barbarę
rodowej obchodzono 13 października w
Fender, Renatę Gasidło, Małgorzatę Greń, Krykęckim Domu Kultury. Podczas uroczystostynę Klęczar, Krystynę Krakowin, Alicję Kudzia,
ści wręczono akty mianowania na stopień
Barbarę Ledwoń, Annę Piwowarczyk, Danutę
nauczyciela dyplomowanego oraz nagroPydych, Dorotę Rochowiak, Jolantę Stawowy,
dy finansowe starosty dla najlepszych praMałgorzatę Szlagór, Alicję Tomulik, Dionizę
cowników powiatowej oświaty.
Zając.
Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty
Akty nadania stopnia nauczyciela dyplootrzymała Ewa Myśliwiec, zaś Nagrody Burmimowanego otrzymały Renata Wanat z PZ nr
strza Brzeszcz: BoŜena Sobocińska, Renata Bal7 i Celina Korczyk z Poradni Psychologicznocarek, GraŜyna Stolarczyk, ElŜbieta Kaczka, GraPedagogicznej w Brzeszczach. Za trud pracy
Ŝyna Głąb, GraŜyna Śliwa, Mariola Pałka,
z młodzieŜą władze powiatu podziękowały
ElŜbieta Kolanko, Katarzyna Nawrocka, KrystyrównieŜ nauczycielom, dyrektorom szkół i
na Cieplińska, Urszula Nocoń, Barbara Wojcieinnym pracownikom oświaty wręczając im
chowska i Jadwiga Zając.
nagrody starosty w wysokości 2 200 zł brutRównieŜ dyrektorzy placówek oświatoto. Wśród wyróŜnionych były m.in. Maria
wych wręczyli nagrody wyróŜniającym się naBochnak i Anna Kasprzyk-Hałat z PZ nr 6 w
uczycielom oraz pracownikom administracji i
Brzeszczach, Danuta Kordek, Renata Wanat
obsługi.
i GraŜyna Gawłowska z PZ nr 7 w Brzeszczach
W tym uroczystym dniu z okazji 100. roczoraz Alicja Piekorz z Poradni Psychologicznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polno-Pedagogicznej w Brzeszczach.
skiego burmistrz Brzeszcz, przewodniczący
Uroczystość uświetnili występami ucznioRady Miejskiej oraz dyrektor Gminnego Zarząwie z PZ nr 9 w Kętach, prezentując fragmendu Edukacji złoŜyli Ŝyczenia oraz puchar i list
ty poematu Jana Pawła II „Tryptyk rzymski”.
gratulacyjny wszystkim członkom Związku na
EP
ręce prezesa Grzegorza Kolana.

Nasze tematy

Nauczyciele
nie narzekają
Związek Nauczycielstwa Polskiego
obchodzi w tym roku 100-lecie
istnienia. Ta zasłuŜona dla polskiej
edukacji organizacja liczy obecnie
ok. 300 tys. członków. Do brzeszczańskiego oddziału naleŜy 198
nauczycieli, a prezesem juŜ trzecią
kadencję jest Grzegorz Kolan.
Jacek Bielenin: Czy nauczyciele w Brzeszczach mają powody do narzekań?
Grzegorz Kolan: Biorąc pod uwagę naszą
gminę, to na finansowanie oświaty nie moŜemy narzekać. Dobre gospodarowanie przez
Gminę środkami, którymi dysponuje oraz pozyskiwanie dodatkowych funduszy powoduje, Ŝe na tle województwa wypadamy dobrze.
MoŜna by mówić o lepszych płacach dla administracji i obsługi, ale to są dodatkowe koszty,
które Gmina w miarę moŜliwości ponosi.
ZNP jest zaniepokojony wzrastającą
liczbą zamykanych małych szkół. Przed podobnym problemem moŜe stanąć wkrótce
nasza gmina?
Zamykanie małych szkół, zwłaszcza wiejskich, jest ostatecznością. Niestety jeśli jest to
ekonomicznie uzasadnione, a dzieciom zapewni się dowóz do większej szkoły, w której warunki do nauczania mogą być lepsze, ale nie

muszą, to po konsultacjach z rodzicami musi
to nastąpić. Przy podejmowaniu decyzji trzeba
jednak cały czas pamiętać, by wskaźniki ekonomiczne nie przysłoniły nam dobra dzieci. U
nas w gminie mamy znakomite małe szkoły.
Myślę o SP Jawiszowice i Zespole Szkolno-

Grzegorz Kolan, prezes odziału ZNP w Brzeszczach.
W tle puchar i list gratulacyjny z okazji 100-lecia
ZNP otrzymany od władz gminy.
Przedszkolnym w Zasolu oraz w Przecieszynie.
Jeśli zaś mówimy o prywatyzacji szkolnictwa,
to ona wcześniej czy później w jakiejś mierze
nastąpi. Istnieje jednak obawa, Ŝe oświata nie
będzie dla wszystkich dostępna na jednakowym poziomie. I stąd nasze zaniepokojenie.
Występujecie w obronie edukacji publicznej prowadzonej przez samorządy, a jednocześnie jesteście za wzmocnieniem roli kuratora oświaty. Nie ma tu sprzeczności?
Nie. Proszę pamiętać, Ŝe kompetencje kuratora oświaty, o których mówimy dotyczą za-

Informacja

100-letnia historia

17 listopada przypada „Światowy Dzień Rzucania Palenia”. W dniach 17-20 listopada Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Oświęcimiu
zaprasza do odwiedzenia w holu dolnym Ośrodka
Kultury w Brzeszczach ekspozycji promującej rzucenie palenia. Na tych, którzy zerwą z nałogiem
palenia tytoniu, czeka konkurs z nagrodami.
Hasło tego roku brzmi: „Palenie jest uleczalne”. KaŜdy kto zdecyduje się zerwać z nałogiem
moŜe wziąć udział w konkursie. Do wygrania zdrowie i wiele nagród rzeczowych.
Polska nadal znajduje się w czołówce krajów
o największej konsumpcji tytoniu na świecie. Liczbę
palaczy w naszym kraju szacuje się na ponad 9
milionów osób. Rocznie wypalają one prawie 90
milionów papierosów. Epidemia tytoniowa koncentruje się głównie wśród osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Coraz częściej zauwaŜalna jest teŜ wśród dzieci i młodzieŜy
pozbawionych wzorów zachowań zdrowotnych
w rodzinie.
Wychodząc naprzeciw tym zjawiskom Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Oświęcimiu w ramach ogólnopolskiej kampanii zdrowotnej promuje wolny od dymu tytoniowego
styl Ŝycia.

Za datę powstania ZNP przyjmuje się
1 października 1905 r., kiedy to na tajnym
zjeździe nauczycieli Królestwa Polskiego w
Pilaszkowie pod Łowiczem powstał Związek
Nauczycieli Ludowych. W grudniu 1905 r.
utworzono w Galicji Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego pod kierownictwem
Stanisława Nowaka. W czasie II wojny światowej działała tajna Organizacja Nauczycielska pod kierownictwem Zbigniewa Nowickiego. ZNP wznowił działalność po
ujawnieniu się 6 lutego 1945 r. Obecny
kształt związek przybrał 30 listopada 2004
r., kiedy to Federacja Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół WyŜszych i Nauki, Krajowa Rada Nauki oraz dotychczasowy ZNP
połączyły się w Związek Nauczycielstwa Polskiego. Brzeszczański oddział ZNP zintensyfikował działanie w połowie lat 80. pod kierownictwem GraŜyny Stolarczyk i Małgorzaty
Janowicz-Pająk.
- PrzewaŜająca cześć naszej działalności
to pomoc prawna udzielana nauczycielom mówi Grzegorz Kolan, obecny prezes oddziału ZNP w Brzeszczach. - Wydajemy miesięcznik dla nauczycieli, w którym zamieszczamy

