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Ministerstwo Skarbu
chce sprywatyzować
Nadwiślańską Spółkę
Energetyczną, która
siedzibę ma w Brzesz-
czach. Protestują
związkowcy z NSZZ
„Solidarność”. - Nie
rozumiemy dlaczego
państwo chce sprzedać
firmę, która przynosi
zyski. To absurd -
grzmią związkowcy.

Liderzy zakładowego związ-
ku pojechali 4 października do
Warszawy na rozmowy z przed-
stawicielami Ministerstwa Skar-
bu. Dowiedzieli się jedynie, Ŝe
spółka ma być sprywatyzowana
w pierwszym kwartale przyszłe-
go roku.

– Chcemy być dalej przy Mi-
nisterstwie Skarbu – mówi
Krzysztof śoch, przewodniczą-
cy NSZZ „Solidarność” w Nadwiślańskiej Spół-
ce Energetycznej. – SprzedaŜ dochodowego
majątku, z punktu widzenia obywateli tego
kraju, nie ma sensu. MoŜna teŜ rozpatrzyć na-
sze ewentualne przyłączenie do struktur Kom-
panii Węglowej, z której się wywodzimy.
Wszystkie nasze zakłady ciepłownicze poło-
Ŝone są na terenach kopalnianych.

Niejako przy okazji prywatyzacji firmy,
związkowcy wytoczyli działa przeciwko zarzą-
dowi spółki. Zarzucają kierownictwu firmy
brak kompetencji i niegospodarność. Mówią,
Ŝe obecny zarząd to kij w szprychach firmy.

– Inwestycje modernizacyjne firmy w ciągu
ostatnich 10 lat sięgają ok. 28 milionów złotych
– odpiera zarzuty Leszek Bolek, prezes zarządu
Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej. – TakŜe
dzięki tym zmianom pracownicy mają teraz sta-
bilne miejsca pracy i godziwe wynagrodzenie.

Związkowców z „Solidarności” argumenty pre-
zesa jednak nie przekonują. Twierdzą, Ŝe firmę zre-
strukturyzowano kosztem zwolnień 130 pracow-
ników, a dobre wyniki firmy to tylko i wyłącznie
efekt monopolu na lokalnym rynku ciepłowniczym.
Są nieprzejednani i nie przebierają w słowach, na-
zywając ludzi z zarządu emerytami. Ich działalność
oceniają jednoznacznie negatywnie.

– W Warszawie przedstawiliśmy nasze postu-
laty – mówi Krzysztof śoch. – Jeśli juŜ ma dojść do
prywatyzacji, to nie wcześniej niŜ za dwa lata, tak
by pracownicy mogli się do niej przygotować men-
talnie, a związek mógł usiąść do rozmów z mini-
strem i przyszłym właścicielem z dobrym pakietem.
Chcemy teŜ, by została wreszcie wyjaśniona kwe-
stia, ile udziałów będzie w sprzedaŜy publicznej.
Na liście transferowej Ministerstwa Skarbu od lat
pisze, Ŝe będzie to 85 proc. udziałów, natomiast

Gorąco w spółce

Związkowcy nie chcą słyszeć o prywatyzacji NSE.

O przeŜyciach z czasów wojny,
podczas „Wieczoru wspomnień”
25 października w Jawiszowicach
opowiadali obozowi więźniowie
Julia Hamerlak-Sadlok, Zofia
Korycińska-Kózka i Marian
Stykowski. Spotkanie poprzedzo-
no uroczystym złoŜeniem wieńców
pod pomnikiem ofiar wojny
w Jawiszowicach - Kółku. Potem
mieszkańcy i zaproszeni goście
spotkali się w sali Klubu Seniora.
Str. 7.

Wieczór wspomnień

- Chcemy uchronić osoby starsze
przed niepoŜądanymi zjawiskami,
jak np. marginalizacja Ŝycia,
samotność oraz rozwijać ich
zainteresowania, podnosić wiedzę,
umoŜliwić wymianę poglądów -
mówiła w trakcie uroczystego
otwarcia Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Małgorzata Wójcik, dyrektor
Ośrodka Kultury.   Str. 19.

Akademia dla seniorów

13 października w sali widowisko-
wej Ośrodka Kultury odbyła się
gminna akademia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.   Str. 20.

Święto oświaty

Zakończyła się runda jesienna
w oświęcimskiej A-klasie. Ton
rozgrywkom w duŜej mierze
nadają kluby z gminy Brzeszcze.
Str. 26

Znakomita jesień

Kompletnie pijany kierowca usiadł
za kierownicą mercedesa i zabił
człowieka. Sam z opresji wyszedł
bez szwanku.   Str. 8.

Zabił po pijaku
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Przeczytałem bodaj w interneto-

wym forum Brzeszcz, Ŝe jedna kan-
dydatka na fotel burmistrza jest roz-
wódką, druga ma jakiś romans.

Zielonego pojęcia nie mam czy to
prawda, nawet nie wiem ile jest w
sumie kandydatek? Ale na miły Bóg!

Czy najbliŜsze wybory mają wyłonić
burmistrza czy kandydatkę na na-
stępczynię Dziewicy Orleańskiej?

PrzecieŜ to chore, Ŝeby głosując na
człowieka, który ma odpowiadać za
rozwój i gospodarkę w gminie, nie

patrzeć na jego umiejętności mene-
dŜerskie, ale zaglądać mu do łóŜka!

Bardzo dobrze, Ŝe funkcjonują

róŜnej maści fora internetowe, lep-
sze lub gorsze gazety i gazetki. Bo
tam mniej lub bardziej elegancko

moŜna wyciągnąć wszelkie haki na
konkurencję. Więc to jedna z form
selekcji kandydatów do władz. A

poniewaŜ wszyscy piszący patrzą
władzy na ręce, władza musi się za-
chowywać porządniej.

Ale warto wyśmiać bałwanów,
którzy mylą wybory samorządowe z
castingiem na Ŝonę/męŜa. śona/mąŜ

powinni być wierni, kochać, nie
muszą zaś sprawnie prowadzić
domu. Gdybym mieszkał w gminie,

wolałbym, Ŝeby burmistrz był do-
brym gospodarzem. A sypiać moŜe
sobie z kim chce: kobietą, facetem,

albo pluszowym misiem.
Dopóki zaś burmistrz nie będzie

uczyć nas moralności, dopóty jego

prywatne sprawy są wyłącznie spra-
wami prywatnymi. No chyba, Ŝe mie-
szają się mu z zawodowymi. I np.

dba o to, aby łóŜkowy partner robił
karierę w gminie.

Przynajmniej na razie (bo nie

wiadomo co nam nasz Ŝenujący par-
lament wymyśli) ani rozwody, ani
romanse nie są przestępstwami.

prasową. Ogłosili, Ŝe parlamentarzy-
stę z podejrzeniem zawału serca za-
brano do szpitala. Ale w szpitalu wy-

lądował nie na kardiologii, ale na
oddziale wewnętrznym. Lekarze
stwierdzili bowiem, Ŝe ma kłopoty z

wrzodami. Personel szpitala odczuł
pobyt tego pacjenta. Biuro posel-
skie Ŝądało bowiem dla VIP-a poje-

dynczej sali. A takiej nie było.
W końcu sam Bestry zwołał kon-

ferencję. Przekonywał, Ŝe za atakami

stoi ktoś z jego rodziny, kto szanta-
Ŝował posła i sprowokował ataki
mediów. A Jacek dostaje od szanta-

Ŝystów prowizję za pisanie.
Jacek siedzi w redakcji za moimi

plecami. Więc wiem, jak teksty po-

wstawały. Kiedyś wydawało mi się,
Ŝe z dowodami nie da się dyskuto-
wać. Jacek ma wyrok sądowy, odpis

dyscyplinarnego zwolnienia posła,
relacje świadków, molestowanych
uczennic i ich matek. Ale poseł idzie

w zaparte i wszystkiemu zaprzecza.
Niesamowite!

Sprawa znajdzie finał w sądzie.

Pewno potrwa latami. I nie wiado-
mo, jaki zapadnie wyrok.

Niedawno Trybunał Konstytucyj-

ny orzekł bowiem, Ŝe za zniesławie-
nie dziennikarz moŜe iść do więzie-
nia nawet na 2 lata. Oczywiście

pismaki nie mogą być bezkarni. I
muszą ponosić odpowiedzialność,
jeśli wypisują kłamstwa. Ale to orze-

czenie moŜe ograniczyć moŜliwość

patrzenia władzy na ręce. Według
obecnych przepisów nie dochodzi
do przestępstwa zniesławienia, gdy

dziennikarz publicznie postawi praw-
dziwy zarzut. Ale musi go podać w
interesie społecznym. A to sąd decy-

duje, kiedy ten interes społeczny za-
chodzi, a kiedy nie.

MoŜna więc pisać prawdę i po-

nieść za to karę. Najlepszym przykła-
dem jest Tomek Szymborski, obec-
nie z „Rzeczpospolitej”, z którym

pracowałem w dziale reporterskim
„Trybuny Śląskiej”. Miał bodaj sześć
procesów ze znanym katowickim

mecenasem Markiem B., który bro-
nił m.in. ZOMO-wców pacyfikują-
cych kopalnię „Wujek”. Adwokat

systematycznie czuł się uraŜony tek-
stami, w których Tomek zarzucał mu
lewe interesy. Procesy były długo-

trwałe, meczące, wręcz uniemoŜli-
wiały dziennikarzowi normalną pra-
cę. Sąd zabierał Tomkowi paszport,

zakazywał opuszczania kraju. Był do-
prowadzany przez policję na rozpra-
wy, dostawał grzywny. Marek B. zo-

stał w końcu skazany za paserstwo i
nielegalne interesy!

Oczywiście orzeczenie Trybuna-

łu najbardziej bije w dziennikarzy
małych pism. Nie mają bowiem do-
brej ochrony prawnej. Ale moŜe nie

będzie tak źle i do sądu będziemy
chodzić po sprawiedliwość, a nie tyl-
ko po wyrok.

Jarosław Rybak

Przestępców zaś naleŜy elimino-
wać z Ŝycia publicznego. Co prawda
wtedy np. w Sejmie byłoby mniej

barwnie. Ale jakoś bym to zniósł,
gdybyśmy nie mieli Ŝadnego posła
z wyrokiem.

Jakiś czas temu mój redakcyjny
kolega Jacek Harłukowicz rozpętał
burzę z posłem Janem Bestrym w roli

głównej. Napisał, Ŝe jakieś 20 lat temu
Bestry był nauczycielem i został dys-
cyplinarnie wyrzucony ze szkoły za

molestowanie uczennic. Są na to do-
kumenty. Poseł tłumaczył, Ŝe nie mo-
lestował tylko brał je na kolana, tulił i

głaskał. A takie wtedy były metody
wychowawcze. Ze szkoły odszedł na
rentę, choruje bowiem na stwardnie-
nie rozsiane. Ale pytani przez nas le-

karze przekonują, Ŝe po 20 latach
chorowania na SM człowiek wyglą-
dałby o wiele gorzej niŜ Bestry. Co

więcej, parlamentarzysta chwali się,
Ŝe ma licencję pilota. Tej zaś nie mógł-
by wyrobić chorując na SM!

Szybko okazało się, Ŝe molesto-
wanie to nie jedyny wybryk Bestre-
go. Jako konduktor w Warsie pró-

bował zgwałcić i pobił pasaŜerkę.
Został za to skazany. Bestry tłuma-
czył, Ŝe jako konduktor był kurierem

podziemnej „Solidarności” i z tego
wzięła się bójka z pasaŜerką.

W końcu biedak zachorował.

Jego koledzy z klubu parlamentar-
nego zwołali specjalną konferencję

Kampania z łóŜkami w tle

Nowo otwarty sklepNowo otwarty sklepNowo otwarty sklepNowo otwarty sklepNowo otwarty sklep

zaopatrzenia ortopedycznegozaopatrzenia ortopedycznegozaopatrzenia ortopedycznegozaopatrzenia ortopedycznegozaopatrzenia ortopedycznego
Realizujemy wnioski NFZ

•gorsety, ortezy, wózki, balkoniki, materace

przeciwodleŜynowe, wkładki ortopedyczne itp.

•pieluchomajtki, sprzęt stomijny

•sprzęt medyczny i rehabilitacyjny

Brzeszcze, ul. Piłsudskiego 6, w budynku NZOZ Vita (par-

ter, obok pracowni RTG), czynne od  poniedziałku do piąt-

ku w godz. 8.00-16.00, tel. 697 137 144

Uwaga pacjenci: bezpłatne konsultacje, dobór sprzętu

przez magistra rehabilitacji.

Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania na wózki elek-

tryczne, sprzęt komputerowy i likwidację barier architek-

tonicznych ze środków PFRON.



Aktualności

Polskie Koleje Państwowe chcą,
by samorządy przejmowały dworce
kolejowe. Coraz więcej miast i gmin
otrzymuje juŜ propozycje dzierŜawy
obiektów. Ale samorządy do ich prze-
jęcia się nie kwapią.

Dworzec kolejowy PKP Brzeszcze-
Jawiszowice - mimo poprawy w ostat-
nim czasie jego wyglądu - wizytówką
miasta na pewno nie jest.

- Stan tego obiektu rzutuje na
kształtowanie wizerunku naszej gmi-
ny, zarówno wśród osób odwiedza-
jących Brzeszcze, jak i tych będących
tutaj tylko przejazdem - mówi Krzysz-
tof Bielenin, radny ze Skidzinia, który
interpelował do burmistrza w tej
sprawie. - Apele kierowane do wła-
ściciela obiektu, zwracające uwagę
na jego stan, odnoszą jedynie bardzo
ograniczony doraźny skutek. Dlatego
wydaje się zasadnym podjęcie roz-
mów o ewentualnym przejęciu obiek-
tu, nim ulegnie on dalszej dewasta-
cji.

W odpowiedzi na interpelację rad-
nego, burmistrz Brzeszcz Teresa Jan-
kowska napisała, Ŝe StraŜ Miejska kil-

kakrotnie interweniowała w sprawie
stanu budynku dworca PKP Brzeszcze-
Jawiszowice, a Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Oświęcimiu dwukrotnie
przeprowadzał kontrole. W ich wyni-
ku na dworcu stwierdzono usterki, któ-
rych część została usunięta. W kwe-
stii przejęcia dworca przez gminę
burmistrz informuje, Ŝe „w chwili
obecnej gmina Brzeszcze nie posiada
środków prawnych ani teŜ finanso-
wych do przejęcia, jak równieŜ do
utrzymania przedmiotowego obiektu”.

Niedawno dworzec kolejowy wy-
dzierŜawił od PKP samorząd Będzina.
To druga gmina w Polsce, której wła-
dze zdecydowały się na przejęcie
dworca od kolei. Wcześniej na podob-
ny krok zdecydowano się w GiŜycku.

Umowę dzierŜawy będzińskiego
dworca podpisano na 29 lat. Władze
miasta zabiegały o to od czterech lat.
Dworzec zostanie wyremontowany i
zagospodarowany za gminne pienią-
dze. Za dzierŜawę dworca o powierzch-
ni  4,8 tys. m kw. przez najbliŜszy rok
samorząd będzie płacił PKP ok. 4 tys.
zł miesięcznie. To preferencyjna staw-
ka, związana z ujęciem we wzajem-
nych rozliczeniach podatku od nieru-
chomości. Pieniądze z prowadzonej na
dworcu działalności komercyjnej wpły-
wać będą do gminnego budŜetu.

jack

Nie chcą
dworca W listopadzie w Jawiszowicach

zakończy się budowa siedmiosek-
torowego cmentarza komunalnego
z domem pogrzebowym. Inwesty-
cja zamknie się w kwocie 1 mln 400
tys. zł. Sam projekt kosztował pra-
wie 70 tys. zł. Tymczasem niewyja-
śniona pozostaje kwestia rozbudo-
wy cmentarza komunalnego w
Brzeszczach.

Cmentarz zajmuje powierzchnię
1.73 ha gruntu, z czego 1 ha przezna-
czono pod groby. Wytyczono 6 sekto-
rów dla dorosłych, które pomieszczą
2843 mogiły oraz jeden dziecięcy na
288 grobów. Szacuje się, Ŝe obiekt
wystarczy na 40 lat.

Na 270 m kw. wybudowano dom
pogrzebowy. Mieści się w nim kapli-
ca, pomieszczenia dla słuŜby litur-
gicznej i grabarzy oraz administra-
cyjne, chłodnia na 4 stanowiska,

sanitariaty dla obsługi osób niepeł-
nosprawnych i uczestników ceremo-
nii pogrzebowej. W pobliŜu domu po-
grzebowego wybudowano studnię i
postawiono toalety kontenerowe dla
odwiedzających cmentarz.

Na nowym cmentarzu zaprojek-
towano tylko kwatery grobów trady-
cyjnych. MoŜe z biegiem czasu któ-
raś z nich przemianowana zostanie
na kwaterę grobów urnowych, gdyŜ
znane są juŜ w naszej gminie przy-
padki kremacji zwłok.

- Pomysł rodzi się z potrzeby i
musi wyjść od społeczeństwa, bo po
co robić coś, na co nie będzie zapo-
trzebowania - mówi Marek Grzywa,
naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy. -
Myślę, Ŝe jeden z sektorów moŜna
będzie bez problemu przeznaczyć na
ścianę urnową, jeśli zajdzie taka po-
trzeba.

O tym, Ŝe jedynego do tej pory w
gminie cmentarza komunalnego w
Brzeszczach nie da się powiększyć o

przyległe tereny, brzeszczanie
wiedzą nie od dziś. Do burmistrza
w sprawie dalszego jego funkcjo-
nowania interpelował radny Wła-
dysław Senkowski: „W czasie ostat-
niej kadencji Rady Miejskiej
zwracałem się kilkakrotnie z zapy-
taniem, nie otrzymując wiąŜącej
odpowiedzi. Obecnie miejsca na
pochówek wystarczy zaledwie na
cztery, góra pięć lat. Według moje-
go rozeznania w uchwalonym w
minionym roku planie zagospoda-
rowania przestrzennego brak jest
lokalizacji nowego cmentarza. W
poprzednim planie terenem prze-
znaczonym na ten cel były grunty
połoŜone na wschód od obecnego
cmentarza. UwaŜam, Ŝe zadanie
budowy nowego cmentarza powin-
no być integralną częścią Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego Gminy
Brzeszcze na najbliŜsze lata”.