kładania i likwidacji szkół oraz nadzoru pedagogicznego. Przeniesienie tych kompetencji na
poziom gminy moŜe być niebezpieczne. Mamy
wspaniałych nauczycieli, ale nadzór pedagogiczny prowadzony przez kuratora zobowiązuje nauczycieli do realizacji programu nauczania, a nie tylko tego co jest w podręczniku.
Zawsze jest ktoś, kto moŜe nas kontrolować.
Pozostawienie pełnej swobody samorządom
terytorialnym w kształtowaniu sieci szkół i placówek bez udziału kuratora teŜ nie jest najlepszym pomysłem. Samorządy w poszukiwaniu
oszczędności mogą podejmować decyzje o likwidacji szkół nie licząc się z potrzebami dzieci, młodzieŜy oraz rodziców.
Nauczyciele są teŜ przeciwni zmianom w
Karcie Nauczyciela. Dlaczego?
Karta Nauczyciela gwarantuje niezwykle potrzebną w tym zawodzie stabilizację pracy,
zwłaszcza w przypadku nauczyciela mianowanego. Naszym zdaniem stopnie, które nauczyciele
muszą zdobywać powodują naturalną selekcję
wśród nich. W pomyśle zawierania kontraktów
przez nauczycieli z dyrektorami szkół tkwi niebezpieczeństwo. Nauczyciel będzie zatrudniany
na rok, moŜe dłuŜej, realizując określony program, a po nim przychodzi następny, który ma
kontynuować realizację zadań, ale juŜ innymi
metodami. Dla dziecka nie jest to korzystne, bo
ono przyzwyczaja się do „swojej pani” i jej metod. Narazimy je więc na niepotrzebny stres. Co
będzie dalej z Kartą Nauczyciela? Trudno w tej
chwili powiedzieć, pojawiają się nawet pomysły
jej likwidacji. Musimy jednak poczekać na propozycje w tej kwestii nowego rządu.
przedruki ze specjalistycznych pism, materiały z ministerstwa, a takŜe artykuły naszych
nauczycieli. Zajmujemy się teŜ pomocą socjalną, np. wypłacamy zasiłki statutowe.
Oprócz tego sponsorujemy imprezy „Dmuchawce, latawce, wiatr” i konkurs Uczeń
Roku oraz reprezentację siatkówki brzeszczańskich nauczycieli. Nasi nauczyciele-siatkarze w 2002 r. zajęli szóste miejsce w memoriale L. Wysockiego w Piłce Siatkowej
Nauczycieli. Zresztą sport to mocna strona
nauczycieli z Brzeszcz, bo równieŜ w 2002 r.
w Gliwicach zajęliśmy pierwsze miejsce w
Mistrzostwach Polski Pracowników Oświaty
w Lekkoatletyce, a w tym roku Janina Sporysz wystrzelała drugie miejsce w Mistrzostwach Pracowników Oświaty w Strzelectwie
Sportowym, rozgrywanych z okazji 100-lecia ZNP. KaŜdego roku nagradzamy najlepszych uczniów kończących gimnazja i szkoły
podstawowe, wspólnie z władzami Ŝegnamy odchodzących na emeryturę pracowników oświaty, wspomagamy finansowo sekcję emerytów oraz honorujemy zegarkami
członków pracujących 25 lat w oświacie.
Corocznie uzgadniamy z Urzędem Gminy zasady wynagradzania nauczycieli.
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Repertuar
•02-03.11.2005
godz. 18.00 BĘKARTY DIABŁA (USA, 15)
godz. 20.00 BĘKARTY DIABŁA
•04.11.2005
godz. 18.00 BROKEN FLOWERS (USA, 15)
godz. 20.00 RED EYE (USA, 15)
•05.11.2005
godz. 17.00 BROKEN FLOWERS,
godz. 19.00 RED EYE,
godz. 20.30 WŁADCA PIERŚCIENI cz.II
•06.11.2005
godz. 18.00 BROKEN FLOWERS
godz. 20.00 RED EYE
•08-10.11.2005
godz. 18.00 RED EYE
godz. 20.00 BROKEN FLOWERS
•11-13.11.2005
godz. 18.00 MADAGASKATR (USA, 15)
godz. 20.00 CZAROWNICA (USA, 15)
•15.11.2005
godz. 18.00 MADAGASKAR
godz. 20.00 CZAROWNICA
•16.11.2005
godz. 17.00 CZAROWNICA
•17.11.2005
godz. 18.00 MADAGASKAR
godz. 20.00 CZAROWNICA
•18-20.11.2005
godz. 18.00 LEGENDA ZORRO (USA, 15)
godz. 20.00 KOMORNIK ( Polska, 15)
•22-23.11.2005
godz. 18.00 KOMORNIK
godz. 20.00 LEGENDA ZORRO
•24.11.2005
godz. 17.00 KOMORNIK
•25.11.2005
godz. 17.00 KURCZAK MAŁY (USA, b.o)
godz. 18.30 PLAN LOTU (USA, 15)
godz. 20.15 WIERNY OGRODNIK(USA,15)
•26.11.2005
godz. 17.00 KURCZAK MAŁY
LE BEAUJOLAIS NOUVEAU - ANDRZEJKOWE ŚWIĘTO MŁODEGO WINA (szczegóły na plakatach)
•27.11.2005
godz. 17.00 KURCZAK MAŁY
godz. 18.30 PLAN LOTU
godz. 20.15 WIERNY OGRODNIK
•29-01.12.2005
godz. 17.00 KURCZAK MAŁY
godz. 18.30 PLAN LOTU
godz. 20.15 WIERNY OGRODNIK

Zaproszenie
Samorząd Osiedlowy nr 1 w Brzeszczach zaprasza dzieci z terenu swojego samorządu do
udziału w Spotkaniu Mikołajkowym 5 grudnia w
sali widowiskowej OK. W programie przewidziano konkursy i teatrzyk. Bilety do odbioru w siedzibie Samorządu Osiedlowego nr 1 – ul. Mickiewicza od 21 listopada br. Szczegóły na plakatach.
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Dmuchawce,
latawce...

niak, Kacpra Wójcika i Barbarę Korczyk. Zwycięzcy konkursu otrzymali puchary oraz plecaki i słowniki wyrazów obcych ufundowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Wszystkim pozostałym dzieciom wręczono
Samorząd Osiedlowy nr 1 wspólnie z dyplomy i drobne upominki.
Ośrodkiem Kultury juŜ po raz trzeci zorPo zakończeniu części konkursowej
ganizował konkurs na najlepszy latawiec. członkowie modelarni „Iskra” z Ośrodka
Impreza „Dmuchawce, latawce, wiatr” Kultury w Bieruniu Starym zaprezentowali
odbyła się 8 października w parku miej- pokaz lotów samolotów klasy 3D oraz baskim.
lonów napełnianych ciepłym powietrzem.
- Cieszymy się, Ŝe dopisała pogoda, bo
Do konkursu przystąpiło 60 dzieci. La- to bardzo waŜne przy organizacji imprez pletawce przygotowały własnoręcznie oraz z nerowych - mówi Wiesław Albin, przewodpomocą rodziców, nauczycieli i instrukto- niczący Samorządu Osiedlowego nr 1. - Trarów świetlic Ośrodka Kultury. Jury, które dycyjnie mieszkańców, którzy w tym dniu
przybyli do parku częstowaliśmy praŜonymi. Z pięciu duŜych
garów wydaliśmy w
sumie 650 porcji
smacznych praŜonych.
JaBi
Imprezę „Dmuchawce, latawce,
wiatr” sponsorowali:
Stowarzyszenie
Rozwoju Gospodarności Finansowej,
F.H.U „Inox” – K. P. Jekiełek, Agencja „Hallak” – Halina Lalik-Kuśnierz, „Lepropol” –
Stanisław Prochot,
Oryginalnych latawców z roku na rok przybywa.
Krzysztof Lewandowoceniało konstrukcję i zdobienie latawców ski, SKOK „Stefczyka” – Brzeszcze, „Cem
oraz jakość lotów pierwsze miejsce przy- Kent” – Janusz Kadłubicki, Andrzej Dwojak,
znało Kacprowi Kubikowi ze Szkoły Pod- „Unirem” - Tadeusz Kubieniec, ElŜbieta Franstawowej nr 2. Drugie miejsce zdobyła kowska, P. Kowiański, Ewa Łukawska, MaMarta Marusza ze Szkoły Podstawowej nr ria Majda, Zbigniew Pyrek, Józefa Apryas,
1, a trzecie Alan Kurczewski ze Szkoły Pod- PSS „Społem” Górnik Brzeszcze, Bank Spółstawowej w Jawiszowicach. WyróŜniono la- dzielczy Miedźna oddz. Brzeszcze, BoŜena
tawce przygotowane przez Paulinę Chmiel- Sobocińska, Centrum Ubezpieczeń.

KALENDARIUM PROJEKTU „W DOMU ANDERSENA”
•sekcja teatralna (sala widowiskowa OK) 3.11; godz. 15.30
•sekcja komputerowa (Gimnazjum nr 2) 7.11; godz.15.00
•sekcja przyrodnicza (OK - sala nr 21) - 8.11;
godz. 16.00
•sekcja plastyczna (Środowiskowy Dom Samopomocy) - 9.11; godz. 16.00
•sekcja modelarska (Środowiskowy Dom
Samopomocy) -10.11; godz. 16.00
•sekcja literacko-dziennikarska (biblioteka
OK) - 14.11; godz. 16.00
•sekcja Baśniowy Podwieczorek (OK - sala
nr 21) - 15.11; godz. 16.00
•sekcja turystyczno - krajoznawcza (Środowiskowy Dom Samopomocy) - 16.11;
godz.16.00

•sekcja komputerowa (Gimnazjum nr 2) 21.11; godz. 15.00
•sekcja przyrodnicza (wyjazd do lasu sprzed
OK) - 22.11; godz. 15.15
•sekcja plastyczna (siedziba stowarzyszenia
Olimp) - 23.11; godz. 16.00
•sekcja modelarska (Środowiskowy Dom
Samopomocy) - 24.11; godz. 16.00
•sekcja teatralna (sala widowiskowa OK) 24.11; godz. 15.30
•sekcja literacko-dziennikarska (biblioteka
OK) - 28.11; godz. 16.00
•sekcja Baśniowy Podwieczorek (OK - sala
nr 21) - 29.11; godz. 16.00
•sekcja turystyczno - krajoznawcza (Środowiskowy Dom Samopomocy) - 30.11;
godz. 16.00

Kalendarium
przedsięwzięć
w listopadzie
•ZADUSZKI POETYCKIE
•02 listopada (sala nr 15 OK), godz.18.00
Nietypowe spotkanie grupy literackiej PIÓROMANI. Jeśli masz więcej niŜ 15 lat i lubisz historie z dreszczem, tajemnicze i niepewne,
przyjdź koniecznie na spotkanie posłuchać wierszy, opowiadań.
Być moŜe zaprezentujesz swoje wizje literackie. Wstęp wolny!

•ALTHING - KONWENT GIER STRATEGICZNYCH I FANTASY
•05 listopada (Ośrodek Kultury Brzeszcze)
10.00 – 11.00 – Przybycie uczestników na miejsce, rejestracja
11.00 – Rozpoczęcie rozgrywek: MAGIC THE GATHERING oraz
MORDHEIM.
15.00 – 15.45 Pokaz walk oraz rzemiosła wczesnośredniowiecznego wwykonaniu Posłanników Chorsa – DruŜyny Słowian i
Wikingów.
16.00 – Kontynuacja rozgrywek (MTG, MORDHEIM).
20.00 – Zakończenie rozgrywek turniejowych.
20.30 – Zakończenie pierwszego dnia imprezy.
20.00 - Kino Wisła – WŁADCA PIERŚCIENI cz. III - bilet 9 zł.
WPISOWE DLA UCZESTNIKÓW ROZGRYWEK: 10 zł (w tej cenie
m.in. poczęstunek i darmowe wejście do kina).
•06 listopada (Ośrodek Kultury Brzeszcze)
10.00 – Dokończenie rozgrywek.
12.00 – Finał MAGIC THE GATHERING oraz MORDHEIM.
15.00 – Wręczenie nagród.
16.00 – Zakończenie drugiego dnia imprezy.
Imprezie towarzyszą: warsztaty „Średniowieczne gry wikingów”
i „Tworzenie pancerzy kolczych”, prezentacje ksiąŜek i gier fantasy przez zaproszone wydawnictwa, prezentacje ekwipunku
wczesnośredniowiecznych wojów, rzuty włócznią, łucznictwo
tradycyjne.

•ZADUSZKI BLUESOWO - JAZZOWE
•16 listopada (sala widowiskowa)
W programie: godz.19.00 - koncert zespołu COOLISH BAND
(sala widowiskowa), godz. 20.30 - koncert zespołu LENIWE
DŹWIĘKI PROJEKT (hol dolny).
WSTĘP: 10 zł (w tym wejście na koncerty, wejściówka do kina,
degustacja m.in. wina).

•PIÓROMANI
•18 i 23 listopada (sala nr 15 OK)
Warsztatowe spotkanie nieprofesjonalnej grupy literackiej. Spotkanie otwarte dla początkujących i zaawansowanych poetów i
prozaików. Serdecznie zapraszamy!

•STROJE REGIONALNE
•22 listopada (sala widowiskowa)
Spotkanie w ramach projektu STĄD JESTEM. Dzieci z klas V i przedstawiciele zespołów regionalnych prezentują stroje regionalne w
formie obrzędu. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa STROJE NASZYCH BABĆ i DZIADKÓW na podstawie zdjęć i rysunków.

•W śÓŁTYCH PŁOMIENIACH LIŚCI
•30 listopada (sala widowiskowa), godz. 14.00
Powiatowy konkurs recytatorski i poezji śpiewanej.

Programy
Domów Ludowych
i świetlic OK
Zasole
04.10 Szydełkowe ozdoby świąteczne – zajęcia dla zainteresowanych.
08.11 Turniej tenisa stołowego dla
młodzieŜy.
09.11 Szydełkowe ozdoby c.d.
10.11 Kulinaria.
14.11 Spotkanie w Klubie Seniora.
25.11 Wieczór z wróŜbami.
W kaŜdy piątek spotkanie kółka teatralnego.
W kaŜdy wtorek i czwartek o godz.
19.00 zapraszamy na aerobik.
os. Paderewskiego
04.11 „Pan Andersen zaprasza” – spotkanie z literaturą.
09.11 Odkryj dary natury – zajęcia plastyczno-techniczne.
18.11 Świat dziecka – zapraszamy dzieci (4-6 lat) do zabawy.
25.11 Wieczór wróŜb i czarów – dyskoteka andrzejkowa.
28.11 „PomóŜ innym” – akcja zbierania zabawek i ksiąŜeczek.
Przecieszyn
Biblioteka zaprasza w poniedziałki,
wtorki i czwartki w godz. 14.00-20.00.
Świetlica zaprasza w środy w godz.
15.00-17.00 i piątki w godz. 15.0019.00.
09.11 „Tańczyć kaŜdy moŜe” - spotkanie organizacyjne dla dzieci i młodzieŜy (15.00).
18.11 Świetlicowy DKF (szczegóły na
plakatach).
25.11 „Katarzynki w świetlicy” - wróŜbowe zabawy.
„Huragan Babski” zaprasza w kaŜdą
środę o godz. 17.00.
09.11 „Jesienna zaduma” – wieczór z
poezją śpiewaną.
16.11 Spotkanie z szydełkiem w ręku
– robótki szydełkiem, ściegiem krzyŜykowym.
23.11 Wyjście do kina.
30.11 Andrzejki.
Bór
07.11 - 18.11 Wystawa pt. „11 listopada 1918 r.”
16.11 „W świecie Jana Brzechwy” spotkanie z ksiąŜką z udziałem przedszkolaków (11.00).
18.11 „Czarodziejska nitka” - zajęcia
plastyczne dla dzieci i młodzieŜy szkolnej (16.30).
19.11 Na spotkanie andrzejkowe za-

prasza Klub Emerytów i Seniorów oraz
Koło Gospodyń Wiejskich (17.00). Szczegóły na plakatach.
25.11 Wieczór andrzejkowy - zapraszamy
dzieci i młodzieŜ szkolną (16.15).
*We wtorki o godz. 18.00 zapraszamy
panie w kaŜdym wieku na aerobik.
*W piątki o godz. 16.30 zapraszamy na
zajęcia „Zielonego teatrzyku”.
*W pierwszy i drugi czwartek miesiąca o
godz. 17.00 spotkanie Klubu Emerytów i
Seniorów.
*W drugi czwartek miesiąca o godz. 17.00
spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich.
Jawiszowice
10.11 „Co wiemy o Narodowym Święcie
Niepodległości” - guiz dla młodzieŜy.
17.11 „Latarenka w gwiazdki” - konkurs
plastyczno-techniczny.
24.11 Turniej tenisa stołowego dla chłopców w grupie wiekowej od 9-13 lat.
29.11 „Andrzejki” - wróŜby i przepowiednie.
30.11 Zabawa andrzejkowa dla dzieci i
młodzieŜy.
Wilczkowice
18.11 Spotkanie wstępne dzieci i młodzieŜy, którzy chcą wziąć udział w przedstawieniu kukiełkowym (16.00)
24.11 Zajęcia plastyczne – origami (16.00)
30.11 „Potrawy wigilijne” – pokaz kulinarny. Szczegóły na plakatach (10.00)
30.11 Wieczór andrzejkowy dla dzieci:
wróŜby, zabawy, konkursy (17.00)
15 listopada z powodu urlopu kierownika Dom Ludowy zaprasza w godzinach
15.00– 19.00. Biblioteka w tym okresie
nieczynna. Przepraszamy!
Skidziń
09.11 Spotkanie okolicznościowe w Klubie Seniora (17.00).
10.11 Popołudnie gier i zabaw (15.30).
16.11 Pokaz kulinarny (15.00).
18.11 „Owoce jesieni” - zajęcia plastyczne połączone z konkursem prac.
26.11 Dyskoteka andrzejkowa od
godz. 17.00. Szczegóły na plakatach.
29.11 Spotkanie okolicznościowe w Klubie Seniora (16.00).
30.11 Andrzejkowy wieczór wróŜb i przepowiedni (17.00).
Od 15 listopada Dom Ludowy zaprasza
od wtorku do soboty w godz.15.0021.00. Biblioteka czynna będzie we wtorki i czwartki w godz.15.30-19.00 oraz w
soboty od 15.30-18.30.
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Festiwal tradycji
i obrzędów
16 października br. odbył się V Festiwal Teatrów Wiejskich organizowany przez Gminny
Ośrodek Kultury w Wiśniowej. Spektakle, które
mówiły o obrzędach przedstawiły grupy z
Brzeszcz, Jawiszowic, Troksa, Nawojowej, Przecieszyna, Zasola i oczywiście z samej Wiśniowej.
Patronat merytoryczny nad tą imprezą objął
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.
Niedzielny ranek zapowiadał się bardzo ciekawie, jednak pogoda nie zachęcała do wczesnego
wstawania. Mimo tego zespoły z róŜnych części
Małopolski, takŜe z gminy Brzeszcze (Brzeszczanki,
Jawiszowianki, Przecieszynianki i Paświszczanie z
Zasola) wyruszyły w kierunku Wiśniowej. Nasza
podróŜ zaczęła się o 7.30. W autobusie część osób
jeszcze dosypiała, jednak większość spędziła czas
na rozmowach. Gdy przybyliśmy na miejsce, padał
deszcz, lecz na szczęście w Ośrodku Kultury było

„Nawojowianie” - laureaci FTW.
cieplutko. Po nieduŜej sali pełnej krzeseł i foteli
przewijało się mnóstwo ludzi. Jedni nosili rekwizyty, inni rozkładali stoiska prezentujące kulturę róŜnych regionów. W hallu miłe panie rozdawały gazetki „Sufler Polny” przygotowane w ramach
projektu Małopolskiego Instytutu Kultury przez
uczniów z Wiśniowej i z Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach oraz foldery na temat występujących zespołów. Całej tej zabawnej krzątaninie towarzyszyła
bardzo miła atmosfera. Powoli jednak zbliŜał się
czas rozpoczęcia przeglądu. Zespoły, które w pierwszej kolejności miały się pojawić na scenie, przywdziały piękne stroje i z niecierpliwością oczekiwały na wyjście. Oficjalne otwarcie festiwalu ogłosiła
dyrektor Ośrodka Kultury w Wiśniowej, Kazimiera
Polak, po czym oddała głos prowadzącym. Agnieszka Kulus i Damian Kwiek ciekawie, pomysłowo i
bardzo sprawnie prowadzili nas przez cały festiwal. Jako pierwsze zaprezentowały się Przecieszynianki ze spektaklem „Sobótki Zielonoświątkowe”.
Następne przedstawienie pt. „Jak się dawniej na
wsi Ŝniwowało” przygotowali Paświszczanie z Zasola. Kolejno Nawojowiacy pokazali nam swoje
obrzędy połączone z tańcem i śpiewem w prezentacji „Na Bronisława w karczmie”. Pierwszą część
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festiwalu zakończyły Troksanki, które przygotowywały pannę młodą do ślubu. Po takiej uczcie dla
miłośników teatrów wiejskich udaliśmy się na następną, tym razem do restauracji, aby skonsumować pyszny obiadek składający się z tradycyjnego
rosołu i drugiego dania (kotlet, ziemniaki, buraczki).
Następną część prezentacji rozpoczęły Brzeszczanki z niezwykle humorystycznym przestawieniem „Kloce na babskich ostatkach”. Później Wiśniowianie wystawili „Zmówiny”, a zaraz po nich
Jawiszowianki pokazały „Jak to się dawniej na wsi
Ŝyło”. W przerwach pomiędzy spektaklami prowadzący umilali nam czas rozmowami z aktorami,
którzy odpowiadali na pytania dotyczące obrzędów, jak równieŜ Ŝycia codziennego, m.in. p. Helena Zawadzka z „Przecieszynianek” pokazała nietypowy strój dla panny młodej, który nosiła jej
prababcia; p. Andrzej Kolasa z „Paświszczan” zaprezentował kosę, dokładnie ją opisując, a panie
Maria Śmielak i Zofia Wójcik - cep i sierp. Pani
Maria Gibas z „Brzeszczanek” nauczyła widownię
zakładania i uwalniania dziewcząt od kloców. W
sali znajdowały się równieŜ stoiska, przygotowane pod patronatem Ośrodka Kultury w Brzeszczach ze smakowitymi plackami i serami. MoŜna było teŜ najeść się do
syta chleba ze smalcem lub pastą. W kącie
ze swoimi pięknymi dziełami przycupnął
rzeźbiarz, emerytowany górnik Józef
śmuda, który pokazywał jak „pracuje z kawałkiem drewna”, tworząc coś z niczego.
Gdy jury w składzie: Dagmara śabska,
Katarzyna Tadeusz, Andrzej Starzec udało
się na naradę, występujący i publiczność
postanowili wykorzystać wolny czas na
wspólną zabawę połączoną ze śpiewem i
tańcem. Wszyscy świetnie się bawili. Z
pewnością wiele osób w tym czasie nawiązało nowe znajomości. Po burzliwych obradach komisja oceniająca, w której składzie były
dwie panie teatrolog, zebrała zespoły w sali, aby
podzielić się z nimi swoimi uwagami i spostrzeŜeniami na temat poszczególnych prezentacji.
Wszyscy z niecierpliwością czekali na wyniki. W
końcu nastąpiło ich obwieszczenie. Ku uciesze
publiczności jednogłośnie wygrali Nawojowianie, drudzy byli Paświszczanie, a trzecie miejsce
ex aequo zdobyły Brzeszczanki i Wiśniowianie.
Oprócz dyplomów i gratulacji zwycięskie zespoły
otrzymały równieŜ nagrody pienięŜne. Odchodząc, wszyscy powtarzali z uśmiechem na ustach:
„Do zobaczenia za dwa lata”.
Marta Głąb, uczennica Gimnazjum nr 2
w Brzeszczach
Prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej i
Dyrektor OK Brzeszcze składają gratulacje Paświszczanom, Brzeszczankom, Przecieszyniankom i Jawiszowiankom, które znalazły się w
elitarnym gronie 7 finalistów z całego województwa małopolskiego na Festiwalu Teatrów
Wiejskich w Wiśniowej i otrzymały wysoką
ocenę jury za zaprezentowane obrzędy.