W odpowie-
dzi na interpelację
radnego Senkow-
skiego burmistrz
Teresa Jankowska
na-pisała, Ŝe ozna-
czony symbolem
B.240.ZU „P” w
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego 4,5
ha obszar na
wschód od ul. Ofiar

Oświęcimia i na południe od ul. Prze-
cieszyńskiej jest rezerwą terenową,
gdzie dominować ma zieleń urzą-
dzona parków, skwerów itp. Litera
„P” obok symbolu obszaru dopusz-
cza równieŜ realizację inwestycji
celu publicznego, a jest nim m.in.
zakładanie i utrzymanie cmentarzy.
Odnosząc się do kwestii ujęcia za-
dania inwestycyjnego dotyczącego
rozbudowy cmentarza komunalne-
go w Brzeszczach w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym napisała:
„moŜe ono być przedmiotem dys-
kusji na forum Rady Miejskiej w
trakcie uchwalania WPI”.

Ewa Pawlusiak

Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach pozyskał dofinansowanie na
likwidację barier architektonicznych w placówkach oświatowych.

W Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzeszczach budowana będzie winda,
zaś w Szkole Podstawowej nr 1w Brzeszczach pochyły podjazd i sanitariaty.
Na wykonanie obu inwestycji zdobyto środki z Powiatowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotacje wyniosą odpowiednio: 24 tys.
zł i 15 tys. zł. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.

jack

Pieniądze na likwidację barier

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

Nowe miejsca na cmentarzu

Akcja krwiodawców
Zarząd Klubu Honorowego

Dawcy Krwi przy KWK „Brzeszcze-
Silesia” zaprasza 10 listopada
krwiodawców i sympatyków Klu-
bu do wzięcia udziału w akcji od-
dawania krwi.

Władze gminy nie podjęły jeszcze decyzji o tym, kto
będzie administrował jawiszowickim cmentarzem.
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Ogłoszenia drobne

Komunikat przeznaczony dla pod-
miotów gospodarczych prowadzących
działalność gospodarczą na terenie
powiatu oświęcimskiego

Właściciele firm działających na te-
renie powiatu oświęcimskiego zaintere-
sowani zatrudnieniem bezrobotnych przez
okres co najmniej 24 miesięcy mogą ubie-
gać się (złoŜyć wniosek) w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Oświęcimiu o otrzyma-
nie refundacji kosztów wyposaŜenia lub
doposaŜenia utworzonego stanowiska
pracy. Maksymalna kwota refundacji
kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia 1
stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby
bezrobotnej moŜe wynieść 10�000 zł.

O przyznanie powyŜszej refundacji
mogą starać się te podmioty, które speł-
niają między innymi następujące warun-

ki: prowadzą działalność gospodarczą przez
co najmniej 6 miesięcy, nie zalegają z wy-
płacaniem wynagrodzeń pracownikom,
naleŜnych składek, posiadają uregulowa-
ne zobowiązania cywilnoprawne. Przyzna-
nie ww. środków zobowiązuje podmiot do
zatrudnienia skierowanego bezrobotnego
przez okres 24 miesięcy oraz utrzymania
przez ww. okres przeciętnego stanu za-
trudnienia powiększonego o liczbę zatrud-
nionych osób skierowanych na stanowi-
ska pracy utworzone w wyniku uzyskanej
refundacji. Zawarta umowa cywilno-praw-
na określa m.in. dokonywanie refundacji
po przedłoŜeniu rozliczenia i zatrudnieniu
skierowanego bezrobotnego.

Wniosek do pobrania i szczegółowe
informacje w siedzibie PUP w Oświęcimiu,
ul. Wyspiańskiego 10 (pokój. 110) lub na
stronie www.pup.oswiecim.pl. Termin skła-
dania wniosków: do 10 listopada 2006 r.

Zakładowy Społeczny Inspektor
Pracy KWK „Brzeszcze-Silesia” - Zbi-
gniew Kolasa zdobył pierwsze miej-
sce w konkursie na „Najaktywniej-
szego Zakładowego Społecznego
Inspektora Pracy w Małopolsce”, or-
ganizowanym przez Państwową In-
spekcję Pracy.

Raz w roku jedna z organizacji
związkowych działających w zakładzie
pracy, a w kop. Brzeszcze-Silesia jest
ich siedem, moŜe typować kandydata
do konkursu. W tym roku kandydaturę
Zbigniewa Kolasy zgłosił NSZZ „Solidar-
ność”. Uroczyste ogłoszenie wyników
odbyło się 12 października w Krako-
wie. Najlepsi gratulacje odbierali od
Okręgowego Inspektora Pracy Tadeusza
Fica i Przewodniczącej Małopolskiej
Komisji Ochrony Pracy Urszuli Pająk.

Zbigniew Kolasa pracuje w
brzeszczańskiej kopalni od 1986 r.
Najpierw jako ślusarz pod ziemią, a
od 1996 r. równieŜ jako ratownik ko-
palnianej stacji ratowniczej. W Spo-
łecznej Inspekcji Pracy pracuje od 1992
r., początkowo jako oddziałowy SIP
oddziału MD III, a potem w latach 2000
- 2003 jako zastępca Zakładowego
Społecznego Inspektora Pracy. Od 2004
r. pełni funkcję Zakładowego SIP.

�- WyróŜnienie jest wspólnym suk-
cesem załogi KWK „Brzeszcze-Silesia”
- mówi brzeszczanin Zbigniew Kola-
sa, najaktywniejszy w tym roku Zakła-
dowy Społeczny Inspektor Pracy w Ma-
łopolsce. - ZłoŜyła się na niego na
pewno dobra współpraca z oddziało-
wymi społecznymi inspektorami pra-
cy, pracownikami zakładu, organiza-
cjami związkowymi, słuŜbą BHP,
kierownictwem zakładu, jak równieŜ
z Państwową Inspekcją Pracy.

Zakładowy SIP, aby objąć swoją
działalnością całość zagadnień zwią-

zanych z ochroną pracy, oprócz dobre-
go przygotowania musi ciągle szukać
nowatorskich rozwiązań. Rozwiązania
wprowadzone w KWK Brzeszcze-Sie-
lesia” doceniła w tym roku Państwo-
wa Inspekcja Pracy, przyznając pierw-
sze miejsce Zbigniewowi Kolasie.

- WyróŜnienie to utwierdziło mnie,
co do słuszności wprowadzanych
zmian dla dobra załogi przez pracują-
cych Zakładowych i Oddziałowych SIP,
którzy spełniają słuŜebną rolę w sto-
sunku do pracowników, a funkcja ich
wymaga zaufania publicznego, dba-
łości o zdrowie i Ŝycie pracowników,
rzetelnej kontroli stanowiska pracy,
pracowitości, szukania współpracy dla
osiągnięcia zamierzonych celów.

Celem konkursu jest systematycz-
na poprawa stanu bezpieczeństwa
pracy w zakładach poprzez promowa-
nie najaktywniejszych osób działają-
cych w sferze ochrony pracy i prawo-
rządności w stosunkach pracy, jak
równieŜ popularyzacja zasługujących
na wyróŜnienie przykładów z działal-
ności społecznych inspektorów pracy.

EP

Dba o bezpieczeństwo górników
Do tej pory wydziały Staro-

stwa Powiatowego rozrzucone
były po wielu miejscach Oświęci-
mia. Dla wygody petentów od li-
stopada wszystkie będą pod jed-
nym dachem.

- Starostwo Powiatowe w Oświęci-
miu juŜ z początkiem listopada bę-
dzie funkcjonować w nowej siedzi-
bie w Oświęcimiu, przy ulicy
Wyspiańskiego 10. W budynku tym
juŜ od kilku lat mieści się Powiato-
wy Urząd Pracy w Oświęcimiu - wy-
jaśnia rzecznik Starostwa Powiato-
wego w Oświęcimiu Ryszard Tabaka.

Zmiana lokalizacji Starostwa
pociągła za sobą zmianę numerów
telefonów. Prezentujemy je poni-
Ŝej:
•Wydział Komunikacji i Transportu
- fax. (033) 843-44-72 - Rejestracja

pojazdów: (033) 844-96-20 do 29,
- Prawa jazdy: (033) 842-96-30 do 32
•Wydział Edukacji - (033) 844-97-02
do 05
•Wydział Zdrowia - (033) 844-97-06
do 08
•Wydział Architektury i Budownic-
twa - (033) 844-97-25 do 32
•Biuro Paszportowe - (033) 844-97-
41 do 42; 844-19-73
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów
- (033) 844-97-33
•Wydział Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wod-
nej - (033) 844-97-09 do 12
•Główny Specjalista ds. Zamówień
Publicznych - (033) 844-97-13
•Wydział Promocji Powiatu, Kultury
i Sportu - (033) 844-97-14 do 16
•Wydział Kontroli i Audytu We-
wnętrznego - (033) 844-97-17 do 18.

EP

Starostwo w nowej siedzibie

•Sprzedam zadbane mieszkanie M4, ul. Narutowicza 54 m2, 2 piętro, balkon,
nowe okna PCV, cena 65 tys. zł, tel. 606 739 127.
•Szukam domu, mieszkania do wynajęcia w Brzeszczach lub Jawiszowicach,
tel. 501 127 387.
•Kupię stare, zniszczone, zepsute piecyki gazowe łazienkowe typu „junkers”,
tel. 0602 649 138.
•Kupię mieszkanie M-2 lub M-3 o powierzchni do 40 m2 z miejskim ogrzewa-
niem, tel. 0602 649 138.
•Kupię 2 - 3 pokojowe mieszkanie na terenie Brzeszcz do 65 tys. zł, tel.
503�930�737.
•Chwilówka z zajęciami 50-500 zł . Szybki kredyt nawet do 85.000 zł. Zapra-
szamy! Tel. (032) 737 27 07, www.kredyty-chwilowki.pl.

W godzinach wieczornych 25 października paliło się składowisko
odpadów komunalnych przy ul. Granicznej w Jawiszowicach. PoŜar objął
obszar około 40 metrów kwadratowych.

- Zgłoszenie telefoniczne otrzymaliśmy o godz. 19.10 i od razu skiero-
waliśmy do akcji jednostki. Podano dwa prądy wody w natarciu, jakieś
osiem kubików wody. To tyle, ile pomieszczą razem cięŜki i średni wóz
bojowy - wyjaśnia starszy kapitan Henryk Jurecki z Komendy Powiatowej
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Oświęcimiu.

W Komendzie PSP podano, Ŝe przyczyną poŜaru było zaprószenie ognia
przez osoby postronne. Ogień był niewielki, ale zadymienie dość silne. W
półtoragodzinnej akcji gaszenia brały udział cztery zastępy straŜy - po
dwa z OSP Jawiszowice i OSP Brzeszcze.                                                 EP

Ogień na składowisku

Informacja

Zbigniew Kolasa z nagrodą dla
najlepszego zakładowego
społecznego inspektora pracy.
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Podczas drugiej juŜ „RóŜowej Soboty” lekarze
przebadali bezpłatnie 176 kobiet, 40 spośród nich
kierując na USG piersi. W ubiegłym roku akcja
spotkała się z duŜo większym zainteresowaniem.
Wtedy badaniu poddały się aŜ 382 kobiety, z któ-
rych 70 skierowano na USG, a u 15 wykonano biop-
sję cienkoigłową. CzyŜby świadomość kobiet w
obliczu ciągłego zagroŜenia rakiem piersi w gmi-
nie Brzeszcze malała?

Dwa lata temu brzeszczańskie Amazonki zor-
ganizowały w Oświęcimiu Powiatowy Marsz
śycia i Nadziei. 14 października powtórzyły za-
początkowaną w ubiegłym roku akcję „RóŜowa
Sobota”. Chcą docierać do kobiet, by uświada-
miać im, jak waŜną rolę w ich Ŝyciu odgrywa
profilaktyka i Ŝe nowotwór wykryty we wcze-
snym stadium zaawansowania moŜliwy jest do
wyleczenia. W czasie oczekiwania na badanie,
kobiety pod ich okiem uczyły się samobadania
piersi na fantomie. Amazonki informowały rów-
nieŜ kobiety urodzone w latach 1936 -1956 o
realizowanym w oświęcimskim szpitalu progra-
mie profilaktycznym, w ramach którego do koń-
ca roku mogą wykonać bezpłatnie badanie mam-
mograficzne.

- Myślę, Ŝe właśnie z uwagi na realizowany
program profilaktyczny, mniej jest dziś kobiet na
„RóŜowej Sobocie” - mówi lek med. Dorota Porzu-
czek-Zuziak, specjalista chemioterapii nowotworów
i onkologii klinicznej w Beskidzkim Centrum Onkolo-

gii, która równieŜ w czasie akcji w Brzeszczach ba-
dała pacjentki. - Niemniej jednak akcję bardzo po-
pieram. Te panie mi bardzo imponują, bo wzięły w
swoje ręce nie tylko swój los, ale jeszcze drugich
osób. Poza tym akcje profilaktyczne rozwiewają sze-
reg mitów chociaŜby na temat mammografii. Pa-
cjentki nie chcą jej robić, bo uwaŜają Ŝe jest to
bolesne i szkodliwe badanie, proszą o USG. Tymcza-
sem podstawowym badaniem w raku piersi, które
wykrywa przedklinicznie badalnego raka piersi jest

właśnie mammografia, bo tylko ona pokaŜe obszar
mikrozwapnień złośliwych, który wyprzedza powsta-
wanie guza. A USG jest badaniem komplementar-
nym. Zaś mit bierze się z czasów Rentgena starego
typu. Rzeczywiście te badania obciąŜone były duŜą
dawką promieniowania. Teraz są absolutnie bez-
pieczne. Muszą być bezpieczne przede wszystkim
dla personelu, bo techniczka obsługująca mammo-
graf robi tych badań w roku kilkadziesiąt, podczas
gdy pacjentka tylko raz w ciągu roku. Zachęcam
kobiety po 40. roku Ŝycia do robienia mammografii
raz w ciągu roku lub dwóch lat. Panie po 50. roku

Kobiety
badały piersi

Po raz piąty juŜ Fundacja Pomocy Społecz-
nej w Brzeszczach w ramach Lokalnego Fundu-
szu Stypendialnego „Równe szanse”, przyznała
stypendia zdolnym uczniom i studentom z gmi-
ny Brzeszcze. 14 października, w dzień Święta
Edukacji Narodowej, w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury wręczono 50 certyfikatów na
kwotę 56.400 zł.

- W tym roku wpłynęło do Fundacji 58 wnio-
sków na stypendia. Musieliśmy 8 odrzucić, gdyŜ
nie spełniały warunków regulaminu, z uwagi na
przekroczoną granicę dochodu lub za niską śred-
nią ocen - wyjaśnia prezes FPS Anna Zalwowska.
- Za nami pięć lat wspierania młodzieŜy zdolnej z
rodzin niezamoŜnych. A udało się to zdziałać dzięki
naszej wspaniałej lokalnej społeczności. Liczymy,
Ŝe w następnych latach równieŜ wspólnie bę-
dziemy kontynuować to dzieło.

Gratyfikacje finansowe przez 10 miesięcy
otrzymywać będzie 12 uczniów ze szkół podsta-
wowych - po 40 zł, 18 gimnazjalistów - po 80 zł,

Szanse
dla zdolnych

Ŝycia powinny obowiązkowo przejść takie bada-
nie raz w roku.

14 października w budynku przychodni przy ul.
Piłsudskiego, kobiety przez sześć godzin badali: lek.
med. Dorota Porzuczek-Zuziak - specj. onkologii kli-
nicznej i specj. chemioterapii nowotworów, lek.
med. Danuta Mańka, dr nauk med. Jerzy Frączek -
specj. chirurg onkolog, lek. med. Marek Gibas - specj.
chirurg, lek. med. Grzegorz Zaliński, lek. med. Krzysz-
tof Zemanek. USG wykonywali: lek. med. Maria Wil-

gus - specj. geriatrii oraz lek. med. Katarzy-
na Czerniecka - specj. radiolig.

- Organizowanie takiej akcji w naszym
środowisku jest bardzo potrzebne - uwaŜa
brzeszczanka Halina Krzywolak. - Pracują-
cym kobietom często brakuje czasu na wy-
konanie badania. Świadomie naraŜają się
na utratę tego, co najwaŜniejsze, czyli zdro-
wia. Warto więc skorzystać z porady leka-
rza. On na pewno uspokoi, doradzi, albo
zaleci dodatkowe badanie. A Amazonkom
naleŜą się wielkie podziękowania.

Akcję „RóŜowa Sobota” wsparli: Urząd
Gminy Brzeszcze, Bank Spółdzielczy w

Miedźnej oddz. Brzeszcze, „Darymex” - Rączka&Gru-
ca, KWK „Brzeszcze-Silesia”, Społem PSS „Górnik”
Brzeszcze, Agencja Komunalna Brzeszcze, Piekar-
nia B&B - Zdzisław Ulczok, „Delicje” - Dorota i Ma-
riusz Pawlusiakowie, cukiernia „Maja” - Maria Fra-
nek, „SKOK „Piast”, KGW Bór, PHU - Maria i Józef
Haj, Mechanika Pojazdowa - Kazimierz Sajewicz,
Centrum Ubezpieczeniowo-Kredytowe - Mariusz Le-
narczyk, p. Anna Piwowarczyk.

Amazonki „RóŜową Sobotę” zorganizowały przy
współudziale NZOZ „Vita” Brzeszcze.

Ewa Pawlusiak

4 uczniów szkół średnich z wyŜszą średnią ocen -
po 200 zł i 3 uczniów - po 100 zł. RównieŜ studen-
tów z wyŜszą średnią ocen uhonorowano więk-
szym stypendium. I tak 4 studentów dostawać

będzie po 300 zł, 5 po 200 zł, zaś 4 studentów z
pierwszego roku studiów magisterskich otrzyma
stypendia pomostowe po 350 zł.

W przeciągu pięciu lat Fundacja przyznała 251
stypendiów, w tym 15 pomostowych - wspólnie z
Fundacją Edukacji Przedsiębiorczości w Łodzi, na
łączną kwotę 228 tys. 690 zł. W tym roku rozdzie-
lono 56 tys. 400 zł. Na kwotę tę złoŜyło się 20 tys.
zł z Fundacji Stefana Batorego, 10 tys. zł z Akade-

mii Rozwoju Filantropii w Polsce, 4,5 tys. zł z
Kuratorium Oświaty w Krakowie. Pozostałą część
Fundacja pozyskała od sponsorów oraz pracow-
ników brzeszczańskich firm i zakładów pracy,

którzy zadeklarowali comiesięczne prze-
kazywanie środków pienięŜnych na fun-
dusz stypendialny „Równe szanse”. Do
przedsięwzięcia włączają się co roku
równieŜ parafie św. Urbana, św. Marci-
na i Matki BoŜej Bolesnej przekazując
jedną trzecią pieniędzy ze zbiórki na Fun-
dację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która
powstała za sprawą przesłania papieŜa
Jana Pawła II „Dzielmy się miłością”.

WyróŜnieni stypendyści odebrali cer-
tyfikaty z rąk burmistrza Brzeszcz Teresy
Jankowskiej, dyrektora Gminnego Zarzą-
du Edukacji BoŜeny Sobocińskiej i preze-

sa Fundacji Pomocy Społecznej Anny Zalwow-
skiej.

Na zakończenie uroczystości wyróŜnieni
uczniowie i studenci, rodzice i zaproszeni go-
ście, obejrzeli spektakl pt. „Kim jesteś”, inspiro-
wany baśnią Andersena pt. „Brzydkie Kacząt-
ko”, w wykonaniu Teatru Ruchu „Forma” z
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Ewa Pawlusiak
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gmi-
ny Brzeszcze,

mam przyjemność zaprezentować Pań-
stwu, sprawozdanie z działalności burmistrza
Brzeszcz  w latach 2003-2006. Zdaję sobie
sprawę, Ŝe jest to materiał „w pigułce”, dlate-
go zachęcam do zapoznania się ze sprawoz-
daniami z realizacji kolejnych budŜetów Gminy
Brzeszcze tej kadencji oraz prezentacją mul-
timedialną z ostatniej sesji Rady Miejskiej,
które zamieszczone są na stronie interneto-
wej gminy Brzeszcze www.brzeszcze.pl

Stan zadłuŜenia
Stan zadłuŜenia na dzień 27 października

2006 r., wynosi 7�265�028 zł, czyli 16,99 proc.
przy dopuszczalnych 60 proc., zgodnie z art.
170 ustawy o finansach publicznych, oraz 4,58
proc. przy dopuszczalnych 15 proc., wg art.169
w/w ustawy. W prognozie długu publicznego
załoŜono zaciągnięcie kredytu w 2006 r. w
kwocie 5�500�000 zł. I na dzień 30 września
br., gmina z niego nie skorzystała. W 2006 r.
na Gminie nie ciąŜą zobowiązania z tytułu udzie-
lenia poręczeń i gwarancji.

Inwestycje
W latach 2003-2006 wzrasta ilość reali-

zowanych zadań inwestycyjnych realizowa-
nych przez Urząd Gminy. W 2003 r. było ich 28
(13 proc. wydatków budŜetowych) za kwotę
4�089�383 zł, w 2004 r. - 42 (17,6 proc.) za
kwotę 6�816�361zł, w 2005 r. - 50 zadań (19,9
proc.) za kwotę 8�730�082 zł, a w 2006 - 61
przedsięwzięć (20,8 proc.) za planowaną kwo-
tę 10�061�584 zł.

Kanalizacja
W latach 2003-2006 zrealizowaliśmy

sieć kanalizacyjną ok. 27.800 mb, równole-
gle prowadząc wspólne koncepcje i projekty
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W 2003
r. wykonano kanalizację deszczową - ul.
Polna - św. Wojciecha (294 082 zł), odwod-
nienie ul. Popiełuszki i Kusocińskiego w Ja-
wiszowicach (92 396 zł), kanalizację sani-
tarną w rejonie Fińskich Domków PT (23 961
zł), kanalizację sanitarną gminy (20�838 zł).
W 2004 - odwodnienie ul. Piaski (8�500 zł),
kanalizację sanitarną w rejonie ul. Olszyny
(356�930 zł), kanalizację sanitarną w rejonie
ul. Nawsie (433�757 zł), kanalizację w rejo-
nie ul. Piaski (624�719 zł). W 2005 - kanali-
zację deszczową przy ul. Borowej PT (25�620
zł), odwodnienie ul. Pocztowej PT (13�254
zł), kanalizację sanitarną: Sołectw Wschod-
nich - etap I - Przecieszyn Północ (2�780�296
zł), w Brzeszczach Centrum - zadanie V
(509�278 zł), w rejonie Fińskich Domków PT
(13�470 zł), w rejonie ul. Olszyny (99�719 zł),
w rejonie ul. Nawsie (105�821 zł), w rejonie
ul. Piaski (731�059 zł). W 2006 r. - kanaliza-
cję sanitarną Sołectw Wschodnich - etap I -
Przecieszyn Północ (29�726,62 zł) i w rejonie
Fińskich Domków (345�000 zł) oraz kanali-

zację deszczową na ul. Bór od istniejącego
Domu Ludowego PT (15�000 zł).

Środki zewnętrzne
W bieŜącej kadencji pracownikom Urzę-

du Gminy i jednostek organizacyjnych udało
się pozyskać środki zewnętrzne do realizacji
wielu programów, projektów i zadań. Wydział
Rozwoju Gminy pozyskał 2�216�507 zł, Wydział
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowi-
ska - 32�626,22 zł, placówki oświatowe -
298�021,91 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej -
254�447,61 zł, Ośrodek Kultury - 136�512,17
zł, StraŜ Miejska - 40�817,42 zł, Agencja Ko-
munalna - 239�128,61 zł.

Ewidencja dróg publicznych gminnych
Gmina Brzeszcze w latach 2004-2006

wykonała aktualizację ewidencji dróg publicz-
nych gminnych zgodnie z wymaganiami wyni-
kającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 16 lutego 2005 r.w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiek-
tów mostowych, tuneli, przepustów i promów
oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiek-
tom mostowym i tunelom oraz Rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego
2005 r. w sprawie trybu sporządzania informa-
cji, gromadzenia i udostępniania danych o sie-
ci dróg publicznych, obiektach mostowych,
tunelach oraz promach.

Aktualizację ewidencji dróg wykonano w
systemie elektronicznym Ediom 2004, który
jest oparty o bazę Oracle i gromadzi w niej
komplet informacji dotyczących obiektów dro-
gi jak równieŜ załączników. Pozyskano dane
dla 65 km dróg publicznych gminnych wraz z
zasileniem do bazy.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w czasie

upływającej kadencji przyjął do realizacji do-
datkowe zadania, m.in.: dodatki mieszkanio-
we (2004 r.), świadczenia rodzinne - zadanie
zlecone (2004 r.), wydawanie decyzji w spra-
wie świadczeń zdrowotnych (2005 r.), prace
społecznie uŜyteczne (2006 r.), utworzenie Klubu
Integracji Społecznej (2006 r.).

OPS wprowadził następujące programy i
projekty: Program Reintegracji Społecznej i Za-
wodowej na lata 2005-2006, Gminna Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2005-2010, Program Reintegracji Społecznej i
Zawodowej na lata 2006-2007 - dla Klubu In-
tegracji Społecznej, Gminny System Profilakty-
ki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, który za-
wiera działania i projekty oraz programy do
realizacji na lata 2006-2011.

StraŜ Miejska
Jednym z głównych priorytetów naszej

gminy jest zapewnienie jej mieszkańcom po-
czucia bezpieczeństwa. Podpisane porozumie-
nie o współpracy pomiędzy StraŜą Miejską, a
Komisariatem Policji w Brzeszczach, skutkuje
stałą wymianą informacji o zagroŜeniach wy-

stępujących na terenie naszej gminy w zakre-
sie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i
porządku publicznego oraz przeciwdziałaniem
tym zagroŜeniom.

Działalność profilaktyczna StraŜy Miejskiej
ma charakter długofalowy, którego załoŜeniem
jest stała partnerska współpraca róŜnych in-
stytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa na
terenie Gminy Brzeszcze, a przede wszystkim
ograniczenie zjawisk społecznie szkodliwych
takich jak: przestępczość, demoralizacja, nar-
komania, alkoholizm i inne przejawy patologii
społecznych. Programy profilaktyczne realizo-
wane przez StraŜ Miejską: Bezpieczna Droga
do Szkoły, Rola i Zadania Policji i StraŜy Miej-
skiej, Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach
z osobami obcymi, Zachowanie w sytuacjach
zagroŜeń, Agresja i przemoc rówieśnicza, Zdro-
wy styl Ŝycia relaks i wypoczynek, Pies - nasz
przyjaciel, Materiały pirotechniczne, Pierwsza
pomoc pod ręką.

Ochotnicze straŜe poŜarne
W skład Oddziału Gminnego wchodzi 6

jednostek OSP. W Krajowym Systemie Ratow-
niczo-Gaśniczym działają dwie OSP: Brzesz-
cze i Jawiszowice. W 2005 r. zostały powołane
w kaŜdej OSP jednostki operacyjno-technicz-
ne (członkowie OSP biorący bezpośredni udział
w akcjach ratowniczych). Zakupiono samo-
chody poŜarnicze: OSP Brzeszcze (2003 r.) -
lekki samochód ratownictwa techniczno-che-
miczno-ekologicznego Iveco Daily - wartość:
274.800,00 zł, OSP Skidziń (2003 r.) - lekki
samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit -
wartość 99.900,00 zł, OSP Brzeszcze-Bór (2004
r.) - lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford
Transit - wartość 119.968,40 zł,  OSP Przecie-
szyn (2006 r.) - remont kapitalny samochodu
Star (45.000 zł - Zarząd Główny OSP RP, 65.000
zł - gmina Brzeszcze).

W działaniach ratowniczych w okresie
2003-2006 Ochotnicze StraŜe PoŜarne z gminy
Brzeszcze brały udział 730 razy. W czasie po-
wodzi w 2006 r. straŜacy przepracowali 2434
godzin na terenie gminy. Druhowie OSP Brzesz-
cze po udanym starcie w Powiatowych Zawo-
dach „WieŜowiec 2006” „zdobywają” Pałac
Kultury i Nauki w Warszawie uczestnicząc w
Międzynarodowych Zawodach StraŜaków „Wie-
Ŝowiec 2006”. OSP Jawiszowice posiada dru-
Ŝynę ratownictwa przedmedycznego, która bio-
rąc udział w Krajowych Zawodach Ratownictwa
Medycznego i Drogowego zajęła 9 miejsce.

Oświata
Ilość placówek oświatowych: Przedszkola

Publiczne - 5, Zespoły Szkolno-Przedszkolne -
2, Szkoły Podstawowe - 4, Gimnazja - 2. Pla-
cówki nawiązały kontakty zagraniczne: SP 1 -
Sokrates-Comenius: Włochy, Czechy, Belgia,
SP 2 – Szwecja, SP Jawiszowice - Czechy, SP
Skidziń - Sokrates-Comenius: Wielka Bryta-
nia, Włochy, ZSP Przecieszyn - eTwinning: Wło-

chy, G nr 1 - Lwów, Sokrates-Comenius: Fran-
cja, Niemcy, G nr 2 - Francja, RPA, PP nr 2 -
Szwecja, USA, PP nr 4 - Francja, PP nr 5 -
Anglia, PP w Jawiszowicach - Norwegia, Fran-
cja.

Na remonty i inwestycje w obecnej ka-
dencji gmina przeznaczyła środki finansowe w
kwocie: przedszkola - 153�657,01 zł, szkoły -
1�420�899,20 zł, gimnazja - 464�656,11 zł.

Ośrodek Kultury
Ideą działania OK jest integracja i akty-

wizacja mieszkańców gminy Brzeszcze w myśl
zasady: „PomóŜmy ludziom, aby pomogli so-
bie sami”. Idea ta realizowana jest poprzez
róŜnorodne społeczne i kulturalne projekty,
m.in.: Cztery pory roku, Europa na cztery ręce,
Szum we wsi, Kolorowa Akademia, Mistrzo-
stwa Polski w Trialu Rowerowym. W 2003 r.
OK uzyskał Certyfikat Jakości Centrum Wspie-
rania Aktywności Lokalnej. Był koordynato-
rem Centrum Aktywności Lokalnej w Mało-
polsce i na Śląsku. W br. uruchomiono stronę
internetową www.ok.brzeszcze.pl i odbyła się
inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Od 2002 do 2006 r. Ośrodek Kultury zrealizo-
wał 19 projektów, na realizację których pozy-
skał 59�953 zł.

Ekologia
W czasie bieŜącej kadencji rozpatrzono

pozytywnie i dofinansowano 435 wniosków do
zakupu źródeł ogrzewania za kwotę 433�519,28
zł. Rozpatrzono pozytywnie 122 wnioski o uty-
lizację odpadów azbestowych od osób fizycz-
nych i 3 wnioski z budynków wielorodzinnych.
Dofinansowanie tego programu wyniosło
61�383,30 zł.

Agencja Komunalna
Na przestrzeni lat 2003-2006 rosła ilość

obsługiwanych przez Agencję Komunalną po-
sesji oraz firm w zakresie wywozu odpadów
komunalnych. W 2003 r. Agencja Komunalna
obsługiwała 275 instytucje i firmy oraz 3 229
posesji. W 2006 r. odpowiednio - 358 oraz 4
209.

Organizacje  pozarządowe
Formy współpracy z organizacjami poza-

rządowymi: zlecanie zadań w drodze otwar-
tych konkursów na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku pu-
blicznego i o wolontariacie, istnienie Forum
Organizacji Pozarządowych, powołanie Rady
Programowej Forum Organizacji Pozarządo-
wych, wspomaganie techniczne (umoŜliwie-
nie tworzenia własnych stron internetowych
na serwerze gminy Brzeszcze), szkoleniowe,
informacyjne (zorganizowanie cyklu szkoleń
przeprowadzonych przez Centrum Rozwoju Ini-
cjatyw Społecznych). Gmina współpracuje z
34 organizacjami pozarządowymi z terenu gmi-
ny. W latach 2003-2006 na zadania zlecone i w
ramach konkursów organizacje pozarządowe
otrzymały 1�196�761zł.

Teresa Jankowska,
burmistrz Brzeszcz

Sprawozdanie z działalności burmistrza

Samorząd
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O przeŜyciach z czasów wojny,
podczas „Wieczoru wspomnień”
25 października w Jawiszowicach
opowiadali obozowi więźniowie Julia
Hamerlak-Sadlok, Zofia Korycińska-
Kózka i Marian Stykowski. Spotkanie
poprzedzono uroczystym złoŜeniem
wieńców pod pomnikiem ofiar wojny
w Jawiszowicach - Kółku. Potem
mieszkańcy i zaproszeni goście
spotkali się w sali Klubu Seniora.

Było to kolejne spotkanie w ramach projek-
tu „Szum we wsi” zorganizowane przez Ośro-
dek Kultury, Stowarzyszenie na rzecz Gminy
Brzeszcze „Brzost”, Radę Sołecką Jawiszowic i
miejscowy Klub Seniora. Z duŜą pomocą przyszli
pracownicy naukowi Państwowego Muzeum
Auschwitz - Birkenau w�Oświęcimiu Helena Ku-
bica i Jacek Lachendro oraz uczniowie Gimna-
zjum nr 2 przygotowani przez Jolantę Hodur.
Multimedialną wystawę zdjęć i�dokumentów
archiwalnych opracowali uczniowie Powiatowe-
go Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących w Brzeszczach pod kierunkiem Anny
Kasprzyk-Hałat, rekwizyty na wystawę udostęp-
niła zaś Szkoła Podstawowa w�Jawiszowicach.

Historię wsi Jawiszowice z okresu wojny i oku-
pacji oraz historię podobozu Jawischowitz, któ-
re przybliŜył dr Jacek Lachendro, przeplatały czy-
tane przez młodzieŜ gimnazjalną „Wspomnienia”
jawiszowianina Jana Jurasa, fragmenty wywia-

dów, które uczniowie przeprowadzili z członka-
mi swoich rodzin oraz kroniki parafii św. Marci-
na, spisanej przez  ks. Władysława Tęczę, który
proboszczował jawiszowianom w latach 1936-
1966.

- Kronika jest cennym dziełem historycznym.
Proboszcz Tęcza na bieŜąco i szczegółowo zapi-
sywał wydarzenia jakie miały miejsce w Jawiszo-
wicach. Mało miejsca poświęcił podobozowi Ja-
wischowitz. To zapewne z obawy przed
Niemcami, zapiski przecieŜ w kaŜdej chwili mo-
gły trafić w ich ręce - mówił dr Jacek Lachendro.

Czytane przez uczniów G 2: Martę Kołodziej, Jo-
annę Wójcik, Marka Czuwaja, Dawida Drewnia-
ka, Sławomira Szałaśnego, Macieja Bassarę, Mi-
chała Obidzińskiego, Pawła Wandzla, Radosława
Wieliczkę i Dariusza Ziębę - fragmenty kroniki
układały się w ciąg chronologiczny. Dotyczyły
września 1939 r., okupacji niemieckiej w Jawi-
szowicach, wysiedleń do Jawiszowic mieszkań-
ców Brzezinki, HarmęŜ i Pław, wykolejenia po-
ciągu na tzw. „bagnie” w grudniu 1943 r.,
nalotów w rok później na nazywane potocznie
„Buną” Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu oraz
stycznia 1945 r.