„W śÓŁTYCH PŁOMIENIACH LIŚCI” - PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI AGNIESZKI OSIECKIEJ
I JONASZA KOFTY
REGULAMIN
Konkurs ma charakter otwarty. Zapraszamy
do udziału wszystkich, którzy lubią śpiewać,
recytować oraz słuchać poezję.
1. CEL IMPREZY:
- prezentacja osiągnięć i dorobku artystów
amatorów
- spotkanie ludzi wraŜliwych na piękno słów
i muzyki, które łączy w jedno gatunek muzyczny zwany piosenką poetycką, balladą czy
teŜ poezją śpiewaną
- uaktywnienie i kształtowanie poziomu
amatorskiego ruchu artystycznego poprzez
konfrontacje z innymi wykonawcami
2. UCZESTNICY
Konkurs przeprowadzony jest w kategoriach :
- soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły
wokalno-instrumentalne
- nie przewidujemy podziału na grupy wiekowe,
- prezentacje recytatorskie są przewidziane
jako oddzielna kategoria
3. ZASADY UCZESTNICTWA
- uczestnicy wykonują dwa utwory z zastrzeŜeniem, Ŝe jeden utwór będzie wybrany z
repertuaru Agnieszki Osieckiej lub Jonasza
Kofty, drugi utwór wg własnego wyboru
- dopuszczamy własne aranŜacje i półplayback
- zespoły wokalne mogą liczyć max. 8 osób
- recytatorzy prezentują 1 dowolny utwór
4. TERMIN IMPREZY
- 30 listopada 2005 r. godz.14.00 (w przypadku duŜej ilości zgłoszeń godzina rozpoczęcia moŜe ulec zmianie)
5. BIURO ORGANIZACYJNE
Ośrodek Kultury Brzeszcze, ul. Narutowicza
1, 32-620 Brzeszcze, tel. (032) 21-11-490,
21-11-391, fax. (032) 21-21-067.
Na adres biura organizacyjnego naleŜy przesłać kartę zgłoszenia w terminie do 21 listopada br.
6. OCENA I NAGRODY
Jury powołane przez organizatorów oceniać
będzie:
- dobór repertuaru
- interpretację
- aranŜację i opracowanie utworów
- prezentację, ogólny wyraz artystyczny
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy pamiątkowe.
7. USTALENIA KOŃCOWE
Podczas imprezy uruchomiony będzie bufet
szwedzki, kaŜdy uczestnik moŜe korzystać z
poczęstunku po wpłacie 5 zł (prosimy o deklaracje na karcie zgłoszenia ile osób będzie chętnych do poczęstunku)
- organizatorzy nie ponoszą kosztów podróŜy
- na miejscu zapewniamy aparaturę nagłośnieniową z dostępem do odtwarzaczy CD i MP3

Światełko
w tunelu
Feliks Falk, reŜyser takich filmów jak
m.in. „Wodzirej” czy „Samowolka”
oraz nagrodzonego w tym roku
Złotymi Lwami na festiwalu
w Gdyniu, filmu „Komornik” był
gościem Nocy Złotych Lwów
w Kinie „Wisła”. Po zakończeniu
projekcji „Komornika” reŜyser
dzielił się z widzami uwagami na
temat swojego najnowszego obrazu.
Ten sam bohater?
- Bohater „Wodzireja” grany przez Jerzego
Stuhra był gnidą PRL-owską, moŜe nawet sympatyczną, bo takie rysy dał tej postaci Stuhr,
która szła po trupach do celu - mówi Feliks
Falk. - „Komornik” jest jednak inny, chociaŜ
moŜe się wydawać, Ŝe w jakiś sposób nakłada
się na tamtą postać, bo równieŜ jest dynamiczny, bezwzględny, idzie do przodu bez Ŝadnych
skrupułów. Ale jego metody i to co robi są
zdeterminowane juŜ przez zupełnie inne czasy
i rzeczywistość. Poza tym tamten manipulował
ludźmi, atakował swoich przeciwników z ukrycia, a postać komornika grana przez Andrzeja
Chyrę idzie do przodu w światłach jupiterów,
szermuje prawem, sprawiedliwością, uczciwością i nawet w to trochę wierzy. To inna postać,
a „Komornik” nie nawiązuje bezpośrednio do
„Wodzireja”.

szego zjawiska. Właściwie ten typ człowieka,
który w imię prawa czyni zło i jest przyczyną
dramatów ludzkich moŜemy znaleźć w róŜnych
dziedzinach Ŝycia. Zrobiłem film o pewnym zjawisku, o amoralności, która właściwie jest
rzeczą akceptowaną przez wszystkich. Chciałem pokazać gorzką prawdę, o tym jacy jesteśmy, w jakiej rzeczywistości Ŝyjemy. Nie bez znaczenia jest tło filmu, miejsce akcji, czyli
Wałbrzych, sposób pokazania tego miasta, jego
mieszkańców, bezrobotnych, którzy nie mają
moŜliwości spłacenia długu.

Bohater przerysowany?
- Taka była moja intencja. Bohater jest celowo przerysowany. W tym przypadku nie interesowała mnie dokumentalna odbitka rzeczywistości. Zresztą „Wodzirej”, czy „Bohater
roku”, równieŜ był zrobiony w konwencji przerysowania. Jeśli jest to zauwaŜalne, to bardzo

Komornik - znak czasu
- Tak, komornik grany przez Chyrę jest znakiem czasu. Znakiem czasu przede wszystkim
jeśli chodzi o polską rzeczywistość. Komornik
jest tutaj tylko pretekstem do pokazania szer-

dojrzałem, inaczej patrzę na ludzi. Chciałbym
wierzyć, Ŝe ludzie mogą się czymś przejąć, zmienić się, rzucić wszystko i powiedzieć - dosyć.

Film a rzeczywistość

Andrzej Chyra
- Przy „Wodzireju” sam pisałem scenariusz
i byłem przekonany, Ŝe to Jerzy Stuhr najlepiej
zagra tę postać. Tym razem autorem scenariusza jest Grzegorz Łoszewski, ale juŜ po jego
pierwszym czytaniu, zdecydowałem się, Ŝe to
Andrzej Chyra powinien grać komornika. Po
pierwsze dlatego, Ŝe nie bardzo widziałem w
tej roli kogoś innego wśród polskich aktorów,
a po drugie znałem Chyrę z róŜnych ciekawych
kreacji, nie tylko z „Długu”. Bardzo istotne było
dla mnie, Ŝeby aktor zagrał interesująco tę
drugą część filmu, przemianę bohatera. Chyrę
obserwuję juŜ od dłuŜszego czasu i wiedziałem, Ŝe to jest ciekawa propozycja i duŜe wyzwanie dla niego. On się wahał na początku,
bo skupił się na tej części gdzie jest złym człowiekiem, ale po kolejnym czytaniu zrozumiał,
Ŝe to jest bardzo barwna postać, która mieni
się kolorami i warto spróbować. To było dla
niego na pewno duŜe wyzwanie.

Film Feliksa Falka na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
oprócz nagrody Grand Prix za najlepszy polski film, zdobył jeszcze kilka innych wyróŜnień. Andrzeja Chyrę nagrodzono za najlepszą główną rolę męska, a Kingę Preis za
drugoplanową rolę kobiecą. WyróŜniono teŜ
scenariusz Grzegorza Łoszewskiego i zdjęcia Bartka Prokopowicza.
- Jeszcze Ŝaden mój film nie został tak
uhonorowany - mówi Feliks Falk. - Sprawiło
mi to duŜo satysfakcji, ale jednocześnie zobowiązuje na przyszłość, by zrobić kolejny
waŜny film. „Komornik” jest moim pierwszym filmem po dziewięciu latach przerwy
od kina. Na pewno jest jednym z najbardziej
istotnych filmów w moim dorobku.

Feliks Falk
dobrze. Nie musimy się utoŜsamiać z bohaterem. Obserwujemy los jakiegoś człowieka i wyrabiamy sobie opinię na jego temat, ale czy
musimy się zawsze z nim utoŜsamiać? Nie. Jeśli ten film zadziała na emocje widza, to spełni
swoją rolę w stu procentach.