Pierwszy dzień wojny w Jawiszowicach tak
opisał ks. Tęcza: „Rano 1 września 1939 roku -
było to w pierwszy piątek miesiąca - przez radio
słyszymy słowa p. Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej „Odwieczny wróg napadał nasze gra-

nice…Przysięgam przed Bogiem i narodem, Ŝe
nie chciałem wojny”. Wojskowi przy głośniku
słuchają orędzia Prezydenta. Idę do kościoła.
Kościół przepełniony wojskowymi i uciekinie-
rami spod Rybnika, płaczą, inni proszą o ślub,
tych odesłałem do Białej do Hotelu pod Czar-
nym Orłem, tam był ich kapelan. Odprawiam
mszę św. do Serca Pana Jezusa. Ludzi coraz wię-
cej. Słychać warkot samolotów. Po mszy św. śpie-
wamy wszyscy „BoŜe coś Polskę”. Był to ostatni
śpiew w 1939 r.”

Pokolenie okresu wojny i okupacji do dziś
pamięta grozę tamtych lat. W pamięci Anieli Ryby
dość dobrze utkwił dzień, w którym Niemcy ze-
strzelili angielski samolot. W wywiadzie z uczen-
nicą G nr 2 Martą Kołodziej mówiła: „Pamiętam
jak dwóch lotników ratowało się na spadochro-
nach z uszkodzonego samolotu. Było to po po-
łudniu. Ojciec wybierał się właśnie w odwiedziny
do cięŜko chorego przyjaciela, który mieszkał pod
lasem w DuŜych Dołach. Idąc miedzą koło cmen-
tarza, między kopcami z ziemniakami zauwaŜył
leŜącego człowieka. Kiedy do niego podszedł,
ten powiedział, Ŝeby go zostawił i nie podcho-
dził bliŜej. Ojciec znał trochę angielski, bo był
przed wojną kilka lat w Ameryce. Zrozumiał, Ŝe
Anglik ukrył się przed Niemcami i czeka aŜ się
ściemni. Za kilka dni, na pogrzebie przyjaciela
taty dowiedzieliśmy się, Ŝe jeden z lotników zo-
stał zastrzelony przez niemieckiego policjanta

podczas lądowania na spadochronie. Na cmen-
tarzu znajduje się jego grób, a na nim śmigło
zestrzelonego samolotu. Drugiemu lotnikowi
schronienia udzielili jawiszowianie. Po jakimś
czasie oddalił się w nieznanym kierunku.”

O ludziach dobrej woli, czyli tych którzy nieśli
pomoc więźniom KL Auschwitz, opowiadała
podczas spotkania Helena Kubica.

- Z udokumentowanych źródeł wiemy, Ŝe
wśród 1200 osób z terenu powiatu oświęcim-
skiego aŜ 44 były z Jawiszowic - mówiła Helena
Kubica. - Ale ta lista nie jest zamknięta. Jeśli w
waszych rodzinach są osoby, które pomagały
więźniom, a potraficie to państwo udokumen-
tować, bardzo prosimy o zgłaszanie się do Mu-
zeum. Księga pamięci mieszkańców Ziemi Oświę-
cimskiej niosących pomoc więźniom KL
Auschwitz pt. „Ludzie dobrej woli” z wielką

ochotą będzie poszerzana o kolejne oso-
by. A dziś są tu wśród nas ci, którzy prze-
Ŝyli obozowe piekło. To Julia Hamerlak-
Sadlok, Zofia Korycińska-Kózka i Marian
Stykowski. I to oni są bohaterami tego
„Wieczoru wspomnień”.

- Miałam zaledwie dwa i pół roku, kie-
dy w 1942 r. z mamą i starszym ode mnie
o 11 lat bratem trafiliśmy do obozu w Kie-
trzu - wspomina Zofia Kózka. - Bratu uda-
ła się ucieczka. Niemcy wtedy mamę bar-
dzo pobili. Przewieźli nas potem do
Stargardu Szczecińskiego. Do domu wró-
ciłyśmy w 1945 r. Do dziś przechowuję
dokument wydany przez Caritas Krakow-
skie Przedmieście w Warszawie. To była

nasza przepustka do domu.
Marian Stykowski podejrzany o udział w

partyzantce, w wieku 16 lat trafił najpierw do
radomskiego więzienia a potem do Auschwitz.

Blok Śmierci przeŜyła urodzona w Dankowi-
cach p. Julia Hamerlak-Sadlok. Jako 15-letnia
dziewczyna w 1943 r. wraz z mamą i straszą o
dwa lata siostrą trafiły tam wskutek partyzanc-
kiej działalności brata Ludwika Gawlika. Chorą
matkę i siostrę przeniesiono do obozu kobiece-
go w Brzezince, i tam zmarły. Julię po 5 miesią-
cach pobytu w Bloku 11 niespodziewanie zwol-
niono do domu. Miała doprowadzić do osób, z
którymi kontaktowała się rodzina. Wolnością cie-
szyła się do maja 1944 r. Wyzwolenia doczekała
w połowie kwietnia w obozie w Altenburgu.

Ewa Pawlusiak

Wieczór
wspomnień

Uczniowie Gimnazjum nr 2 czytali wspomnienia
jawiszowian z czasów niemieckiej okupacji.

Świadkowie II wojny światowej oraz przedstawiciele
Rady Sołeckiej zloŜyli wieńce pod pomnikiem ofiar
wojny w Jawiszowicach - Kółku.

Informacja

Przed nami wielka wystawa podsumowująca kilku-
miesięczną pracę mieszkańców Jawiszowic w ramach
projektu „Szum we Wsi”. Plan wystawy został doceniony
przez Urząd Marszałkowski w Krakowie, poprzez przy-
znanie dotacji na wielkoformatowe fotografie, które będą
umieszczone w�centrum wsi, stanowiąc część ekspo-
zycji. Zapraszamy serdecznie do Jawiszowic w�pierwszy
weekend grudnia.

Takiego przedsięwzięcia jeszcze u�nas nie było!
Zespół realizacyjny projektu

„Szum we Wsi”.
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Kryminały

Zdarzenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska - straŜnik
miejski
StraŜ Miejska Gminy Brzeszcze, ul. Mickiewicza 6
32-620 Brzeszcze, tel. (32) 21 11 347, e-mail: stra-
zmiejska@brzeszcze.pl
Komendant StraŜy Miejskiej w Brzeszczach ogłasza na-
bór na stanowisko - straŜnik miejski
I. Ilość wolnych stanowisk - 2
II. Wymagania niezbędne dla osób ubiegających:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- ukończone 21 lat,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie co najmniej średnie,
- nienaganna opinia,
- bardzo dobra sprawność fizyczna i psychiczna,
- niekaralność sądowa,
- uregulowany stosunek do słuŜby wojskowej,
- wzrost minimum (męŜczyzna - 175 cm, kobieta -
168 cm).
III. Wymagania preferencyjne:
- ukończony kurs podstawowy straŜników gminnych (miej-
skich),
- licencja pracownika ochrony,
- wykształcenie wyŜsze o kierunku - prawo, admini-
stracja, resocjalizacja,
- odbyta zasadnicza słuŜba wojskowa w Ŝandarmerii
wojskowej albo zastępcza w oddziałach prewencji po-
licji (dotyczy męŜczyzn),
- prawo jazdy co najmniej kat. „B”,
- umiejętność obsługi komputera,
- znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra-
Ŝach gminnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1190 z
późń. zm) oraz rozporządzeń wykonawczych.
IV. Do obowiązków osób zatrudnionych na w/w stano-
wiskach naleŜeć będzie w szczególności:
- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego
– w zakresie określonym w przepisach o ruchu dro-
gowym,

- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń uŜyteczności
publicznej,
- współdziałanie z organizatorami i innymi słuŜbami w ochro-
nie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościo-
wych lub wartości pienięŜnych dla potrzeb gminy.
V. Ubiegający się kandydaci zobowiązani są do złoŜenia
następujących dokumentów: podanie, kwestionariusz
osobowy, kserokopia ksiąŜeczki wojskowej, kserokopia
prawa jazdy, curriculum vitae (CV), kserokopia odpisu
dyplomu, świadectw i innych dokumentów potwierdzają-
cych wymagania niezbędne i preferencyjne, zaświadcze-
nie o niekaralności, zaświadczenie o stanie zdrowia.
VI. Warunki pracy i płacy:
- wynagrodzenie zasadnicze 1300 zł brutto oraz dodatek
za staŜ pracy,
- praca patrolowa na 3 zmiany, 40 godzin tygodniowo w
przyjętym okresie rozliczeniowym.
Zainteresowani kandydaci proszeni są o złoŜenie w termi-
nie do dnia 22 listopada 2006 roku dokumentów w dziale
kadr StraŜy Miejskiej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6,
32-620 Brzeszcze w godz. 8.00-14.00.
Osoby, które złoŜyły dokumenty w okresie od 23 listopada
2004 do 1 listopada 2006 r. proszone są o potwierdzenie
pisemne kandydowania na stanowisko straŜnika miej-
skiego w ogłoszonym naborze.
Z osobami spełniającymi niezbędne wymagania określo-
ne w ogłoszeniu przeprowadzone zostanie postępowanie
rekrutacyjne zgodnie z obowiązującym w StraŜy „Regula-
minem naboru na wolne stanowiska urzędnicze i straŜni-
ka miejskiego”. Oryginały dokumentów naleŜy przedsta-
wić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na
stronie internetowej BIP, StraŜy Miejskiej w Brzeszczach
(www.strazmiejska.brzeszcze.pl) oraz na tablicy ogłoszeń
StraŜy Miejskiej w Brzeszczach w terminie 7-miu dni od
dnia zakończenia procedury naboru.

Komendant StraŜy Miejskiej
Krzysztof Tokarz

3 października o godz. 7.45 w Jawiszowicach na
os. Paderewskiego funkcjonariusze KP Brzeszcze w
trakcie wykonywania czynności słuŜbowych zatrzymali
18-letniego mieszkańca Jawiszowic, Arkadiusza C. W
miejscu jego zamieszkania ujawniono środki odu-
rzające w postaci marihuany w ilości 0,4 g i amfeta-
miny w ilości 0,7 g. Znaleziono równieŜ dowód oso-
bisty innej osoby, którym nie miał prawa rozporządzać.
Grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat.

                                  ***
10 października w godz. rannych w Brzeszczach

przy ul. Mickiewicza (budynek dawnego Domu Gór-
nika) nieznany sprawca włamał się do pomieszczeń
Klubu Integracji Społecznej działającego w struktu-
rach Ośrodka Pomocy Społecznej. Złodziej przy po-
mocy dopasowanego klucza otworzył drzwi do po-
mieszczenia biurowego, skąd skradł dwa monitory
oraz podzespoły komputerowe. OPS wycenił straty
na 5 tys. zł.

                                  ***
16 października o godz. 0.40 w Brzeszczach na

ul. Piastowskiej policjanci zatrzymali 28-letniego Se-
bastiana Sz., mieszkańca Oświęcimia, który kiero-
wał samochodem marki Fiat 126p w stanie nietrzeź-
wości. Badanie wykazało 0,69 prom. alkoholu w
wydychanym powietrzu.

                                  ***
21 października o godz. 1.10 w Oświęcimiu na

ul. Powstańców Śląskich 18-letni Łukasz B., miesz-
kaniec Brzeszcz, kierując samochodem marki Ford
Eskort z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni i
uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia obraŜeń cia-
ła doznała 16-letnia pasaŜerka pojazdu, mieszkan-
ka Chełmka.

                                  ***
1 października o godz. 8.00 w Jawiszowicach

przy ul. Handlowej nieznany sprawca skradł dwa me-
talowe przęsła ogrodzeniowe okalające ogródek
piwny lokalu „Garbarnia”. Właściciel Marek R. z Biel-
ska-Białej oszacował straty na 1 tys. zł.

                                  ***
24 października o godz. 16.00 w Brzeszczach na

ul. Siedliska funkcjonariusze zatrzymali pijaną (2,05
prom. alkoholu) 37-letnią Sylwię D. - mieszkankę
Jawiszowic, matkę małoletnich dzieci w wieku 11
lat, 8 lat oraz 5 miesięcy. Kobietę zatrzymano w po-
licyjnej izbie wytrzeźwień, a dzieci przekazano pod
opiekę ojcu.

                                  ***
24 października o godz. 20.00 w Brzeszczach na

ul. Narutowicza policjanci KP Brzeszcze zatrzymali
Rafała W. 23-letni mieszkaniec Brzeszcz poszukiwa-
ny był przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu w celu do-
prowadzenia do Zakładu Karnego w Wadowicach.

                                  ***
W nocy z 29/30 października w Zasolu na ul.

Wypoczynkowej, z parkingu przy sklepie zginął sa-
mochód osobowy marki Mitschubisi naleŜący do Ja-
nusza P. z Kóz. Złodziej porzucił auto uszkodzone w
Kętach.

EP

Kompletnie pijany kierow-
ca usiadł za kierownicą mer-
cedesa i zabił człowieka. Sam
z opresji wyszedł bez szwan-
ku.

25 października o godz.
14.25 w Brzeszczach na ul. Ofiar
Oświęcimia doszło do śmiertel-
nego wypadku. Kierujący mer-
cedesem 35-letni brzeszczanin
Leszek S. nie zapanował nad pojazdem. Był
pijany. W wydychanym powietrzu stwier-
dzono 2,56 promila alkoholu.

Samochód jechał od strony kopalni. Na
łuku drogi w okolicy cmentarza komunal-
nego kierowca zjechał na lewy pas, wpadł
do rowu i z ogromną siłą uderzył w drze-
wo. Siedzący obok niego pasaŜer, 43-letni

Mirosław N. z Wilamowic zginął na miejscu.
On sam z niewielkimi obraŜeniami ciała trafił
do szpitala, a po opatrzeniu ran do policyj-
nej izby zatrzymań. Na wniosek Komendy
Powiatowej Policji w Oświęcimiu Sąd Rejo-
nowy zastosował wobec niego 3-miesięczny
areszt tymczasowy. Grozi mu do 12 lat wię-
zienia.                                                             EP

Zabił
po pijaku

Na miejscu śmiertelnego wypadku palą się znicze.
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ciągle nie wiadomo, co z pozostałymi 15 proc.
W Ministerstwie nie wyjaśniono nam czy pozo-
staną one w rękach Skarbu Państwa, czy będą
oddane pracownikom. Trzeci postulat dotyczył
obecnego zarządu firmy. Nie chcemy, by w pry-
watyzacji uczestniczyły osoby, w uczciwość któ-
rych nie wierzymy.

- Zarząd spółki nie bierze udziału w prywaty-
zacji poprzez sprzedaŜ udziałów - mówi Leszek

Bolek. - To zarząd w pierwszej kolejności powi-
nien się obawiać prywatyzacji, bo nowy właści-
ciel w kaŜdej chwili moŜe go wymienić. Firma
została przebadana i wyceniona przez wybrany
przez Ministerstwo Skarbu podmiot poza wia-
domością zarządu. Dla potrzeb Ministerstwa
Skarbu sporządzono dokument - wycenę war-
tości firmy, który równieŜ jest poza wiadomością
zarządu. Chodzi o uniknięcie ewentualnej ko-
rupcji, czyli dogadania się zarządu z przyszłym
inwestorem. Poza tym związkowcy mylą pojęcia.
Prywatyzacja nie polega na sprzedaŜy majątku
firmy, ale udziałów w spółce.

Prywatyzacja firmy zdaniem związkowców
doprowadzi do wzrostu cen na rynku ciepłowni-
czym. Obawiają się teŜ dalszej redukcji zatrud-
nienia.

- Wielu pracowników firmy jest mieszkańca-
mi Brzeszcz - mówi Dariusz Gierek, z-ca przewod-
niczącego zakładowej „Solidarności”. - Prawda
jest taka, Ŝe jeśli prywatny inwestor kupuje fir-
mę, to nastawiony jest przede wszystkim na zysk.
Nie ma takiego myślenia, jak w przypadku kiedy
właścicielem jest państwo, które dając zatrud-
nienie, tworzy popyt na rynku. Na rynku musi
być pieniądz, bo wtedy ludzie mogą nabywać
towary i usługi. UwaŜamy, Ŝe firmy dochodowe,
które kształtują zatrudnienie w kraju powinny
być państwowe lub komunalne, czyli publiczne.

Prezes zarządu Nadwiślańskiej Spółki Ener-
getycznej argumenty wysuwane przez związkow-
ców określa jako niczym nie uzasadnione stra-
szenie pracowników.

- Procesy jakie nastąpiły w firmie na prze-
strzeni ostatnich 10 lat, przygotowały firmę do
w pełni ekonomicznego działania na rynku
- zapewnia Leszek Bolek. - Obecny stan zatrud-
nienia jest niewątpliwie dostosowany do pro-
cesu prywatyzacji. W Ŝadnym wypadku z tej przy-
czyny zagroŜenia dla zwolnień załogi nie ma.

Związkowcy straszą prywatnym właścicielem,
tymczasem firma jest podmiotem handlowym i
w myśl wszelkich dogmatów winna generować
zyski. I nie chodzi tutaj o wielkie kwoty, ale za-
mknięcie roku wynikiem, który zrównowaŜy
koszty z przychodami. TakŜe mówienie o wzro-
ście cen nie ma podstaw prawnych. Instytucją,
która decyduje o cenach ciepła, energii elek-
trycznej i gazu w Polsce jest Urząd Regulacji
Energetyki. I ta instytucja, która podlega rządo-
wi, niezaleŜnie czy właścicielem firmy jest pod-
miot państwowy, czy prywatny, ogranicza wy-
sokość taryfy tylko do wysokości uzasadnionych
kosztów.