Zakończenie: Przemian bohatera
- To nie jest ironia. UwaŜam, Ŝe kaŜdy ma
prawo do jakiejś metamorfozy, zrozumienia
siebie samego i tego co się robi. Jeśli postępuję źle, to mam teŜ prawo do zmiany swojego
postępowania. Myślę, Ŝe jest interesujące pokazać człowieka, który ma na tyle sił i świadomości, Ŝe próbuje się wyrwać z dotychczasowego środowiska i zmienić się. Mówię o próbie,
bo tak do końca nie wiemy czy ta próba będzie
udana. Moją intencją było pokazanie światełka w tunelu, Ŝe jednak coś się moŜe pozytywnego stać. Nie dopowiadam tej historii do końca, Ŝeby dać szansę widzom na dialog i
rozmowę o bohaterze. W „Wodzireju”, bohater nie przechodził Ŝadnej przemiany. Teraz
chciałem zrobić inny film. MoŜe dlatego, Ŝe

- Z tego co wiem to partie, które wygrały
wybory wspominały o zmianie ustawy komorniczej. Środowisko komornicze na razie oficjalnie się nie wypowiadało o tym filmie. Byłoby
to dosyć ryzykowne. Na ogół film nie ma wielkiego wpływy na rzeczywistość. Ale do tej pory
dwa razy miałem małą satysfakcję z tego, Ŝe
film jakoś wpłynął na nasze Ŝycie społecznopolityczne. Myślę o „Wodzireju” i całej fali filmów z końcówki lat 70. ogólnie nazywanej
kinem moralnego niepokoju. Wielokrotnie
zwracano uwagę, Ŝe te filmy były nieduŜą cegiełką, która przyczyniła się do późniejszych
przemian. Z „Wodzirejem” przed rokiem 80.
byłem w stoczni gdańskiej. Film zainteresował
stoczniowców i po seansie odbyła się bardzo
ciekawa i burzliwa dyskusja nad filmem. Drugi
film, o którym myślę, to „Samowolka”. Spowodował on, Ŝe o problemie złego traktowania młodych Ŝołnierzy dyskutowano nawet w
Sejmie. Do mnie osobiście zwracali się posłowie o informacje na temat tego zjawiska. Film
był teŜ Ŝywo dyskutowany w kręgach wojskowych. MoŜliwe, Ŝe „Komornik” równieŜ zwróci uwagę na problemy nie tyle komornicze, co
problem złego prawa.
JaBi

Podziękowanie
Dyrektor OK składa podziękowania państwu Beacie i Rafałowi Kulczykom – Agroturystyka w Skidziniu, p. Barbarze Waligóra, p. Zofii Momot i GS „Samopomoc
Chłopska” Brzeszcze za przygotowanie stoiska gastronomicznego, p. Józefowi śmuda
i Jerzemu Chodaniowi za prezentację prac
rzeźbiarskich, p. Lucynie Kunc-Jasińskiej za
wystawę robótek ręcznych podczas Festiwalu Teatrów Wiejskich w Wiśniowej.
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Spartakiada
Oświatowców
Europejski 2005 Rok Sportu
przyczynił się do reaktywowania
w Brzeszczach Spartakiady
Oświatowców. 13 października
pracownicy oświaty i ich rodziny
walczyli o czołowe lokaty podczas zawodów pływackich i turnieju siatkówki. Najmłodszymi
zawodnikami byli Marysia Szymańska i Sebastian Morończyk, a
najstarszym Alojzy Włodarczyk.
Rywalizacja na basenie „Pod
platanem” odbywała się na dystansach 25 i 50 m. w kategoriach kobiet, męŜczyzn, dziewcząt i chłopców. Pływano stylem grzbietowym,
klasycznym i dowolnym.
Oto rezultaty zmagań: 25 m.
kobiet - styl klasyczny: I m. Alicja
Rochowiak-Zając, II m. Hanna Włodarczyk, III m. Marta Sobocińska;
25 m. kobiet - styl dowolny: I m.
Marta Sobocińska, II m. Alicja Rochowiak-Zając, III m. Hanna Włodarczyk; 25 m dziewcząt - styl klasyczny: I m. Joanna Wójcik, II m.
Joanna Faber, III m. Marianna Senkowska; 25 m dziewcząt - styl dowolny: I m. Małgorzata Szymańska, II m. Maria Szymańska, III m.
Joanna Wójcik; 50 m męŜczyzn styl dowolny: I m. Marcin Faber, II
m. Mikołaj Włodarczyk, III m. Michał Kwarciak; 50 m męŜczyzn styl grzbietowy: I m. Renat Szymański, II m. Michał Kwarciak, III m.

Mirosław Włodarczyk; 50 m chłopców - styl dowolny: I m. Krzysztof
Krzempek, II m. Dawid Karpiel, III
m. Wojciech Mazgaj; 50 m chłopców - styl grzbietowy: I m. Wojciech Mazgaj, II m. Dawid Karpiel,
III m. Kamil Zając.
Mistrzami pływania zostali: w
kat. kobiet Alicja Rochowiak-Zając, w kat. męŜczyzn Michał Kwarciak, w kat. dziewcząt Joanna Wójcik, a w kat. chłopców Dawid
Karpiel.
W turnieju siatkówki wystartowało 10 druŜyn, które reprezentowały Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Przecieszynie, Przedszkola Publiczne nr 2 i nr 4, SP w
Skidziniu, SP w Jawiszowicach, SP
nr 2, SP nr 1, G nr 1, G nr 2 oraz
Gminny Zarząd Edukacji.
Tytuł Mistrza Siatkówki Gminy
Brzeszcze i Puchar Burmistrza
Brzeszcz zdobyła druŜyna z G nr 2,
tytuł Wicemistrza i Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej druŜyna G nr 1, a tytuł II Wicemistrza i
Puchar Dyrektora Zarządu Edukacji druŜyna SP nr 1.
Kierownikiem spartakiady był
prezes UKS Andrzej Jakimko, zaś
sędziami zmagań w pływaniu ratownicy z basenu „Pod Platanem”,
a siatkówki Janusz Drabek i Stanisław Gawełek.
Honorowymi gośćmi byli wiceburmistrz Arkadiusz Włoszek,
przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Zawadzki i dyrektorzy
placówek oświatowych.
EP

Fitness Party 5
odbyło się 22
października w
hali sportowej w
Brzeszczach. Tym
razem przygotowaliśmy dla uczestników bardzo
bogaty program.
Wystąpiło aŜ 6 instruktorów. BłaŜej, Damian i Aneta przyjechali do
nas z Katowic. Na co dzień pracują w klubie „FITNESS FUN” w Katowicach. Zaprezentowali kolejno: lekcję na stepie dla zaawansowanych, Capoeira – brazylijską sztukę walki i tańca oraz Ŝywiołową lekcję dance. Renia z Chybia i Bartek z Jaworzna to juŜ nasi stali bywalcy.
Gościem specjalnym była Pani Halina Kozioł z Oświęcimia – prowadząca od lat gimnastykę TAI CHI (obecnie zajęcia te odbywają się
równieŜ w naszej hali). Rekordowa ilość uczestników – ponad 100
osób – zachęciła organizatorów do kontynuowania spotkań z fitnessem w przyszłym roku. Zapraszamy!
B.J

Aktorzy
z Zasola
Po „Kopciuszku”, którego premiera odbyła się w sierpniu podczas wiejskich doŜynek, młodzi zasolanie juŜ pracują nad „Jasełkami”.

cochą Joanna Janosz. Ania Górowicz była Kasieńką, Basia Nikiel Haneczką, a jej młodsza siostra Gabrysia lodziarką. Wystąpili teŜ: Magda
Śmielak, Basia Łaczny, Ada Szymańska, Gabrysia Pastuszka, Grzegorz
Janosz, Michał Górowicz, Krystian
Kubajczyk i Kasia Nycz.
Teraz w świetlicy pracują juŜ nad

- Prawie całe wakacje przychodzili na próby, by szlifować role chwali młodych artystów
Wioletta Szmytkowska,
instruktorka świetlicy OK
w Zasolu. - Na odwaŜnych i gotowych do aktorskich występów nigdy
nie narzekam. Zwykle
jest ich więcej niŜ ról do
obsadzenia.
W spektaklu wzięło Główne role w „Kopciuszku” zagrali Magda
udział dwóch gimnazja- Amrozi i Konrad Szmytkowski.
listów i dwunastu uczniów z pod- nowym przedstawieniem. MoŜe tym
stawówki. W rolę Kopciuszka wcie- razem łatwiej artystom było dostać
liła się Magda Amrozi, księciem role, bo w „Jasełkach” obsada zaEP
został Konrad Szmytkowski, a ma- wsze jest duŜa.

U Pióromanów
Klub ludzi piszących nieprofesjonalnie Pióromani przy Ośrodku Kultury w Brzeszczach zmienił dotychczasową formę
działania. Stało się to dzięki zaangaŜowaniu nowych pasjonatów
twórczości, młodzieŜy wraŜliwej
i ukierunkowanej artystycznie.
Zasadą działania będzie kontakt
z przyrodą, z zabytkami i róŜnokierunkowa twórczość z tym
związana.
„Nową formę pracy zainaugurowano wyjazdem do parku pszczyńskiego i chociaŜ piętrzyły się
trudności, a i sam temat, wydawałoby się, był mało atrakcyjny, to
wszyscy uczestnicy - o dziwo- byli
bardzo zadowoleni. Brodzili po złotych liściach jesiennego parku, podglądali kaczki na wodzie, zaliczali
romantyczne mostki i chociaŜ
„świątynia dumania” była zamknięta o tej porze dnia i roku, to twórcze tematy, bez dumania, cisnęły
się do głowy.
Gromy i błyskawice oraz strugi
deszczu wepchnęły uczestników
wycieczki do kawiarenki w rynku i
tam wzdychali do nieistniejących
sponsorów, jako Ŝe młodzieŜ fortuną nie grzeszy. Tam teŜ powstały
zaląŜki utworów poetyckich, plany

wydawnicze, projekty grafik i plan
pracy na najbliŜszy okres.
Kolejne spotkanie Pióromanów, które odbyło się po tygodniu
zaowocowało juŜ dziesięcioma
wierszami gotowymi do druku,
oraz ciekawym sposobem tworzenia „wierszy na zawołanie” z podanych przypadkowo wyrazów.
Wszyscy zaliczyli to bardzo trudne i
zabawne kolokwium.
W najbliŜszych planach grupy
Pióromanów jest wyjazd do Krakowa na spotkanie z estońskim
poetą oraz zorganizowanie poetyckiego wieczoru grozy.
Pióromani zapraszają do
wspólnego stołu wszystkich poetów, prozaików i innych piszących
i tworzących do szuflady” - tak relacjonuje dotychczasowe spotkania
PIÓROMANÓW p. Krystyna Sobocińska, stały i wierny uczestnik spotkań grupy.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spotkania mają bardziej
dynamiczny charakter, inspirujący do
tworzenia. Nie chodzi tu o ilość wyprodukowanych wierszy, ale między
innymi o wzbogacenie języka i zwrócenie się w kierunku estetyki i otaczającej sztuki. Jesteśmy grupą bardzo otwartą, czekamy na wszystkich
piszących i tych, którzy nie obawiają
się eksperymentów ze słowem.
Danuta Korcińska

Felieton

Akcja „Serce dla Zwierząt”
W dniach 24 i 25 października br. w hollu
dolnym OK odbyła się zbiórka artykułów dla
zwierząt. Zebrane karmy, miski i materiały
na legowiska zostaną przekazane dla schroniska w Oświęcimiu oraz dla „Przystani Ocalenie” w Ćwiklicach.
Szczególnie w okresie zimowym zwierzęta
potrzebują naszej pomocy. W schroniskach często brakuje pieniędzy, Ŝeby wyŜywić wszystkich
podopiecznych. Aby wspomóc opiekunów
zwierząt planujemy organizowanie takich akcji-zbiórek darów systematycznie. Szczegóły
będziemy podawać na plakatach. Serdecznie
dziękujemy wszystkim darczyńcom.
Liliana Rostek, Bartosz Kóska

Informacja

Cierpisz na nadmiar energii i nie wiesz jak ją
spoŜytkować?
Albo wręcz przeciwnie – czujesz, Ŝe więdniesz,
Ŝe w Twoim Ŝyciu nic się nie dzieje?
A moŜe po prostu jesteś gdzieś po środku?
NiewaŜne ile masz lat i czym się zajmujesz,
jeŜeli tylko czujesz, Ŝe chcesz zrobić coś, aby świat
był lepszy przyjdź na spotkanie Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio w Jawiszowicach
wniedzielę 13 listopada o godz. 18.00 do salki
parafialnej. Masz okazję zbudować całkiem nowy
projekt na solidnych fundamentach!