Ministerstwo Skarbu decyzję o sprzedaŜy
udziałów w Nadwiślańskiej Spółce Energetycz-
nej podjęło juŜ w 2004 r. Od tego czasu nie
zaproszono inwestorów do rokowań. Czy związ-
kowcy wykaŜą determinację i przekonają mini-
stra skarbu, by zaniechał prywatyzacji? Odpo-
wiedź poznamy w przyszłym roku.

Jacek Bielenin

Płacimy za cudze śmieci
Od wielu lat mieszkańcy budynków wieloro-

dzinnych borykają się z problemem  podrzucania
śmieci do ich kontenerów. Uchwalony w marcu
br. regulamin utrzymania porządku i czystości w

gminie Brzeszcze miał w pełni rozwiązać m.in. pro-
blem podrzucania śmieci. Przez 5 miesięcy obo-
wiązywania regulaminu, jego zapisy nie są egze-

kwowane. TakŜe przez firmy, które w naszej
gminie otrzymały koncesje na wywóz śmieci. StraŜ
Miejska, która w uchwale została zobligowana

do kontroli nad stosowaniem się do przepisów
regulaminu, do dziś nic w tej sprawie nie zrobiła.

Nie rozumiem dlaczego burmistrz Brzeszcz,

któremu Rada Miejska powierzyła  wykonanie
uchwały wprowadzającej regulamin, nie jest w
stanie wdroŜyć go w Ŝycie. A moŜe dlatego, Ŝe

nowy regulamin spowoduje znaczny wzrost opłat
za wywóz śmieci w budynkach jednorodzinnych.
To niepopularne decyzje, ale konieczne, by upo-

rządkować temat śmieci.
Odpowiedź na nasuwające się pytanie - dla-

czego nie teraz, a dopiero po wyborach, jest chy-

ba oczywista.                                   Wiesław Albin

Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z
o.o. rozpoczęła działalność z dniem 1 sierpnia
1996 r. Została utworzona przez Nadwiślańską
Spółkę Węglową S.A. w Tychach, która objęła
100 proc. udziałów w kapitale zakładowym
spółki, pokrywając je wkładem niepienięŜnym,
składającym się z majątku gospodarki ciepłow-
niczej i wodno-ściekowej. W styczniu 2001 r.
Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. przeka-
zała 100 proc. udziałów w Spółce na rzecz Skar-
bu Państwa. Kapitał zakładowy Spółki wynosi
69 362 400 zł i dzieli się na 115 604 równych
i niepodzielnych udziałów o wartości po 600
zł kaŜdy, będących własnością jednego wspól-
nika tj. Skarbu Państwa.

W skład majątku ciepłowniczego spółki
wchodzą urządzenia słuŜące do produkcji i dys-
trybucji ciepła zlokalizowane w kotłowniach na
terenie wydzielonym z: KWK „Brzeszcze” w
Brzeszczach, KWK „Piast Ruch II” (dawniej KWK
„Czeczott”) w Woli, KWK „Janina” w LibiąŜu,
KWK „Piast” w Bieruniu Nowym, KWK „Sile-
sia” w Czechowicach-Dziedzicach, KWK „Zie-
mowit” w Lędzinach. W kwietniu 2000 r. w
wyniku podjętej restrukturyzacji utworzono
zakład remontowo-inwestycyjny („Z-7”), pro-
wadzący działalność na potrzeby zakładów cie-
płowniczych wchodzących w skład spółki, jak i
wykonujący zlecenia zewnętrzne najczęściej w
postaci róŜnorakich robót instalatorskich i re-
montowo-budowlanych.

 Głównymi odbiorcami energii cieplnej ze
źródeł Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp.
z o.o. są kopalnie Kompanii Węglowej S.A. ze
zróŜnicowanym udziałem w sprzedaŜy ogó-
łem - od 40 proc. w źródle „Silesia” do 85
proc. w źródle „Janina”. Rynek odbiorców po-
zakopalnianych tworzą administratorzy zaso-
bów mieszkaniowych, urzędy miast i gmin,
spółki prawa handlowego oraz indywidualni
odbiorcy.

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy

DyŜury aptek w listopadzie

ARNIKA ul. Słowackiego 4
24.11 – 01.12

CENTRUM ul. Ofiar Oświęcimia 34
17.11 – 24.11

SIGMA ul. Piłsudskiego 13 a
03.11 – 10.11
01.12 – 08.12

SYNAPSA ul. Łokietka 39
10.11 – 17.11

Prezes zarządu NSE Leszek Bolek: - Związkowcy
straszą!

(ciąg dalszy ze str. 1)

Dziwi mnie fakt, Ŝe temat Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy

Brzeszcze, wielokrotnie poruszany na spotkaniach
burmistrza z przedstawicielami samorządów osie-
dlowych, jest dla Pana niejasny. Informuję, Ŝe ilość

podpisanych umów zarówno przez odbiorców
indywidualnych, jak i instytucje w roku bieŜącym
wzrosła (patrz str. 6). Pragnę przypomnieć, Ŝe za

efektywność związaną z ilością pojemników i
wywozów odpowiada właściciel nieruchomości.
Proceder podrzucania śmieci i dzikich wysypisk

nie jest objęty zapisami Regulaminu, natomiast
jak Pan wie, gmina raz w roku realizuje akcję li-
kwidacji dzikich wysypisk. JeŜeli pojawiają się nie-

prawidłowości, naleŜy je zgłaszać do StraŜy Miej-
skiej. Z informacji StraŜy Miejskiej wynika, Ŝe 25
października tego roku zgłosił Pan interwencję

związaną z podrzuceniem śmieci. Funkcjonariu-
sze ustalili sprawcę, który został ukarany.

Mnie równieŜ nasuwa się pytanie, dlaczego

teraz, przed wyborami, a nie wcześniej, kiedy to
Regulamin wszedł w Ŝycie porusza Pan ten temat.

Z wyrazami szacunku  Teresa Jankowska

Burmistrz odpowiada:Burmistrz odpowiada:Burmistrz odpowiada:Burmistrz odpowiada:Burmistrz odpowiada:
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Nasze tematyOgłoszenie płatne

Kiedy Bogusław Studencki jako pracownik KWK

„Brzeszcze-Silesia” został wybrany na przewodni-

czącego Związku Zawodowego „KADRA” powie-

dział nam „chcę być z ludźmi i�pracować dla nich”

- to jego credo sprawdza się w kopalni w sposób

znakomity.

Interesują go nie tylko sprawy socjalne swoich

członków, ale znajduje czas na działalność spo-

łeczną i szeroko rozumianą rozrywkę i spędzanie

wolnego czasu dla załogi i�ich rodzin.

UwaŜnie słucha głosów kolegów, korzysta z ich

rad oraz uwag - umiejętnie formułuje i wyciąga wnio-

ski. Jako nietuzinkowy działacz ma na swoim kon-

cie niemałe sukcesy i�osiągnięcia.

Choć „KADRA” w kopalni nie naleŜała do śred-

niaków, to w stosunkowo krótkim czasie niemal po-

troiła swój stan osobowy, stając się drugą siłą związ-

kową w środowisku Brzeszcz. Jako działacz

społeczny i związkowy bierze czynny udział w ne-

gocjacjach na�szczeblu Kompanii Węglowej oraz

centrali związkowej.

Jego wywaŜone opinie i rozsądne propozycje

poparte wiedzą i zdobytym juŜ doświadczeniem,

spotykają się z uwagą i uznaniem w tym środowi-

sku.

Nie jest typem człowieka uległego, ale takim, który

umie stanowczo, acz z�poszanowaniem adwersa-

rzy, bronić swoich racji - wie czego chce.

Z poszanowaniem poglądów udowadnia, Ŝe

moŜliwe jest działanie ponad podziałami, z róŜnymi

orientacjami politycznymi czy społecznymi.

Pełniąc przez kilka lat funkcję w Związku Zawo-

dowym „KADRA” dał się poznać jako nietuzinkowy

działacz, animator wielu inicjatyw i sprawny organi-

zator.

Wycieczki krajowe i zagraniczne, spotkania ple-

nerowe, integracyjne, udział członków „KADRY” w

konkursach, zawodach i międzynarodowych mi-

strzostwach, to niejedna choć znacząca zasługa sta-

rań przewodniczącego Studenckiego.

Jego zasługą jest nawiązanie kontaktów z przed-

stawicielami organizacji ściśle współpracujących

z instytucjami Unii Europejskiej. A wszystko podpo-

rządkowane jest celom dla zainspirowania działań

gospodarczych i ściągnięcia inwestorów do Gminy

Brzeszcze. Kontakty te zaowocowały juŜ określonym

zainteresowaniem Brzeszczami, a znając kandyda-

ta na burmistrza Bogusława Studenckiego, moŜe-

my być pewni, Ŝe juŜ w niedługim czasie przyniosą

określony realny wymiar.

Jako kandydat z ramienia Komitetu Wyborczego „Le-

wica i Demokraci” ma poparcie nie tylko z tej opcji.

Wierzymy, Ŝe program wyborczy, który będzie su-

miennie realizowany, znajdzie wielu sympatyków

wśród mieszkańców naszej małej ojczyzny - Gminy

Brzeszcze.
Sztab Wyborczy „Lewica i Demokraci”

w Brzeszczach

KKKKKANDANDANDANDANDYDYDYDYDYDAAAAAT NA BURMISTRZAT NA BURMISTRZAT NA BURMISTRZAT NA BURMISTRZAT NA BURMISTRZA

GMINY BRZESZCZEGMINY BRZESZCZEGMINY BRZESZCZEGMINY BRZESZCZEGMINY BRZESZCZE

BOGUSŁAW STUDENCKIBOGUSŁAW STUDENCKIBOGUSŁAW STUDENCKIBOGUSŁAW STUDENCKIBOGUSŁAW STUDENCKI
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 Okręg  nr 3Okręg  nr 3Okręg  nr 3Okręg  nr 3Okręg  nr 3
1. Andrzej Włodarczyk1. Andrzej Włodarczyk1. Andrzej Włodarczyk1. Andrzej Włodarczyk1. Andrzej Włodarczyk  -
działacz: samorządowy,
sportowy, radny miejski
obecnej kadencji
2. Ireneusz Sikora2. Ireneusz Sikora2. Ireneusz Sikora2. Ireneusz Sikora2. Ireneusz Sikora - prze-

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY

SLD+SDPL+PD+UP - Lewica i Demokraci.

KANDYDACI  W  WYBORACH  SAMORZĄDO-

WYCH  2006 - Lista nr 6

K a n d y d a c i  n a  r a d -K a n d y d a c i  n a  r a d -K a n d y d a c i  n a  r a d -K a n d y d a c i  n a  r a d -K a n d y d a c i  n a  r a d -
nych Rady Powiatowejnych Rady Powiatowejnych Rady Powiatowejnych Rady Powiatowejnych Rady Powiatowej
w Oświęcimiu w Oświęcimiu w Oświęcimiu w Oświęcimiu w Oświęcimiu - Okręg Okręg Okręg Okręg Okręg
nr 3nr 3nr 3nr 3nr 3
1. Bogusław Studencki1. Bogusław Studencki1. Bogusław Studencki1. Bogusław Studencki1. Bogusław Studencki
- przewodniczący Związ-
ku Zawodowego KADRA
2. Janusz Plata2. Janusz Plata2. Janusz Plata2. Janusz Plata2. Janusz Plata - b. dzia-
łacz młodzieŜowy, radny
powiatowy ubiegłej ka-
dencji
3. Stanisław Kułach3. Stanisław Kułach3. Stanisław Kułach3. Stanisław Kułach3. Stanisław Kułach -
rzeczoznawca: InŜynie-
rów i Techników Górnic-
twa oraz majątkowy
4. Jerzy Borowczyk4. Jerzy Borowczyk4. Jerzy Borowczyk4. Jerzy Borowczyk4. Jerzy Borowczyk  -
prezes zarządu Towarzy-
stwa Turystyki Rowero-
wej CYKLISTA
5. Aleksander Witek5. Aleksander Witek5. Aleksander Witek5. Aleksander Witek5. Aleksander Witek -
wykształcenie wyŜsze, b.
przewodniczący Samo-
rządu Osiedlowego nr 7
6. GraŜyna Tylutka6. GraŜyna Tylutka6. GraŜyna Tylutka6. GraŜyna Tylutka6. GraŜyna Tylutka - czło-
nek zarządu Związku Za-
wodowego, członek Fo-
rum Powiatowego
7. Wiesław Tobiczyk7. Wiesław Tobiczyk7. Wiesław Tobiczyk7. Wiesław Tobiczyk7. Wiesław Tobiczyk -
prowadzi działalność go-
spodarczą usługi trans-
portowe
8. Edward Pieczonka8. Edward Pieczonka8. Edward Pieczonka8. Edward Pieczonka8. Edward Pieczonka -
przewodniczący Rady
Gminnej SLD, v-ce  prze-
wodniczący Samorządu
Osiedlowego nr 6

Kandydat  na  Burmi-Kandydat  na  Burmi-Kandydat  na  Burmi-Kandydat  na  Burmi-Kandydat  na  Burmi-
strza  BRZESZCZ - Bo-strza  BRZESZCZ - Bo-strza  BRZESZCZ - Bo-strza  BRZESZCZ - Bo-strza  BRZESZCZ - Bo-
gusław STUDENCKI,gusław STUDENCKI,gusław STUDENCKI,gusław STUDENCKI,gusław STUDENCKI,
lat  41. lat  41. lat  41. lat  41. lat  41. Przewodniczący
Związku Zawodowego
„KADRA” przy KWK
„Brzeszcze-Silesia”.

Kandydaci  do RadyKandydaci  do RadyKandydaci  do RadyKandydaci  do RadyKandydaci  do Rady
Miejsk ie j  w Brzesz-Miejsk ie j  w Brzesz-Miejsk ie j  w Brzesz-Miejsk ie j  w Brzesz-Miejsk ie j  w Brzesz-
czach:czach:czach:czach:czach:
Okręg  nr 1Okręg  nr 1Okręg  nr 1Okręg  nr 1Okręg  nr 1
1. Tadeusz Wawro1. Tadeusz Wawro1. Tadeusz Wawro1. Tadeusz Wawro1. Tadeusz Wawro - wy-
kształcenie wyŜsze, rad-
ny obecnej kadencji, pra-
cuje w KWK „Piast”
2. Stanisław Wojnar2. Stanisław Wojnar2. Stanisław Wojnar2. Stanisław Wojnar2. Stanisław Wojnar - eme-
ryt, radny ubiegłej kadencji,
potrafi zadbać o osiedle
3. Grzegorz Andruszko3. Grzegorz Andruszko3. Grzegorz Andruszko3. Grzegorz Andruszko3. Grzegorz Andruszko
- emeryt, v-ce przewodni-
czący Samorządu Osie-
dlowego nr 1
4. Wojciech Świtak4. Wojciech Świtak4. Wojciech Świtak4. Wojciech Świtak4. Wojciech Świtak -
przewodniczący Samo-
rządu Osiedlowego nr 2
5. Andrzej Kowalik5. Andrzej Kowalik5. Andrzej Kowalik5. Andrzej Kowalik5. Andrzej Kowalik - eme-
ryt, działacz samorządo-
wy
6. Witold Wójtowicz6. Witold Wójtowicz6. Witold Wójtowicz6. Witold Wójtowicz6. Witold Wójtowicz -
wykształcenie wyŜsze,
emerytowany oficer Woj-
ska Polskiego
7. Rafał Chromik7. Rafał Chromik7. Rafał Chromik7. Rafał Chromik7. Rafał Chromik - wy-
kształcenie wyŜsze, elek-
tronik-informatyk
8. Katarzyna Gruchała8. Katarzyna Gruchała8. Katarzyna Gruchała8. Katarzyna Gruchała8. Katarzyna Gruchała -
wykształcenie wyŜsze w
zakresie zarządzania za-
sobami ludzkimi

Okręg nr 2Okręg nr 2Okręg nr 2Okręg nr 2Okręg nr 2
1. Dawid Kozak1. Dawid Kozak1. Dawid Kozak1. Dawid Kozak1. Dawid Kozak - wy-
kształcenie wyŜsze, ma-

gister bankowości i finan-
sów, handlowiec
2. Magdalena Baczkow-2. Magdalena Baczkow-2. Magdalena Baczkow-2. Magdalena Baczkow-2. Magdalena Baczkow-
skaskaskaskaska - technik ekonomii,
były członek Rady Woje-
wódzkiej SLD
3. Idzi Łapucha3. Idzi Łapucha3. Idzi Łapucha3. Idzi Łapucha3. Idzi Łapucha - były
działacz związkowy, były
przewodniczący SLD w
Brzeszczach
4. Kazimierz Szyszka4. Kazimierz Szyszka4. Kazimierz Szyszka4. Kazimierz Szyszka4. Kazimierz Szyszka -
emeryt górnik, prowadzi
działalność usługi trans-
portowe
5. Krzysztof Kopacz5. Krzysztof Kopacz5. Krzysztof Kopacz5. Krzysztof Kopacz5. Krzysztof Kopacz - v-
ce przewodniczący ZZG
w Polsce przy KWK
„Brzeszcze-Silesia”
6. Tadeusz Plata6. Tadeusz Plata6. Tadeusz Plata6. Tadeusz Plata6. Tadeusz Plata - eme-
ryt KWK „Brzeszcze”, były
działacz związkowy
7. Remigiusz Małecki7. Remigiusz Małecki7. Remigiusz Małecki7. Remigiusz Małecki7. Remigiusz Małecki -
absolwent Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej
8. Józef Duc8. Józef Duc8. Józef Duc8. Józef Duc8. Józef Duc - emeryt
KWK „Brzeszcze”, były
działacz ZHP i samorzą-
du
9. Grzegorz Wandor9. Grzegorz Wandor9. Grzegorz Wandor9. Grzegorz Wandor9. Grzegorz Wandor -
wykształcenie technik
technologii Ŝywienia, pra-
cownik PSS „Górnik”
10. Jerzy Hutny10. Jerzy Hutny10. Jerzy Hutny10. Jerzy Hutny10. Jerzy Hutny - emeryt,
wykształcenie średnie, czło-
nek zarządu ZZ „Kadra”
11. Jan Hreśka11. Jan Hreśka11. Jan Hreśka11. Jan Hreśka11. Jan Hreśka - wy-
kształcenie średnie, były
działacz młodzieŜowy