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w pogrzebie mojego MęŜa
Śp. Jana Laszczyka
za zamówione msze święte, kwiaty,
wieńce i okazane współczucie
podziękowania składa Ŝona z rodziną.

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych mojego
męŜa Śp. Zbigniewa Grzybek
za złoŜone wieńce, kwiaty, zamówione
msze św., okazane współczucie
i Ŝyczliwość serdeczne podziękowania
składa Ŝona z rodziną.

Z głębokim Ŝalem zawiadamiamy, Ŝe
w dniu 18.10.2005 r. odeszła
Joanna Kempa
działaczka Spółdzielczości „Samopomocy Chłopskiej”, była długoletnia główna
księgową Gminnej Spółdzielni „SCH”
w Brzeszczach, Członek Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni, Człowiek prawy,
do końca zaangaŜowana w pracę
zawodową i społeczną na rzecz środowiska spółdzielczego. Straciliśmy szanowaną KoleŜankę
i wspaniałego Człowieka.
Rada Nadzorcza i Zarząd GS „SCH”
w Brzeszczach

... jak Filip z konopi

Przed i po wyborach
Ja o wyborach, ale trudno o czymś innym
skoro moja dwumiesięczna nieobecność na forum Odgłosów Brzeszcz podyktowana była właśnie zaangaŜowaniem w wybory parlamentarne.
Dziś po ukazaniu się róŜnych analiz i opracowań, dlaczego Polacy dokonali takiego a nie
innego wyboru, pozwolę sobie na własne refleksje. Po pierwsze nie sprawdziły się czarne
scenariusze dotyczące frekwencji wyborczej i
pomimo najniŜszej od czasów wolnych wyborów obecności przy urnach, ciągle jeszcze tego
aktu demokracji nie zamieniliśmy w farsę. Co
prawda mniej nas chodzi na wybory niŜ pozostaje w domach, to jednak w dalszym ciągu
większość z nas deklaruje wagę i potrzebę głosowania. Ci, którzy ostentacyjnie głoszą obrzydzenie do polityki przypominają mi trochę skazanych, którzy myślą, Ŝe jak stoją to nie siedzą.
Tegoroczne kampanie parlamentarna i prezydencka, róŜniły się od dotychczasowych rozmachem. Dało się słyszeć głosy o europeizacji i
amerykanizacji kampanijnych form przekazu.
Patrząc na olbrzymie bilbordy reklamowe odnosiło się wraŜenie, Ŝe ilość zastąpiła jakość.
Nie pominięto równieŜ metod tradycyjnych.
Proszę sobie wyobrazić, Ŝe wciągu ostatnich lat
nawet pies z kulawą nogą nie napisał do mnie
listu, aŜ tu nagle w ciągu miesiąca otrzymałem
ich pięć i wszystkie od kochających mnie osób,
co wynikało z treści tych listów.
Troszkę ironizuję, ale z wrodzoną skromnością uwaŜam, Ŝe jesteśmy świadkami coraz większego profesjonalizmu w polityce i zawiedzeni
mogą być ci, którzy liczyli na baloniki i wyborczą
kiełbaskę. Wyniki wyborów pokazały jak w sposób ewolucyjny kończy się i zanika determinant naszej sceny politycznej, jakim był podział
na stronę solidarnościową i postkomunę, a wystąpienia choćby pana Urbana pokazały bezideowość i nihilizm odchodzącego w coraz
dalszą przeszłość starego aparatu władzy. Prawdziwe podziały społeczne, jakie ukazały niedawne wybory, to kierunki rozwoju gospodarczego i społecznego a nie przeszłość. W moim
odczuciu podobieństwo wyborczego podziału
do niedawnych wyborów w Niemczech nie jest
przypadkiem, a wynikiem stabilizacji demokracji i zwyczajnej normalności. Wracając na nasze
powiatowe i gminne podwórko, zawiedli się
zapewne ci, którzy byli przekonani, Ŝe tylko dzięki kampanii wyborczej lub rosnącym słupkom
telewizyjnych notowań moŜna znaleźć się na
Wiejskiej. Kto uwaŜa, Ŝe władza leŜy na ulicy i
wystarczy się tylko po nią schylić, nawet nie
zdaje sobie sprawy ile pracy wymaga chwila
satysfakcji z wygranej? Pisałem juŜ o europeizacji i normalności, niestety jak w kaŜdym społecznym działaniu - a wyborcza rywalizacja jest

do tego idealnym
czasem - objawiają
się postawy nikczemne i podłe. To,
co jeszcze parę lat
temu w naszej gminie było nieznane - anonimy, oszczerstwa, pomówienia, czasami zwykła nieprawda powtarzana przez głupotę stało się faktem.
Przekroczyliśmy w tym temacie rubikon.
Przez wiele lat na poziomie gminnej polityki potrafiliśmy się róŜnić, moŜe nie „pięknie”,
ale z szacunkiem dla adwersarzy. CzyŜby anonim schowany za ulotką - paszkwilem albo autor znany redakcji miał stać się normą w społecznym dialogu?
Na czele znanych chwytów i narzędzi wyborczych pojawił się sondaŜ. Metoda badawcza w naukach społecznych sprowadzona została do roli manipulatora opinii publicznej.
Broń to jednak obosieczna, bo jak wynika z zachowań powyborczych niektórzy sami uwierzyli
we własną propagandę i uraŜeni krzyczą, Ŝe
przecieŜ nie tak miało być. Wybory dzielą nas
na partie, stronnictwa, frakcje, wizje i sympatie,
lecz jednocześnie łączą w chęci wyboru lepszego i bardziej dostatniego jutra. JuŜ niedługo
czekają nas w gminie kolejne wybory, korzystajmy z czynnego i biernego prawa wyborczego tak, by bez lęku spojrzeć swoim przeciwnikom w oczy i bez obaw wyciągnąć rękę do
powitania.

Wystawy w OK
•16 - 30 listopada
Wystawa prac plastycznych Andrzeja Madeja
i akwareli Klaudii Borowskiej pn. „Impresje
malarskie”. WernisaŜ wystawy: 16 listopad,
godz. 17.00 (hol górny OK).

Zaproszenie
24 listopada o godz. 20.00 Ośrodek Kultury zaprasza na występ kabaretu
ŁOWCY.B. z Cieszyna. Cena biletu: 17 zł.
SprzedaŜ biletów w Dziale Merytorycznym
OK – pok. nr 17.

DyŜury aptek w listopadzie
ARNIKA ul. Słowackiego
28.10 - 03.11
25.11 - 01.12
CENTRUM ul. Powst. W-wy
18.11 - 24.11
SIGMA ul. Piłsudskiego
04.11 - 10.11
02.12 - 08.12
SYNAPSA ul. Łokietka
11.11 - 17.11

Oskardy 2005
Zapraszam Państwa do zgłaszania kandydatur osób
i instytucji do nagrody burmistrza Oskardy. Nagroda
przyznawana jest w kategoriach: oświata, kultura,
działalność społeczna, sport, przedsiębiorczość i młodzieŜ. Wnioski o przyznanie nagrody naleŜy składać
do dnia 15 grudnia w sekretariacie burmistrza Brzeszcz.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej
www.brzeszcze.pl i w informatorium Urzędu Gminy.

Gmina Brzeszcze dawniej i dziś

Tomasz Łukowicz, pełniący funkcję Burmistrza Brzeszcz
REGULAMIN
przyznawania Nagrody Burmistrza Brzeszcz OSKARDY
§1
1. Przyznaje się coroczną Nagrodę Burmistrza Brzeszcz OSKARDY za
wybitne osiągnięcia i realizację wartościowych przedsięwzięć dla dobra
społeczności lokalnej Gminy Brzeszcze wzakresie:
•przedsiębiorczości
•działalności społecznej
•edukacji
•sportu
•kultury
•młodzieŜ
2. Burmistrz i Kapituła Nagrody mają prawo przyznania nagrody specjalnej.
3. Nagrodę przyznaje się jako nagrodę indywidualną lub jako nagrodę
zbiorową za wspólne dokonania w dziedzinach określonych w ust. 1.
4. Nagrodę przyznaje się corocznie.
§2
1. Nagroda, o której mowa w § 1 ma formę statuetki i jest przyznawana
w oparciu o werdykt Kapituły Nagrody. Wizerunek statuetki stanowi
załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. WyróŜnieni nagrodą otrzymują równieŜ okolicznościowy dyplom.
§3
1. Ustala się następujący skład Kapituły Nagrody:
- prof. dr hab. Kazimierz Bielenin
- dr hab. Alicja Michalik
- dr inŜ. Adam Stawowy
2. Sekretariat Kapituły Nagrody prowadzi Sekretarz Gminy Brzeszcze.
§4
1. Wyboru laureata nagrody dokonuje Kapituła, kierując się kryteriami,
o których mowa w § 1, spośród kandydatów zaproponowanych przez
członków Kapituły, zinicjatywy Burmistrza lub na wniosek następujących podmiotów: organów władzy samorządowej, organizacji społecznych, stowarzyszeń i instytucji.
2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać, zgodnie z załączoną kartą zgłoszeniową, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu:
- dane osobowe kandydata lub nazwę podmiotu,
- dane podmiotu zgłaszającego kandydata,
- informacje o osiągnięciu, za które ma być przyznana nagroda,
- uzasadnienie wniosku.
§5
Z posiedzenia Kapituły Nagrody sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Kapituły uczestniczący w wyborze kandydata
oraz sekretarz.
§6
1. Kapituła Nagrody przedstawia do ostatecznej akceptacji Burmistrzowi
Brzeszcz, po jednym kandydacie w zakresach podanych w §1.
2. Kapituła Nagrody ma prawo nie przyznania nagrody.
§7
Nagroda będzie wręczana podczas uroczystości zorganizowanej przez
Burmistrza z okazji wręczenia Oskardów.

22 | Odgłosy Brzeszcz • listopad 2005

Budynek stacji PKP w Jawiszowicach. Zdjęcie pochodzi z 1925 roku.

Budynek stacji PKP Brzeszcze-Jawiszowice. Widok współczesny.

Fotografie ze zbiorów Edwarda Gacha

Ogłoszenie
VIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Ośrodka
Kultury
Miejsce rozgrywek: hala sportowa w Brzeszczach.
Termin: 26 listopada (sobota), godz. 9.00.
Kategorie wiekowe: młodsza (gimnazja i młodsi), starsza
(szk. średnie i starsi).
Wpisowe: 10 zł od druŜyny, ilość osób w druŜynie: 6-10.
Zgłoszenia druŜyn osobiście lub telefonicznie (325-56-71)
w hali sportowej w Brzeszczach. Na zwycięzców czekają
nagrody!
Zapraszamy kibiców – wstęp wolny!

Reklama

Zatrudnię szwaczki i krawcowe z umiejetnością szycia
na maszynach przemysłowych. Praca w Brzeszczach.

Kominki
•z piaskowca, marmuru, granitu, kafli,
płyty i cegły
•wkłady: elektryczne, z płaszczem wodnym i powietrznym
•rozprowadzanie ciepłego powietrza
do wyznaczonych pomieszczeń (nawet
piwnic i garaŜy)

MONTAś ANTEN RTV-SAT
CYFRA+, POLSAT
KONSERWACJA
CYFROWE TUNERY SATELITARNE
Nowe Budowy – INSTALACJE
Jan Nycz
tel. (033) 8107-022,
tel. kom. 0604-836-409

DOJAZD GRATIS

•doradztwo na miejscu
•wzory wybrane oraz indywidualne
(projekt gratis)
Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!
Wystarczy zadzwonić

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

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

tel. 215
kom. 0 - 3 9 - 1 4 ,
-603-87
7-520

- telewizorów
- tunerów satelitarnych
- monitorów komputerowych oraz przestrojeñ fonii

* dojazd 10,00 z³.
Zak³ad mieœci siê w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.
Klasztornej 24/22

www.tvnaprawy.prv.pl

Gabinet Ginekologiczno-Seksuologiczny

Lek. med. Barbara Orwid
ginekolog połoŜnik, specjalista
seksuolog
Brzeszcze (budynek apteki
„Synapsa”)ul. Łokietka 39
poniedziałek w godz. 14.30 - 17.30
tel. 0606-883-034
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Derby
dla Jawiszowic
Do derbowego pojedynku LKS
Jawiszowice i LKS Skidziń przystępowały z wolą rehabilitacji po
wcześniejszych niepowodzeniach.
Ostatecznie po meczu z podniesionymi głowami do szatni schodzili piłkarze z Jawiszowic, którzy
wygrali 2:1.
Skidzinianie na tydzień przed
meczem derbowym przegrali u siebie 0:4 z liderem z Nowej Wsi, zaś
jawiszowianie mieli jeszcze w pamięci mecz z Polanką Wielką, przegrany
2:8. Obu zespołom zaleŜało więc na
zdobyciu trzech punktów.
- Przed meczem załoŜyliśmy, Ŝe
będziemy grać z kontry – mówi Roman Czaja, trener LKS Jawiszowice. –
Mecz ułoŜył się po naszej myśli, bo
szybko zdobyliśmy bramkę. Jeszcze
w pierwszej połowie podwyŜszyliśmy
na 2:0, a mogliśmy prowadzić bardziej okazale, bo dwa razy skidzinian
od utraty bramki ratował słupek. W
pierwszej połowie Skidziń poza jednym groźnym strzałem Bartuli właściwie nam nie zagroził. W drugiej
połowie daliśmy się zepchnąć do
obrony, momentami była to „obrona Częstochowy”, ale chłopcy dowieźli korzystny rezultat do końca
meczu.
- Mam zastrzeŜenia do gry kilku
zawodników i pretensje o ich podejście do meczu - mówi Artur Rydz, trener LKS Skidziń. - Przemek Wasztyl na
dzień przed meczem grał w „siódemkach”, a Krzysiek Borgosz – o co mam
przede wszystkim Ŝal do prezesa
Mariusza Morończyka – w dzień meczu brał udział w turnieju zakładowym. Oni nie mogli zagrać dobrych
zawodów. Poza tym zabrakło czterech
podstawowych zawodników. Jeden
miał zajęcia na uczelni, inny był kontuzjowany, a dwóch kolejnych nie
zwolniono z pracy. Ale to nas nie tłumaczy. Ci, którzy wybiegli na boisko
mieli dać z siebie wszystko.
LKS Jawiszowice po dwunastu
kolejkach zajmuje w tabeli 9. miejsce. Po dobrym początku rozgrywek
przyszło załamanie formy.
- Z zajmowanego miejsca nie
sposób być zadowolonym - mówi
Roman Czaja. - Potencjał zespołu
oceniam na miejsce w pierwszej piątce tabeli. Początek był dobry, bo było
kim grać, a teraz mam szpital w ze-

spole. PowaŜnej kontuzji, nabawił się
Dawid Raj. MoŜe go ona w ogóle
wykluczyć z gry w piłkę. Trzech innych
zawodników teŜ jest powaŜnie kontuzjowanych. W kilku meczach w ataku z konieczności grał Piotr Kołodziejczyk, rezerwowy bramkarz. W meczu
z Polanką miałem tylko jedenastu
zdrowych zawodników. W bramce
nie było Jończyka, a Kołodziejczyk
bronił z gorączką. Właściwie kaŜdy
strzał na bramkę kończył się utratą
gola. Do meczu ze Skidziniem przystępowaliśmy jednak zmobilizowanii,
bo wiedzieliśmy, Ŝe z Polanką przegraliśmy nie z przeciwnikiem, ale z
własnymi słabościami. W przerwie zimowej musimy się zastanowić nad
tym co się dzieje w klubie, bo kilku
naszych wychowanków gra w okolicznych klubach, a my nie mamy nawet rezerwowych. W zespole nie ma
rywalizacji i to odbija się na grze.
W Skidziniu ostanie mecze teŜ
chyba ostudziły zapały działaczy. Zespół jest jednak ciągle w czubie tabeli i broni pewnie szybko nie złoŜy.
Mimo to Artur Rydz podkreśla, Ŝe
ambicje działaczy to jedno, a rzeczywistość drugie.
- Ja awansu nikomu nie obiecywałem - mówi Artur Rydz. - Trzeba
mierzyć siły na zamiary. Część zawodników pracuje siedem dni w tygodniu, a później ma do rozegrania
mecz. Kryzys musiał kiedyś przyjść.
Szkoda, Ŝe na mecz z liderem, aczkolwiek gdybyśmy wykorzystali dogodne sytuacje, to mogło być inaczej. Nowa Wieś zagrała jednak
bardzo mądrze i przede wszystkim
skutecznie.
Na koniec zagadka. Do kogo
moŜe mieć najwięcej uwag w przerwach meczów trener Rydz? Odpowiedź: do Arkadiusza Bartuli.
- U mnie nie ma „świętych
krów”, a ja nie boję się głośno mówić tego co myślę - zaznacza Artur
Rydz. - Arek Bartula jest moim bardzo dobrym kolegą, ale jego obecność w zespole, to plusy i minusy.
Gdyby skupił się na grze, a nie na
dyskusjach z partnerami z zespołu,
to poŜytek z jego obecności na boisku byłby znacznie większy. Nie zawsze stosuje się do moich poleceń.
I tak np. w meczu z Rajskiem w dziecinny sposób stracił piłkę, a my bramkę i w efekcie dwa punkty. Moim
zdaniem Arek powinien grać w zdecydowanie wyŜszej klasie rozgrywkowej. Na boiskach A-klasy po prostu się męczy.
JaBi
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Udany sezon
Natalia Markiel, zawodniczka
UKS Brzeszcze pod koniec września wróciła z Nowej Zelandii, gdzie
startowała w mistrzostwach świata juniorów w biegach górskich.
Zaraz potem na zawodach w Niemczech zajęła drugie miejsce.
W Nowej Zelandii Natalia Markiel trudną 4,5 kilometrową trasę,
ze stromymi podbiegami i zbiegami

Natalia Markiel (druga od prawej)
z koleŜankami z reprezentacji Polski.
ukończyła na 28 miejscu. - Jestem
zadowolona z tego wyniku, bo w
biegu startowały teŜ dziewczyny o
trzy lata starsze ode mnie - mówi
Natalia. - W przyszłym roku mistrzo-