Więcej informacji na stro-

nie internetowej:

www.sldbrzeszcze.blo.plwww.sldbrzeszcze.blo.plwww.sldbrzeszcze.blo.plwww.sldbrzeszcze.blo.plwww.sldbrzeszcze.blo.pl

Zapraszamy

wodniczący Związku Zawo-
dowego Pracowników Do-
łowych
3. Jan Kasperczyk3. Jan Kasperczyk3. Jan Kasperczyk3. Jan Kasperczyk3. Jan Kasperczyk  - prze-
wodniczący Samorządu
Osiedlowego nr 5, radny
obecnej kadencji
4. Marian Studencki4. Marian Studencki4. Marian Studencki4. Marian Studencki4. Marian Studencki - wy-
kształcenie wyŜsze, pracu-
je na stanowisku Główne-
go Mechanika
5. Maciej Bolek5. Maciej Bolek5. Maciej Bolek5. Maciej Bolek5. Maciej Bolek - pracuje
na stanowisku dyspozyto-
ra ruchu w KWK „Brzesz-
cze-Silesia”
6. Marcin Łopata6. Marcin Łopata6. Marcin Łopata6. Marcin Łopata6. Marcin Łopata  - wy-
kształcenie wyŜsze, czło-
nek Stowarzyszenia Młoda
Socjaldemokracja
7. Dariusz Merta7. Dariusz Merta7. Dariusz Merta7. Dariusz Merta7. Dariusz Merta  - czło-
nek zarządu KS „Górnik”
Brzeczcze, v-ce mistrz Eu-
ropy Weteranów w LA.
8. Mirosław Szromba8. Mirosław Szromba8. Mirosław Szromba8. Mirosław Szromba8. Mirosław Szromba - od
1991 r. funkcjonariusz po-
licji, obecnie Komisariat
Policji w Brzeszczach
9. Krzysztof Kania9. Krzysztof Kania9. Krzysztof Kania9. Krzysztof Kania9. Krzysztof Kania - wy-
kształcenie średnie, pra-
cownik StraŜy Miejskiej w
Brzeszczach
10. Adam Karcz10. Adam Karcz10. Adam Karcz10. Adam Karcz10. Adam Karcz - emeryt
kopalni „Brzeszcze”, dzia-
łacz lewicowy
11. Stanisław Kozak11. Stanisław Kozak11. Stanisław Kozak11. Stanisław Kozak11. Stanisław Kozak -
emeryt górnik kopalni
„Brzeszcze”, działacz lewi-
cowy
12. Andrzej Jakubowski12. Andrzej Jakubowski12. Andrzej Jakubowski12. Andrzej Jakubowski12. Andrzej Jakubowski -
wykształcenie średnie,
członek zarządu Samo-
rządu Osiedlowego nr 3

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyOgłoszenie płatne
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Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy

Okręg nr 1 Okręg nr 1 Okręg nr 1 Okręg nr 1 Okręg nr 1 (Stare Osie-
dle, os. Słowackiego, os.
Wisła)
1. Mirosław Bukowski
2. Adam Fajfer
3. Bogumiła Piotrowska
4. Tadeusz Chrapek
5. Beata Rybak
6. Barbara Klimek
7. Barbara Waliczek
8. Paweł Bisaga

•PRACA•PRACA•PRACA•PRACA•PRACA

•FUNDUSZE UNIJNE•FUNDUSZE UNIJNE•FUNDUSZE UNIJNE•FUNDUSZE UNIJNE•FUNDUSZE UNIJNE

•ZDROWIE•ZDROWIE•ZDROWIE•ZDROWIE•ZDROWIE

•EDUKACJA•EDUKACJA•EDUKACJA•EDUKACJA•EDUKACJA

•OSZCZĘDNOŚĆ•OSZCZĘDNOŚĆ•OSZCZĘDNOŚĆ•OSZCZĘDNOŚĆ•OSZCZĘDNOŚĆ

www.po.brzeszcze.pl
RAZEM ZMIENIMY BRZESZCZERAZEM ZMIENIMY BRZESZCZERAZEM ZMIENIMY BRZESZCZERAZEM ZMIENIMY BRZESZCZERAZEM ZMIENIMY BRZESZCZE

PRIORYTETYPRIORYTETYPRIORYTETYPRIORYTETYPRIORYTETY

1. Piotr Watoła
2. Jerzy Grzybek
3. Marek Gibas
4. Tadeusz Morończyk
5. Anna Zalwowska
6. Stanisław Augustyniak
7. Kazimierz śak

Okręg nr 2 Okręg nr 2 Okręg nr 2 Okręg nr 2 Okręg nr 2 (Jawiszowice,
Zasole, os. Paderewskiego)
1. Anna Kasprzyk - Hałat
2. Wanda Bratek
3. Kazimierz Grzywa
4. Lech Augustyniak
5. Kamil Stawowy
6. Krystyna Baklarz
7. Anna Bielenin
8. Czesława Kubica
9. Bogusław Szpak

Okręg nr 3 Okręg nr 3 Okręg nr 3 Okręg nr 3 Okręg nr 3 (Brzeszcze, Prze-

cieszyn, Skidziń, Wilczkowice)

1. Kazimierz Senkowski
2. Jan Szymański
3. Piotr Smreczyński
4. Celina Ślusarczyk
5. Marek Merta
6. Roman Naras
7. Krystyna Papuga
8. Tadeusz Morończyk
9. Alicja Łukasik

NASI KANDYDACI DO POWIATU Z LISTYNASI KANDYDACI DO POWIATU Z LISTYNASI KANDYDACI DO POWIATU Z LISTYNASI KANDYDACI DO POWIATU Z LISTYNASI KANDYDACI DO POWIATU Z LISTY
PLATFORMY OBYWATELSKIEJ:PLATFORMY OBYWATELSKIEJ:PLATFORMY OBYWATELSKIEJ:PLATFORMY OBYWATELSKIEJ:PLATFORMY OBYWATELSKIEJ:

NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ Z LISTY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ:NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ Z LISTY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ:NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ Z LISTY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ:NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ Z LISTY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ:NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ Z LISTY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ:

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyOgłoszenie płatne
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Bezpartyjny Komitet Wyborców

UCZCIWOŚĆ – KOMPETENCJE – BEZPIECZEŃSTWO

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzeszcze

Bezpartyjny Komitet Wyborców, który istnieje od 1998 r. jest juŜ z Wami 8 lat. W tym czasie jest

współtwórcą wszystkich dokonań z tego okresu i współautorem waŜnych dla dalszego rozwoju Gminy

działań. Jesteśmy zespołem ludzi oddanych pracy na rzecz swoich środowisk, nadal bezpartyjni. Dla-

tego warto nam znowu zaufać.

Z naszego Komitetu w najbliŜszych wyborach samorządowych o mandat Waszego zaufania ubie-

gają się następujący kandydaci – znajome twarze, sprawdzone osobowości. Przed głosowaniem sprawdź,

na którym miejscu na liście jest Twój kandydat.

Jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi, którzy dobro mieszkańców przedkładają nad interes

partyjny. Nadal gwarantujemy pełną współpracę i kontakt z Mieszkańcami.

Deklarujemy, Ŝe na zakończenie kadencji rozliczymy się z naszych działań. Bądź razem z nami w

dniu wyborów.

Lat 52, specjalista Ekonomiki
i Organizacji Przedsiębiorstw,
gminny przedsiębiorca prowadzą-
cy rodzinne gospodarstwo rolno-
rybackie. Znana twarz samorząd-
ności spółdzielczej.

Stanisław Zając - kandydat na Burmistrza BrzeszczStanisław Zając - kandydat na Burmistrza BrzeszczStanisław Zając - kandydat na Burmistrza BrzeszczStanisław Zając - kandydat na Burmistrza BrzeszczStanisław Zając - kandydat na Burmistrza Brzeszcz

Okręg wyborczy nr 1

 Wiesław Albin Katarzyna Dlouchy Jerzy Fajfer

 Krzysztof Hyła

Kandydaci na radnych Rady Miejskiej
w Brzeszczach

Krzysztof Kochman Marta Kubaszew-

ska-Szen

Małgorzata

Nowotarska

Maria Ptaszyńska Stanisława

Rybczyńska

 Barbara Dubiel

Andrzej Formas Andrzej Młynek

Tadeusz Noworyta  Zbigniew Rodak

Kazimierz Solich  Marian Spisak

 Marian Wójcik  Władysława Jaromin

 Jerzy Sojka  Barbara Janota

Grzegorz
Baczkowski

Krzysztof
Bielenin

Andrzej Cios

Marek
Gancarczyk

 Barbara
Grzywacz

Mieczysław
Kocoń

Józefa Kopiasz

Władysław
Senkowski

 Jan Sporysz

Grzegorz
Włoszek

 Adam Zachara

Maciej Zawadzki   Jan Łukaszewicz

Okręg

wyborczy nr 3

Okręg

wyborczy nr 2

- Lista nr 22
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Szanowni Państwo
Po dwóch kadencjach dochodzę do

wniosku, Ŝe 8 lat aktywnej działalności
w Radzie Powiatu Oświęcimskiego daje
duŜo doświadczeń dobrych, ale rodzi teŜ
duŜo wątpliwości. Praca w Komisji Pra-
wa oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Po-
mocy Społecznej pozwala poznać powiat
- jego problemy z zakresu lecznictwa,
opieki społecznej, pomocy niepełno-
sprawnym, ochrony środowiska, skarg
obywateli na występujące uciąŜliwości,
często zawinione przez źle pracujące
instytucje. Dodatkowe członkostwo w
Radzie Społecznej Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu pozwa-
la uczestniczyć w decyzjach tak waŜ-
nych, jakim jest prowadzenie jako or-
gan załoŜycielski (czyli powiat) szpitala
powiatowego, nie doprowadzenie do jego
zadłuŜenia a równocześnie uzyskania
poprawy warunków pracy i bytowych jego
załogi.

Ustawa o samorządzie powiatowym
z 1998 r. określa zadania powiatu i jego

remontów dróg, szkół, szpitala powia-
towego albo domów pomocy społecz-
nej. Nasze miasto miało w 27-osobo-
wej radzie powiatu 4 radnych, którym
cięŜko jest przebić się przez grupy in-
teresów i układy.

Mimo tych uwag uwaŜam, Ŝe wła-
ściwie dbałem w radzie powiatu o spra-
wy Brzeszcz. W tej kadencji pełniłem
funkcję wiceprzewodniczącego rady. W
szpitalu znacząco odnowiono sprzęt me-
dyczny i wyremontowano kolejne oddzia-
ły. Mimo usilnych starań odrzucono
wnioski o pomoc unijną na remont pa-
łacu w Grojcu z przeznaczeniem na szpital
dla przewlekle chorych. RównieŜ prze-
padły w komisjach weryfikacyjnych
wnioski o pomoc z UE na modernizację
dróg powiatowych. Dysponując skrom-
nymi środkami naprawiono najbardziej
uszkodzone drogi równieŜ w Brzeszczach.
Moje starania o poprawę warunków lo-
kalnych Powiatowego Zespołu Szkół nr
6 w Brzeszczach (dawna szkoła górni-
cza) przerwała decyzja ode mnie nieza-
leŜna. Budynek po przychodni górniczej
został przekazany policji. Szkoda tylko
aŜ 800�000 zł, które z budŜetu powiatu
wydano na remont dostosowujący po-
mieszczenia dla szkoły. Z powodu czę-
stych zmian administracyjnych kraju
Brzeszcze z trudnością przebijają się do

uprawnienia. Powstał szczebel admini-
stracji samorządowej niezaleŜny od sej-
miku wojewódzkiego i nie mający istot-
nego wpływu na decyzje miast i gmin
znajdujących się na jego obszarze. Two-
rząc powiaty, pozbawiono urzędy miast i
gmin wydziałów istotnych dla obywate-
li, utrudniając im załatwienie spraw.
Środki, jakimi dysponuje powiat ograni-
czają jego działanie. BudŜet powiatu to
skala dochodów i wydatków średniej
wielkości miasta. W tej kadencji wyłą-
czono z niego policję i SANEPID wraca-
jąc do centralnego sterowania wydatka-
mi. Z powyŜszych powodów współpraca
z gminami jest trudna. Dochodzi do kon-
fliktów, gdy trzeba ustalić kolejność

Adam ZacharaAdam ZacharaAdam ZacharaAdam ZacharaAdam Zachara
Kandydat na radnego Rady Miejskiej
w Brzeszczach z Bezpartyjnego Komi-
tetu Wyborców

świadomości mieszkańców powiatu i
Małopolski. Często trzeba uświadamiać
róŜne gremia, Ŝe Brzeszcze mają 22 ty-
siące mieszkańców, Ŝe nasza kopalnia
to drugi po Nowej Hucie pod względem
wielkości zakład pracy w województwie.
Nadal w powiecie oświęcimskim są dwa
numery kierunkowe telefonów inne niŜ
w Krakowie, brak telewizji lokalnej i ka-
blowej o zasięgu w całym obszarze. Mu-
simy walczyć o promocję naszego mia-
sta, o jego harmonijny rozwój.

Nabyte w powiecie doświadczenia i
szersze spojrzenie na sprawy lokalne
chcę wykorzystać w Brzeszczach. Tutaj
się urodziłem w rodzinie górniczej na
Starej Kolonii, tu przez 30 lat pracowa-
łem w KWK Brzeszcze. Zadania do reali-
zacji to miejsca pracy dla kaŜdego, wła-
ściwa opieka zdrowotna i profilaktyka
zdrowia, poprawa warunków do Ŝycia
przez modernizację mieszkań, dróg, ko-
munikacji i całego naszego otoczenia,
obniŜanie kosztów w szkołach przez wpro-
wadzenie jednolitych podręczników, za-
pewnienie godziwego odpoczynku przez
organizację imprez sportowych i rozryw-
kowych. W realizacji tych celów chcę
brać udział, dlatego proszę o poparcie w
wyborach. Łącze Wyrazy Szacunku.

Adam Zachara

Kandydaci na radnych Rady Powiatu

Dlaczego „nie” dla powiatu?

Bezpartyjny Komitet Wyborców w porozumieniu z Komitetem Wybor-

czym Wyborców „Porozumienie Samorządowe”, działającym w całym Po-

wiecie, zgłosił kandydatów na radnych do Rady Powiatu.

Lista nr 18

2. Anna Bawołek 3. Krzysztof Dadak 4. Kazimierz Gawron

6. Grzegorz Jedliński 7. Józef Stolarczyk 8. Stanisław Walkowicz

1. Stanisław Zając

5. Marek Halski
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Repertuar
Filmy nagrodzone na XXXI Festiwa-

lu Polskich Filmów Fabularnych w Gdy-
ni, obejrzeli widzowie w kinie „Wisła”
21 października podczas „Nocy Złotych
Lwów”. Gościem przeglądu był Arka-
diusz Janiczek, odtwórca głównej roli
w filmie „Plac zbawiciela”.

Film w reŜyserii Krzysztofa Krauze oraz
Joanny Kos-Krauze zdobył główną nagro-
dę gdyńskiego festiwalu „Złote Lwy”. Wy-
róŜnienia otrzymały równieŜ dwie aktorki
grające w filmie - Jowita Budnik za rolę
kobiecą oraz Ewa Wencel za drugopla-
nową rolę kobiecą.

Arkadiusz Janiczek z Gdyni nagrody nie
przywiózł, ale krytycy filmowi podkreślali
równieŜ jego znakomitą grę. Z aktorem
rozmawiał reŜyser Łukasz Tura.

- Krzysztof Krauze podsuwał nam ak-
torom swoje pomysły na rozwijanie ról.
Zachęcał do oglądania proponowanych
przez siebie filmów, głównie angielskie-
go reŜysera Mike’a Leigh - mówił Arka-
diusz Janiczek. - Kilkanaście razy obejrza-
łem film „Sekrety i kłamstwa”, aŜ w końcu
zrozumiałem czego Krzysztof Krauze od nas
oczekuje. Bardzo się cieszę, Ŝe mogłem z
nim pracować. Gdybym jeszcze raz otrzy-
mał od niego propozycję współpracy, nie
wahałbym się ani przez chwilę. Polscy re-

Ŝyserowie przewaŜnie nie pozwalają wziąć ak-
torowi tak duŜej odpowiedzialności za sposób
odgrywania roli. U Krzysztofa Krauze mogliśmy
powiedzieć słowa, których nie było w scenariu-
szu, mogliśmy grać dalej, mimo Ŝe padła ko-
menda „cięcie”. A to wszystko dlatego, Ŝe do
ról przygotowywaliśmy się prawie dwa lata.

Kinomani obejrzeli równieŜ dwa inne filmy
nagrodzone w Gdyni - „Wszyscy jesteśmy Chry-
stusami” w reŜyserii Marka Koterskiego (na-
groda za reŜyserię) oraz „Chaos” w reŜyserii Xa-
werego śuławskiego (nagroda za debiut
reŜyserski).

jack

Kino polskie

40 osób wzięło udział w I Dyktandzie
Brzeszcze 2006, które odbyło się 9 paź-
dziernika w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury. Najlepiej z  konkursowym tekstem
poradziła sobie Renata Wolny, nauczyciel-
ka ze Szkoły Podstawowej nr 2.

- Największe trudności sprawiła mi pi-
sownia łącznie-rozłącznie wyrazów takich jak:
superszerokie, piaskowoszare czy minirakiet-
ki - mówi Arcymistrz Ortografii Renata Wol-
ny. - W sumie popełniłam dwa błędy orto-
graficznie i dwa interpunkcyjne. Z per-
spektywy czasu uwaŜam, Ŝe tekst dyktanda
pod względem ortograficznym nie był tak
bardzo trudny, jak się wydawało w trakcie
pisania.