Szukają
wzmocnień

Na kolejkę przed zakończeniem
rozgrywek oświęcimskiej B-klasy
LKS Przecieszyn zajmuje drugie
miejsce w tabeli, mając na koncie
tyle samo punktów co lider z Palczowic i w zanadrzu zaległy mecz z
Łękami.
Przecieszynianie przez cały sezon
prezentowali równą formę. W jedenastu meczach zdobyli 27 punktów,
notując dziewięć zwycięstw i dwie
poraŜki.
- PoraŜka 2:3 u siebie z Palczowicami była niepotrzebna – mówi trener LKS-u Przecieszyn Jan Sporysz. Rozegraliśmy bardzo dobry mecz, ale
nie wykorzystaliśmy karnego i jeszcze kilku dogodnych sytuacji. Skuteczność zawiodła teŜ w przegranym
meczu z Bulowicami. W porównaniu
do wiosny poprzedniego sezonu nasza forma w pierwszych meczach nie
była najlepsza, ale z meczu na mecz
łapaliśmy odpowiedni rytm.
Przecieszynianie do tej pory stracili najmniej bramek ze wszystkich zespołów B-klasy. DuŜym wzmocnieniem linii obrony było przyjście do

stwa odbędą się w Turcji i wierzę, Ŝe
tam osiągnę lepszy wynik. Nowa Zelandia zrobiła na mnie ogromne wraŜenie. Jest tam czysto i bardzo zielono. Teraz zaczyna się tam wiosna,
więc wszystko dookoła rozkwitało.
Natalia do Nowej Zelandii pojechała dzięki hojności sponsorów,
przede wszystkim UKS-owi Brzeszcze, Urzędowi Gminy Wilamowice i
Starostwu Powiatowemu w BielskuBiałej. W tym roku przed Natalią jeszcze starty w biegach ulicznych w
Chełmku i Czechowicach,
gdzie zakończy niezwykle
udany dla niej sezon.
- Wydawało się, Ŝe sekcja lekkoatletyczna w Brzeszczach się rozpadnie – mówi
Andrzej Jakimko, prezes
UKS Brzeszcze. – Kilka lat
temu rozleciała się sekcja pływacka, w której teŜ mieliśmy
przecieŜ reprezentantów
Polski. Nie mogliśmy dopuścić, by coś podobnego spotkało
lekkoatletów. Tegoroczne wyniki
naszych zawodników, z Natalią
na czele, są dla nas nagrodą za decyzję o wzięciu lekkoatletów pod skrzydła UKS-u.
JaBi
klubu Piotra Pawelaka, który grał na
pozycji ostatniego obrońcy. Dobrą
formę prezentował teŜ Artur Wójcik.
CięŜar zdobywania bramek wzięli na
siebie Łukasz Pasternak i Sebastian
Nowak.
- Niestety obu nie omijały kontuzje - mówi trener Sporysz. - Sebastian
pauzował przez pięć meczów, a jak
wrócił do składu, to Łukasz skręcił
nogę w meczu z Bulowicami. Gdyby
obaj grali we wszystkich meczach,
bramek na koncie mielibyśmy z pewnością więcej.
Terener Jan Sporysz i zarząd klubu juŜ zastanawiają się nad wzmocnieniem zespołu, bo awans wydaję
się być realny.
- Widzę w zespole kilka luk mówi Jan Sporysz. - Przede wszystkim chciałbym wzmocnić boki pomocy, bo przed sezonem straciłem Przemysława Tepera i Pawła Knysaka. Liga
jest w tym sezonie bardzo wyrównana, a na wiosnę czekają nas wyjazdy do Palczowic i Gorzowa.
Jan Sporysz odpowiada teŜ za
szkolenie trampkarzy. Pod jego
opieką trenuje 18 młodych piłkarzy.
Trampkarze LKS-u zajmują pierwsze
miejsce w tabeli ligi A podokręgu
oświęcimskiego.
JaBi

Sport

Szybszy
od Kuzaja
Zbigniew Gabryś i Robert
Hundla po raz pierwszy w karierze odnieśli zwycięstwo w rundzie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. W
Rajdzie Wawelskim Getin Subaru wyprzedzili o 1,3 sekundy
Leszka Kuzaja i Macieja Szczepaniaka - Mistrzów Polski 2005 w
klasyfikacji generalnej.

wał na odcinek przed końcem rajdu, gdy jego przewaga nad Kuzajem stopniała do 3,9 sekundy.
Ostatecznie zwycięskiego szampana na mecie otwierała jednak załoga Gabryś-Hundla. - Jestem bardzo szczęśliwy, Ŝe wreszcie po tylu
latach uprawiania rajdów udała mi
się sztuka wygrania imprezy stanowiącej eliminację RSMP - mówił
po zakończeniu rajdu Zbigniew
Gabryś.
Zawodnik zakończył sezon na
5 miejscu w klasyfikacji generalnej. Bardzo moŜliwe, Ŝe gdyby wy-

Zbigniew Gabryś w drodze po pierwsze w karierze
zwycięstwo w klasyfikacji generalnej RSMP.
Emocje trwały do mety końcowego odcinka specjalnego. - Bardzo pragnąłem wygrać ten rajd,
ale nie chciałem przesadnie ryzykować na ostatnim o-esie - przyznał „Kuzi”, szczęśliwy z obrony
mistrzostwa Polski.
Zbigniew Gabryś objął prowadzenie w rajdzie juŜ na trzecim
odcinku specjalnym i nie oddał go
do końca. CięŜkie chwile przeŜy-

fot. Leszek Porwit

startował w Rajdzie Rzeszowskim
i Warszawskim, a podczas Rajdu
Nikon ominęła go awaria samochodu, walczyłby na Rajdzie Wawelskim o 1. miejsce w klasyfikacji
generalnej całego cyklu RSMP.
Marcin Naglik
Podziękowania dla osób, które przyczyniły się do powstania
tego artykułu.

Wyniki Rajdu Wawelskiego Getin Subaru:
1. Zbigniew Gabryś/Robert Hundla - Mitsubishi Lancer Evo VIII,
1:55.27,6.
2. Leszek Kuzaj/Maciej Szczepaniak - Subaru Impreza WRX STI spec. C,
+1,3.
3. Michał Bębenek/Grzegorz Bębenek - Mitsubishi Lancer Evo VIII,
+28,7.
4. Tomasz Kuchar/Jakub Gerber - Subaru Impreza WRX STI spec. C,
+1.22,5.
5. Michał Kościuszko/Jarosław Baran - Suzuki Ignis S1600, +2.29,5
(1. S1600).
6. Tomasz Czopik/Łukasz Wroński - Mitsubishi Lancer Evo VIII, +3.27,2.
7. Michał Sołowow/Maciej Baran - Mitsubishi Lancer Evo VIII, +5.15,0.
8. Mariusz Stec/Maciej Maciejewski - Mitsubishi Lancer Evo VI, +5.57,0.
9. Zbigniew Staniszewski/Sebastian Rozwadowski - Mitsubishi Lancer Evo VI, +6.02,6.
10. Bartłomiej Grzybek/Michał Ranik - Mitsubishi Lancer Evo VIII,
+7.25,7

Wszystko zaleŜy
od pieniędzy
Marcin Naglik: Jak się czujesz
po wygraniu pierwszego rajdu w
klasyfikacji generalnej Mistrzostw
Polski?
Zbigniew Gabryś: Czuję się na
pewno dobrze. Byłem juŜ kilka razy
drugi w generalce, a wcześniej kiedy jeszcze startowały samochody
WRC wygrałem grupę N. Teraz juŜ
nie ma samochodów WRC, więc
samochodem gr. N moŜna walczyć
nawet o zwycięstwo w klasyfikacji
generalnej. Jestem szczęśliwy, Ŝe
udało mi się pokonać aktualnego
mistrza Polski Leszka Kuzaja, który
od kilku lat był niepokonany. Jeśli
Kuzaj przegrywał, to tylko dlatego,
Ŝe sam siebie eliminował przez wypadki. W bezpośredniej walce zawsze był górą. W tym sezonie mogę
się jeszcze pochwalić tym, Ŝe wygrałem z Leszkiem największą ilość odcinków specjalnych.
Myślisz, Ŝe teraz będzie ci
łatwiej pozyskać sponsora?
Trudno powiedzieć. Po tym rajdzie zauwaŜyłem małe poruszenie
u niektórych ludzi, z którymi wcześniej prowadziłem rozmowy. Wielu
ludzi było zaskoczonych moim zwycięstwem, ale niektórzy po prostu
powiedzieli tak: „liczyliśmy, Ŝe jeśli
tobie wytrzyma sprzęt, jeśli będzie
dobrze przygotowany - to wygrasz”.
Inne osoby ze światka rajdowego,
jeszcze przed tym rajdem - moŜe to
zabrzmi nieskromnie, ale to są ich
słowa - mówiły: „jesteś jedynym gościem, który moŜe pokonać Kuzaja”. Ja nie wierzyłem, Ŝe wygram, bo
przerwa w startach znowu była zbyt
długa. Od Rajdu Nikon, gdy w moim
Mitsubishi wybuchł silnik, nie siedziałem w samochodzie rajdowym.
Nie udało mi się nawet zrobić testów, bo Rajd Wawelski nie miał zor-

ganizowanego oficjalnego odcinka testowego. Tak więc testem były
pierwsze kilometry rajdu. Na prologu popełniłem błąd na hamowaniu, opona była zimna i straciliśmy
prawie 18 sekund. Podczas pierwszego odcinka musiałem więc dopasowywać samochód do trasy, ale
drugi przejechałem juŜ trochę szyb-

Zbigniew Gabryś

fot. Maciej Hołuj

ciej. Na trzecim o-esie jechałem juŜ
swoje. Wygrałem go z dosyć sporą
przewagą czasową i wyszedłem na
prowadzenie, które udało mi się
utrzymać do końca rajdu, chociaŜ
ataki Leszka były mocne.
W jednym z wywiadów wspominałeś, Ŝe szukasz dobrego menedŜera od public relations?
Szukam osoby, która zajęłaby się
tym profesjonalnie. Ja niestety nie
mam na to czasu, bo pochłania
mnie prowadzenie firmy. Jeśli zbliŜa się rajd, oznacza to wyjazdy, a
przed samym rajdem testy. W całym
roku jest 7 do 8 rajdów, z tego robi
się 8 do 12 tygodni wyjętych z Ŝycia
na przygotowania do startu. Do
tego dochodzi praca w firmie i niestety nie mam czasu zająć się szukaniem pieniędzy na ten sport.
Jakie masz plany na przyszły
sezon, czy zobaczymy cię na rajdowych trasach?
To wszystko zaleŜy od jednego
- od pieniędzy. Jeśli będzie sponsor, a moŜe kilku, to tak.

Informacja
Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia gimnastyki korekcyjnej i nauki
pływania prowadzone przez instruktorów na basenie „Pod platanem”:
•Dla dzieci w wieku 6-7 lat w poniedziałki od godz. 16.15 do 17.00
(grupa dla początkujących) i w godz. od 17.15 do 18.00 (grupa
doskonaląca pływanie).
Prowadząca: Hanna Włodarczyk. Odpłatność: 6 zł/45 min.
•W czwartki od godz. 16.00 do 17.00 (nauka pływania dla dzieci ze
szkół podstawowych) oraz od godz. 17.00 do 18.00 (doskonalenie
pływania dla młodzieŜy gimnazjalnej).
Prowadzący: Andrzej Jakimko. Odpłatność 60 zł/1 semestr.
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