Tytuł Mistrza Ortografii zdobyły: Joan-
na Andrzejczak, Urszula Bandoła oraz Ka-
tarzyna Potoniec, zaś tytuł Wicemistrza: Gra-
Ŝyna Śliwa, Adrianna Magiera i BoŜena
Sobocińska.

Prace uczestników dyktanda oceniała
komisja w składzie: Barbara Dubiel - prze-

Zmagania
z ortografią

wodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej, Anna Bawołek - prezes Klubu
Emerytowanych Nauczycieli w Brzeszczach, Re-
nata Jasieniak - doradca metodyczny języka pol-
skiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w

Oświęcimiu, Wioletta Mruczek - polonistka z
Gimnazjum w Polance Wielkiej, Barbara Warze-
cha - polonistka z Gimnazjum w Zaborzu oraz
Jolanta Borowicz - polonistka ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Brzeszczach.

W szranki ortograficznych zmagań stanęły
m.in. burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, dy-
rektorki - Gminnego Zarządu Edukacji, Ośrodka
Kultury, placówek oświatowych.  Pomysłodawcą
dyktanda byli członkowie Stowarzyszenia Linqua.

Mistrzowie ortografii odebrali nagrody 13
października w Ośrodku Kultury podczas akade-
mii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.               JB

Arkadiusz Janiczek

Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia AMA-

TORSKIEGO KLUBU FILMOWEGO w Brzesz-

czach.

Zajęcia prowadzi MATEUSZ BABULA, zawodo-
wy producent filmowy, pasjonat, uczeń Hen-
ryka Lehnerta. Podczas spotkań m.in. pokaz
amatorskich filmów krótkometraŜowych.
Zapraszamy serdecznie fanów kina! Spotkania
planowane są 2 razy w miesiącu, w poniedział-
ki. Szczegóły na plakatach.

•03-05.11.2006
godz. 17.00 KAROL - PAPIEś, KTÓRY POZOSTAŁ
CZŁOWIEKIEM (Polska, 12)
godz.20.00 KAROL - PAPIEś, KTÓRY POZOSTAŁ
CZŁOWIEKIEM
•6.11.2006 nieczynne
•07.11.2006
godz. 17.00 KAROL - PAPIEś, KTÓRY POZOSTAŁ
CZŁOWIEKIEM
godz. 20.00 KAROL - PAPIEś, KTÓRY POZOSTAŁ
CZŁOWIEKIEM
•08.11.2006 nieczynne
•09-12.11.2006
godz.17.15 KAROL - PAPIEś, KTÓRY POZOSTAŁ
CZŁOWIEKIEM
godz. 20.00 KAROL - PAPIEś, KTÓRY POZOSTAŁ
CZŁOWIEKIEM
•13.11.2006 nieczynne
•14-16.11.2006
godz. 17.15 KAROL - PAPIEś, KTÓRY POZOSTAŁ
CZŁOWIEKIEM
godz. 20.00 KAROL - PAPIEś, KTÓRY POZOSTAŁ
CZŁOWIEKIEM
•17.11.2006
godz. 20.30 STATYŚCI (Polska, 15)
•18-19.11.2006
godz. 18.00 śYCIE UKRYTE W SŁOWACH (Hiszpa-
nia, 15)
godz. 20.00 STATYŚCI
•20.11.2006 nieczynne
•21-23.11.2006
godz. 18.00 STATYŚCI
godz. 20.00 śYCIE UKRYTE W SŁOWACH
•24.11.2006
ZAPACHY PROWANSJI
godz. 17.00 ODWAGA MIŁOŚCI
godz. 20.00 ZAKOCHANY PARYś
•25-26.11.2006
godz..17.00 SEZON NA MISIA (USA, b.o.)
godz.18.30 DIABEŁ UBIERA SIĘ U PRADY (USA, 15)
godz. 20.30 WORLD TRADE CENTER (USA, 15)
•27.11.2006 nieczynne
•28-30.11.2006
godz. 17.00 SEZON NA MISIA
godz. 18.30 WORLD TRADE CENTER
godz. 20.30 DZIABEŁ UBIERA SIĘ U PRADY

Informacja
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Kalendarium
przedsięwzięć
w listopadzie

Programy
Domów Ludowych
i świetlic OK

•07 listopada, godz. 15.30 (sala widowiskowa)
Ośrodek Kultury zaprasza na kolejne zajęcia UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU. Wykład pt. SPORY O DEMOKRACJĘ wygło-
si RYSZARD LEGUTKO, profesor filozofii, wykładowca Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego i WyŜszej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa
Tischnera w Krakowie.

•08 listopada, godz. 17.00 (sala nr 15)
Ośrodek Kultury w Brzeszczach oraz Klub Nieprofesjonalnej Twór-
czości Literackiej PIÓROMANI zapraszają na spotkanie warsztato-
we pt. „TWÓRCZOŚĆ LITERACKA INSPIROWANA MUZYKĄ
MOZARTA”.

17 listopada, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert w wykonaniu Joachima Perlika z zespołem „PROJEKT
NIEMEN” - WSPOMNIENIE O CZESŁAWIE NIEMENIE.
Zapraszamy na koncert, który jest wspomnieniem i powrotem do
twórczości Czesława Niemena. Z twórczością Niemena zmierzy
się Joachim Perlik - lubiany i znany wokalista m.in. z telewizyjne-
go programu „Jaka to melodia”.
PrzedsprzedaŜ biletów i rezerwacje w Dziale Merytorycznym (pok.
nr 17) w Ośrodku Kultury lub telefonicznie pod nr 032 21 11
490 wew. 23. Cena biletu: 35 zł.

•20 listopad, godz. 11.00 (sala widowiskowa)
Zapraszamy na spektakl „ROMANS z BALLADAMI” wg Adama
Mickiewicza, w wykonaniu aktorów z teatru Stanisława Wyspiań-
skiego, realizowany w ramach projektu edukacji teatralnej OKO
W OKO, TWARZĄ W TWARZ Z TEATREM.
Czas trwania (z prelekcją) - ok. 70 min. Bilet: 8 zł. Zamówienia
biletów w Dziale Merytorycznym OK (pok. nr 17), tel. 032 21 11
490, 032 21 11 391.

•23 listopad, godz. 15.00 (sala widowiskowa)
„W śÓŁTYCH PŁOMIENIACH LIŚCI”- konkurs recytatorski oraz
przegląd poezji śpiewanej.

•24 listopada, godz.14.00 (sala widowiskowa), godz. 18.00
(klub „Babel”).
Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet - pro-
jekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach pod hasłem PRZE-
MOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM - NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!
W programie:
•godz.14.00 - CHODŹ CZŁOWIEKU, COŚ CI POWIEM - spektakl w
wykonaniu grupy BEZ NAZWY oraz KATHARSIS z PZ nr 6 SZiO
•godz. 19.00 - (klub „Babel”, Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia),
koncert zespołów TABU i ŚCIANKA. Wstęp bezpłatny.

WYSTAWY
•22 listopad - 6 grudzień
Wystawa fotografii studentów Uniwersytetu Śląskiego w Cieszy-
nie - „MISTRZ I UCZNIOWIE”.

•UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

•PIÓROMANI

• PROJEKT NIEMEN

•ROMANS z BALLADAMI

•„W śÓŁTYCH PŁOMIENIACH LIŚCI”

•PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM

os. Paderewskiego
07.11 Praca z masą papierową - kółko
plastyczno-techniczne.
15.11 Spotkanie z literaturą.
17.11 Wolontariusze zbierają dary
wśród mieszkańców osiedla dla po-
trzebujących dzieci.
21.11 Jesienne lampiony - kółko pla-
styczno-techniczne.
22.11 Klub Malucha.
24.11 Comber babski (termin moŜe
ulec zmianie).
29.11 Konkurs wiedzy na temat: „Mój
tata górnik - jego praca”.

Bór
11.11 Wycieczka turystyczno-krajo-
znawcza do Cieszyna i Jaworza, zapra-
sza Klub Emerytów i Seniorów (8.00).
15.11 Pokaz kulinarny (15.00).
23.11 „Spotkanie z ksiąŜką” w ramach
projektu „Spotkania z literką” (11.30).
25.11 „Andrzejki” - wróŜby i zabawy,
spotkanie dla młodzieŜy szkolnej
(16.00).
W soboty zapraszamy na zajęcia pla-
styczne (16.00).
W piątki zapraszamy na zajęcia Zielo-
nego Teatrzyku (16.30).
„Spotkanie kobiet” - szczegóły w DL i
na plakatach.

Przecieszyn
20.11 Robimy korale z nasion.
24.11 Świetlicowe DKF
29.11 Spotkanie Andrzejkowe.
Świetlica zaprasza w piątki o godz.
14.30 na zajęcia „Tańczyć kaŜdy moŜe”,
prowadzone przez K. Borowczyk.
HURAGAN BABSKI (17.00)
09.11 „Z angielskim na ty”.
16.11 Układamy kompozycje z liści.
23.11 Wyjście do kina.
30.11 Zaduszkowe klimaty.
Zespół „Przecieszynianki” zaprasza we
wtorki od godz. 18.00.

os. Szymanowskiego
10.11 Wyjście na basen pod Platanem.
15.11 Jesienne lampiony - zajęcia pla-
styczne.
21.11 „Kto najlepiej gra w warcaby?”
27.11 Spotkanie literackie dla dzieci.
30.11 Andrzejkowy wieczór wróŜb.
Zapraszamy na turniej tenisa stołowe-
go. Szczegóły na plakatach.
W środy zapraszamy dzieci na zajęcia
plastyczne. W kaŜdą środę od 14.00-
16.00 gośćmi świetlicy są seniorzy.

Jawiszowice
07.11 Potyczki druŜynowe w rozwiązy-
waniu zagadek i łamigłówek.
15.11 Robimy mini lampiony z róŜny-
mi motywami - zajęcia plastyczne.
28.11 Dyskoteka andrzejkowa dla dzie-
ci i młodzieŜy.
30.11 Znane i nieznane andrzejkowe
wróŜby i zabawy.
- We wtorki i czwartki zapraszamy na
zajęcia grupy teatralnej - przygotowu-
jemy Jasełka, a w środy na zajęcia grupy
plastycznej.

Wilczkowice
14.11 „Jak zrobić kolorowego zwierza-
ka?” - zajęcia plastyczne.
16.11 „W pozłocie słońca i jesieni” -
konkurs recytatorski dla dzieci i mło-
dzieŜy w DL Skidziń.
22.11 Spotkanie biblioteczne dla dzie-
ci przedszkolnych.
29.11 Andrzejkowe wróŜby dla dzieci i
młodzieŜy.

Zasole
09.11 WitraŜe do okien - zajęcia pla-
styczne.
10.11 Spotkanie w kółku dziennikarskim.
22.11 Nitką malowane - zajęcia pla-
styczne.
- W czwartki o godz. 16.00 zapraszamy
na spotkania z artystą-malarzem Tade-
uszem Noworytą.
- W piątki zapraszamy na spotkanie w
kółku teatralnym - próba do Jasełek.

Skidziń
16.11 „W pozłocie słońca i jesieni” -
konkurs recytatorski dla dzieci i mło-
dzieŜy. Szczegóły na plakatach (15.30).
17.11 „Narkotyki w szkole i …” – pierw-
sze z cyklu spotkań poświęconych za-
groŜeniom natury społecznej. Na pyta-
nia odpowiadać i porad udzielać będzie
dzielnicowy Arkadiusz Kowalik (18.00).
22.11 Spotkanie biblioteczne dla dzie-
ci (10.00).
25.11 „Andrzejki w stylu cygańskim”.
W programie: występ zespołu „RO-
MAn” ze „Skidzinian”, wróŜby cygań-
skie i tradycyjne, tańce i śpiewy do rana.
Szczegóły na plakatach.
- Od listopada do marca DL czynny od
wtorku do piątku w godz. 14.30-20.30,
w soboty w godz. 8.00-14.00.
- Biblioteka zaprasza we wtorki i czwart-
ki w godz. 15.00-18.30, w soboty w
godz. 8.00-11.00.
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Samorząd Osiedlowy nr 1
wraz z Ośrodkiem Kultury zor-
ganizowali 7 października w par-
ku miejskim imprezę „Dmu-
chawce, Latawce, Wiatr”. Ko-
nkurs na najlepszy latawiec zgro-
madził młodych konstruktorów
z całej gminy.

Pomysł tak ciekawego sposo-
bu spędzenia wolnego czasu, na
integrację mieszkańców i aktywną

naukę połączoną z zabawą, zro-
dził się w głowie przewodniczące-
go SO nr 1 Wiesława Albina juŜ
dobrych kilka lat temu. Dzięki
współpracy z dyrektorami szkół,
nauczycielami, fachowcami od
budowy latawców z roku na rok
konkurs przyciąga nowe grono
zainteresowanych.

- Impreza „Dmuchawce, La-
tawce, Wiatr” jest pewnego rodza-
ju powrotem do mojego dzieciń-
stwa - mówi Wiesław Albin. - Jako
młody chłopak zawsze brałem
udział w organizowanych wtedy
przez Społem PSS „Górnik” Brzesz-
cze, konkursach na najlepszy lata-
wiec. Własnoręczna czy z pomocą
rodziców lub rodzeństwa budo-
wa latawca to dla dziecka ciekawe
przeŜycie.

W tym roku, spośród ponad
60 latawców, najwyŜsze noty
otrzymała konstrukcja Barbary
Korczyk. Drugie miejsce zajęła pra-
ca Anny Jarek, a trzecie Kamila Bor-
tela. Jury w składzie: Weronika

Włodarczyk, Alicja Karpiel, Anna
Czubaty i Izabela Morończyk oce-
niało latawce pod kątem konstruk-
cji i estetyki. Z kolei Wiesław Al-
bin, Łukasz Kurpas i Bolesław
Bliźniak przyznawali punkty za ja-
kość lotu latawców. Publiczność
przy słonecznej pogodzie i sprzy-
jającym wietrze zobaczyła niezwy-
kłe widowisko na niebie. Zwycięz-
cy otrzymali puchary, nagrody
rzeczowe i dyplomy, a pozostali
uczestnicy drobne upominki i pa-
miątkowe dyplomy. Na tegoroczną

imprezę przyje-
chali znani juŜ z
p o p r z e d n i c h
edycji członko-
wie modelarni
„Iskra” z Bieru-
nia Starego. Za-
prezentowali lot
latawca płaskie-
go i przestrzen-
nego oraz model
samolotu odrzu-
towego F14 ste-

rowanego joystickiem. Impreza za-
kończyła się wspólnym bie-
siadowaniem przy praŜonych.

BK
Sponsorzy imprezy „Dmu-

chawce, Latawce, Wiatr”:
Burmistrz Brzeszcz, Bank Spół-

dzielczy Miedźna - oddział Brzesz-
cze, Nadwiślańska Spółka Miesz-
kaniowa, SKOK Piast, Pszczyńska
Spółdzielnia Mieszkaniowa, firma
remontowo-budowlana „Mix-
Bud” - Krzysztof Walus i Dariusz
Płonka, Agnieszka i Zbigniew Py-
rek, Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego oddział Brzeszcze, „Inox” -
Katarzyna Jekiełek, Stowarzyszenie
Rozwoju Gospodarności Finanso-
wej - Piotr Potyka, „Lepro-Pol” -
Stanisław Prochot i Krzysztof Le-
wandowski, „Cem-Kent” - Janusz
Kadłubicki i Andrzej Dwojak,
Agnieszka Cholewa, Józefa Apry-
as, Dorota i Mariusz Pawlusiako-
wie, Maria Majda, Pub „Lider” -
Leszek Syrek, „Telmar” - Marek
Grygierzec.

Wiatr sprzyjał

Samorząd Osiedlowy nr 1 i Ośrodek Kultury zapraszają dzieci
5 grudnia na „Spotkanie z Mikołajem”.
W programie: teatrzyk, słodki upominek, konkursy i zabawy z nagro-
dami.

Bilety moŜna odbierać od 21 do 23 listopada, w godz. 16.00 -
17.00, w siedzibie Samorządu przy ul. Mickiewicza 4. Ilość miejsc
ograniczona.

Zaproszenie

Dwa razy zbierały się organi-
zacje społeczne i mieszkańcy
Brzeszcz-Boru, by rozmawiać o
budowie domu ludowego. Do-
piero za trzecim razem nie skoń-
czyło się tylko na dyskusji. Budo-
wa trwała dwa lata. A Dom
Ludowy w Borze do dziś stano-
wi centrum edukacji i kultury
mieszkańców.

Członkowie Ochotniczej Stra-
Ŝy PoŜarnej, Koła Gospodyń Wiej-
skich, Związku MłodzieŜy Wiejskiej,
jak równieŜ inni mieszkańcy Boru
postanowili zbudować dom, gdzie
mogłyby skupiać się organizacje
społeczne, mieszkańcy spotykać,
wspólnie bawić i uczyć, gdzie
moŜna by rozpowszechniać kultu-
rę i polską tradycję.

- Głównym motorem napędo-
wym całego przedsięwzięcia był
Jan Kasperczyk, który choć nie uro-
dził się na Borze i nie miał tutaj
swoich korzeni, zachęcał i przeko-
nywał, Ŝe choć będzie trudno, war-
to rozpocząć budowę - mówi Zo-
fia Przyborska, która wtedy na-
leŜała do KGW. - I miał rację. Po
dwóch latach, na pierwszych
gminnych doŜynkach w 1986 r.,
uroczyście otworzyliśmy Dom Lu-
dowy, który wtedy jeszcze nosił na-
zwę domu straŜaka.

Spośród członków OSP, KGW i
ZMW wybrano komitet załoŜyciel-
ski budowy. NaleŜeli do niego: Jan
Kasperczyk, Maria Sikora i Julia Nie-
dziela. Oprócz tego działała bry-
gada emerytów i rencistów pod
kierownictwem Franciszka Sobika,
która sprawowała kontrolę nad
przebiegiem budowy i sama teŜ
wykonywała róŜne prace. Z kaŜdej
organizacji społecznej wydelego-
wano ponadto 3-5 osobowe gru-
py, które miały za zadanie dotrzeć
do wszystkich mieszkańców Boru
i zachęcić do podpisania deklara-
cji o włączeniu się do budowy
domu ludowego.

- śaden z mieszkańców nie
odmówił, jednak ludzie podpisy-
wali deklarację z nieufnością, bo
nikt z początku nie wierzył, Ŝe to
się uda - mówi Władysław Kubica,
który wraz z Miłosławem Włosz-
kiem, Sylwestrem Maruszą, Fran-
ciszkiem Bieleninem i Franciszkiem
Piwowarskim wniósł największy
wkład w budowę domu ludowe-

go spośród członków OSP. - Jed-
nak wraz z postępem budowy co-
raz więcej mieszkańców zaczęło się
angaŜować. Ludzie przychodzili
kiedy tylko mogli, jeŜeli nie dawali
rady, szukali za siebie zastępstwa.

- Kiedy kładliśmy pierwszą dekę
przyszli wszyscy mieszkańcy. KaŜdy
pracował, nikt nie miał czasu zapa-
lić papierosa czy napić się piwa.
Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich
ugotowały dla wszystkich obiad.
Niektórzy przy kładzeniu deki pra-
cowali nawet przez cały dzień i na
upalnym słońcu spalili sobie plecy
- wspomina Maria Sikora.

Czasy były cięŜkie, gdyŜ gminy
otrzymywały minimalny procent
przydziału na materiały budowla-
ne z województwa. Dlatego komi-
tet załoŜycielski skontaktował się z
firmami budowlanymi, w których
mieszkańcy Boru kogoś znali.
śadna nie odmówiła pomocy, po-
dobnie jak brzeszczańska i inne
okoliczne kopalnie. Przy budowie
wykorzystano równieŜ prywatne
maszyny mieszkańców.

- Główną ideą budowy domu
ludowego było skupienie miejsco-
wej ludności i stworzenie następ-
nemu pokoleniu moŜliwości ko-
rzystania z dóbr kulturalnych,
obcowania z tradycją oraz rozwi-
janie zainteresowań i zdobywanie
wiedzy - mówi Zofia Przyborska.

Do dziś, teraz pod kierownic-
twem Joanny Cwynar, w Domu Lu-
dowym odbywają się zajęcia pla-
styczne, teatralne, wokalno-mu-
zyczne, bukieciarskie, brydŜowe i
szachowe, skierowane nie tylko do
dzieci i młodzieŜy, ale równieŜ do
osób starszych. Wraz z Samorządem
Osiedlowym nr 5, OSP, KGW i Klu-
bem Emerytów i Seniorów organi-
zowane są spotkania okolicznościo-
we, jak np. Dzień Matki, Dzień
Babci i Dziadka, spotkania kulty-
wujące tradycje i zwyczaje polskie,
jak DoŜynki, Andrzejki, topienie
Marzanny oraz dwutygodniowe fe-
rie zimowe i „Zielone Wakacje”.

- Mam nadzieję, Ŝe dzisiejsza
młodzieŜ, patrząc na to czego do-
konaliśmy, dostrzeŜe wartość jed-
noczenia się ludzi w działaniu,
radość płynącą z osiągnięcia za-
mierzonego celu i sama zacznie
stawiać sobie trudne cele i je reali-
zować - mówi Jan Kasperczyk.

Barbara Kuśnierz

Dom Ludowy w Borze ma 20 lat
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- Chcemy uchronić osoby
starsze przed niepoŜąda-
nymi zjawiskami, jak np.
marginalizacja Ŝycia,
samotność oraz rozwijać
ich zainteresowania,
podnosić wiedzę, umoŜli-
wić wymianę poglądów -
mówiła w trakcie uroczy-
stego otwarcia Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku
Małgorzata Wójcik, dyrek-
tor Ośrodka Kultury.

Znaczna część starszych miesz-
kańców Brzeszcz długo czekała na
inaugurację w naszej gminie Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Do tej
pory jeździli oni na wykłady do

Oświęcimia czy Bielska-Białej. Po-
stęp technologiczny i rozwój me-
dycyny sprawiły, Ŝe ludzie Ŝyją co-
raz dłuŜej i osób starszych jest coraz
więcej. Poza tym przejście na eme-
ryturę, nadmiar wolnego czasu
oraz poczucie ograniczeń wynika-
jących z wieku u starszej osoby po-
wodują uczucie pustki i osamot-
nienia. Stąd tak wielkie za-
interesowanie kształceniem usta-
wicznym u osób w podeszłym wie-
ku, równieŜ z naszej gminy. Dzień
2 października był więc dla nich
wyjątkowy. W sali widowiskowej
Ośrodka Kultury burmistrz Brze-
szcz Teresa Jankowska i dyrektor
OK Małgorzata Wójcik uroczyście
otwarły brzeszczański Uniwersytet
Trzeciego Wieku.

 - KaŜdy powinien mieć pomysł
na swoją emeryturę, tak by urzeczy-
wistniać plany odłoŜone na później.
Zamiast oglądać się wstecz i kon-
centrować na niedostatkach, ludzie
starsi mogą cieszyć się wolnym cza-
sem, realizować marzenia, podró-
Ŝować i rozwijać talenty - mówi
Małgorzata Wójcik. - Jako jedną z
dróg samorealizacji mogą wybrać
uczestnictwo w zajęciach oferowa-
nych przez Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Proponujemy wykłady au-
dytoryjne, otwarte dla wszystkich
oraz w sekcjach tematycznych, np.
geograficzno-historycznej, kultural-
no-turystycznej czy komputerowej.
Oczekujemy teŜ na pomysły i prop-
zycje zajęć ze strony samych słucha-
czy UTW. Deklaracje przystąpienia
do Uniwersytetu odebrało 200
osób.

Pierwszy wykład, o problemie
wielokulturowości w Europie, wy-
głosił dr Jan Olbrycht, socjolog i

poseł Parlamentu Europejskie-
go. Przyszły osoby zaciekawio-
ne tematem wykładu oraz za-
proszeni goście.

 - Gdy odpowiemy sobie na
pytanie kim jesteśmy i co decy-
duje o tym, Ŝe jesteśmy Euro-
pejczykami, łatwiej nam będzie
rozwiązać problem wielokultu-
rowości - mówił Jan Olbrycht. -
W związku z wejściem Polski do
UE i globalizacją problemów
gospodarczych czy politycznych,
zrozumienie problemu wielo-
kulturowości jest konieczne
zwłaszcza wtedy, kiedy pojawi
się on w naszych szkołach, do-

mach, na ulicach. Europa kulturo-
wo sięga dotąd, dokąd sięgają źró-
dła chrześcijańskie. Ale w krajach
europejskich, gdzie godność czło-
wieka jest wyznacznikiem przepisów
prawnych, w tym praw człowieka,
mieszkają juŜ przedstawiciele in-
nych kultur, jak np. muzułmanie,
których system prawny zezwala np.
Ŝyć w związkach poligamicznych.

Czy jest wyjście z tej sytuacji?
Jakie przyjąć stanowisko wobec nie-
których wartości pozaeuropejskich
kultur, które są u nas niedopusz-
czalne z punktu widzenia naszego
systemu wartości i prawa? Co zro-
bić z prawami mniejszości narodo-
wych do zachowania swojej toŜsa-
mości narodowej? Na te pytania
musimy sobie jak najszybciej odpo-
wiedzieć - mówił dr Jan Olbrycht.

Barbara Kuśnierz

Uzyskana informacja o miejscu
znajdowania się jednego z dzwo-
nów legendarnego kościoła św.
Otylii (OB nr 1, nr 2, 2006) zobo-
wiązuje do bliŜszego zajęcia się
tym waŜnym dla Brzeszcz zagad-
nieniem. W wyniku powyŜszego
w parafii św. Urbana pracujemy
nad pełnym wyjaśnieniem wszyst-
kich związanych z tym okoliczno-
ści.

Chodziło tu o nawiązanie bliŜ-
szych kontaktów z władzą du-
chowną kościoła św. Brygidy w
Wiesbaden dla potwierdzenia czy
istotnie uzyskana informacja z nie-
mieckiego Archiwum w Norymber-
dze odpowiada poszukiwanemu
przez nas dzwonowi o sygnaturze
25/17/73 oraz w dalszym ciągu pro-
wadzeniu rozmów na temat oko-
liczności związanych z ewentualnym
powrotem tego dzwonu do miej-
sca jego pierwszej posługi religij-
nej, jak na to wskazuje „pole przy
kościółku” w Brzeszczach.

Pierwszą jednak, zarazem pod-
stawową sprawą było uzyskanie
przyzwolenia na podjęcie tych roz-
mów ze stroną niemiecką od pro-
boszcza parafii św. Barbary w Górze
ks. Romualda Adamskiego oraz Ar-
chidiecezji Śląskiej w Katowicach.

W wyniku powyŜszego w dniu
1 września br. wysłano list do ks.
proboszcza Parafii św. Brygidy w
Wiesbaden, w którym poinformo-
wano o całokształcie historii oma-
wianych dzwonów, ich rekwizycji w
czasie II wojny światowej, szczęśli-
wego ocalenia na miejscu składu w
Hamburgu. Naświetlono równieŜ
okoliczności jakie spowodowały, Ŝe
omawiany dzwon 25/17/73 trafił na
zasadzie depozytu do Wiesbaden.
Tu zwrócono równieŜ uwagę na

znaczenie historyczne tego dzwo-
nu dla Brzeszcz, oraz związane z tym
znaczenie takiego faktu, jako wyra-
zu dobrej woli i przyjaźni.

List udokumentowany załączni-
kami merytorycznymi spowodował
bardzo Ŝyczliwą odpowiedź, którą
proboszcz parafii św. Brygidy ks.
Mateusz Struth wysłał w dniu 19
września, potwierdzając, Ŝe istotnie
dzwon 12/17/73 znalazł swoje po-
wojenne schronienie w kościele św.
Brygidy w Wiesbaden, gdzie po
nadaniu mu imienia Michała Archa-
nioła wzywa od lat wiernych do słuŜ-
by BoŜej. W dalszym ciągu ks. Struth
informuje, Ŝe naszą sprawę przeka-
zał zgodnie z kompetencją do swo-
jego Ordynariusza Biskupa w Lim-
burgu, gdzie jest badana (tu
dodajmy, Ŝe fakt ten zaistniał przed
pięćdziesięciu laty). Kończąc ks.
Struth wyraŜa przekonanie, Ŝe za-
wierzając Opatrzności BoŜej, doj-
dzie do szczęśliwego i dobrego jej
rozwiązania.

Odpowiadając na ten list w dniu
1 października br., podziękowali-
śmy ks. Struthowi za Ŝyczliwy stosu-
nek do naszej sprawy, co pozwala
mieć nadzieję, Ŝe ta wyjątkowo zło-
Ŝona historia dzwonu, moŜe jesz-
cze zatoczyć przysłowiowe koło,
bowiem jak ogólnie wiadomo „nie-
zbadane są wyroki Opatrzności”.

Obecnie faktem jest, Ŝe do na-
szej historii pt. „Legenda czy rzeczy-
wistość?” zarówno przedstawiciele
Brzeszcz, jak i Wiesbaden będą do-
pisywać wspólnie ciąg dalszy.

O dalszym przebiegu prowa-
dzonej korespondencji będziemy na
bieŜąco informować Czytelników
Odgłosów Brzeszcz.

ks. Kazimierz Kulpa, prof.
Kazimierz Bielenin, Teresa
Jankowska, Barbara Wąsik

Projekt integracyjny dla dzieci i młodzieŜy „Wracamy do Domu
Andersena”
Zajęcia w listopadzie:
•Sekcja plastyczna - zajęcia odbywać się będą w siedzibie stowarzy-
szenia „Olimp”, ul.�Kosynierów 8 (budynek „starej gminy”):
- grupa starsza (powyŜej 16 roku Ŝycia): 7.11 (wtorek), 21.11 (wtorek)
- grupa młodsza (do 15 roku Ŝycia): 10.11 (piątek), 24.11 (piątek)
•Sekcja Baśniowy Podwieczorek - zajęcia odbywać się będą w sali
nr 21 Ośrodka Kultury w Brzeszczach: 9.11 (czwartek), 23.11 (czwar-
tek).

Legenda czy rzeczywistość?

- komunikat aktualny

Zaproszenie

Akademia
dla seniorów

Dr Jan Olbrycht
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13 października w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury odbyła się gminna akade-
mia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzię-
kowano i wręczano nagrody zasłuŜonym pe-
dagogom i pracownikom oświaty.

 Burmistrz Teresa Jankowska, dyr. GZE Bo-
Ŝena Sobocińska i prezes ZNP oddz. Brzeszcze
Krystyna Wrona wręczyły listy gratulacyjne i
ksiąŜki tym, którzy w 2006 r. odeszli na emery-
turę: Teresie Mencnarowskiej, Grzegorzowi
Kolanowi, Halinie Kolanko, Lu-
cynie Wilkosz, Barbarze Gosko,
Stanisławie Łyczko i Józefie Ca-
pek.

RównieŜ listami gratulacyjny-
mi oraz zegarkami dziękowano
tym, którzy przepracowali 25 lat
w oświacie. Jubilatami byli: Sta-
nisława Mieszczak, Jadwiga Bo-
lek, Izabella Bukowska, Renata
Łopatka, Urszula Pawlik, Jolanta
śarkowska, Małgorzata Jano-
wicz-Pająk, Jolanta Hodur, Urszu-
la Bandoła, Dorota Jarnot, Mał-
gorzata Greń, Barbara
Szczerbowska, Emilia śmudka,
Henryka Zembrzycka, Bogusława
Chwiędacz, Maria Lulek, Zofia
Tomaszek.

Podczas akademii burmistrz Brzeszcz mia-
nował nauczycieli, którzy zdobyli kolejny awans
zawodowy, a nowo mianowani nauczyciele:
Monika Kamińska, Katarzyna MreŜar, Ewa No-
coń, Beata Kopijasz, Magdalena Dubiel i
Agnieszka Stopa złoŜyli ślubowanie na sztan-
dar Gminy Brzeszcze.

Dyrektorzy placówek oświatowych wręczy-
li akty nadania stopnia nauczyciela kontrakto-
wego: Katarzynie Gancarczyk, Ewie Klimeczek,
Małgorzacie Wojas, Agnieszce Gawełek, ElŜ-
biecie Paluch, Wojciechowi Medwidowi, Joan-
nie Niewdanej, Rafałowi Przemykowi, Monice
Latosińskiej.

W imieniu Małopolskiego Kuratora Oświa-
ty Józefa Roztworowskiego akty nadania na-
uczyciela dyplomowanego wręczyła wizytator
Jadwiga Czerwienko. Otrzymali je: ElŜbieta Ba-

Święto oświaty

Burmistrz  Brzeszcz zaprasza na obchody
Święta Niepodległości 11 listopada.
Program obchodów:
•godz.  9.45 - wymarsz orkiestry dętej,
pocztów sztandarowych i delegacji sprzed
Urzędu Gminy,
•godz. 10.00 - msza św. w intencji Ojczy-
zny w kościele św. Urbana,
•godz. 11.00 - przemarsz do parku miej-
skiego przy ul. Kościuszki i złoŜenie kwia-
tów pod tablicą „Nieznanemu śołnierzowi”.

Podczas powiatowych obchodów Dnia
Edukacji Narodowej, 12 października w
Oświęcimiu,  wręczono akty mianowania
oraz awansu zawodowego na nauczyciela
dyplomowanego oraz Nagrody Starosty.
Tydzień później na obchodach wojewódz-
kich w Wadowicach pracownicy oświaty
odbierali zaszczytny Medal Komisji Eduka-
cji Narodowej i Nagrody Kuratora Oświaty,
zaś najzdolniejsi uczniowie stypendia pre-
miera.

Akty nadania stopnia nauczyciela miano-
wanego otrzymały Magdalena Stolarczyk z PZ
Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Brzeszczach oraz Joanna Rothkegel, Anna
Januszyk-Dyrdoń i Dorota Lorek z PZ Nr 7 Szkół
Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszo-
wicach, zaś nauczyciela dyplomowanego
Agata Grabiarz-Bąk i Agnieszka Płotnicka z
PZ nr 6 oraz Piotr Kolarczyk, Marek Śmiech i
Anna Drewniak z PZ nr 7.

Nagrody starosty odebrały nauczycielki
Anna Walczyszewska i Małgorzata Tatara z
PZ nr 6, Joanna Rothkegel z PZ nr 7 oraz Ce-
lina Korczyk, pedagog z Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej  w Brzeszczach.

Medal KEN otrzymali: Barbara Babula, ElŜ-
bieta Baklarz, Maria Balcarek, Joanna Grun-
wald, Jolanta Hodur, Teresa Łuszczek, Ewa
Małecka, Krystyna Matusiak, Anna Naras, Te-
resa Nycz, Alicja Rochowiak-Zając, Maria Ro-
szak-Thiel, Danuta Skowronek, Małgorzata
Stadnik, Henryka Maria Szwed, Lucyna Wil-
kosz, Renata Wolny, Jadwiga Zając, GraŜyna
Gawłowska i Józef Stolarczyk. Nagrodę Kura-
tora Oświaty odebrała GraŜyna Gawłowska.

Wśród 21 nagrodzonych stypendystów
znaleźli się równieŜ uczniowie z brzeszczań-
skich szkół ponadgimnazjalnych. Są to: Ma-
ciej Cofała, uczeń II klasy technikum w PZ nr 7
Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych w Ja-
wiszowicach oraz uczniowie PZ nr 6 Szkół Za-
wodowych i Ogólnokształcących w Brzesz-
czach - Monika Pochopień  z IV klasy
technikum i Marcin Madeja z III  klasy Liceum
Ogólnokształcącego.                                   EP

Zaproszenie

klarz, Danuta Skowronek, Mirosława Wysoc-
ka, Beata Korczyk, Dorota Englart, BoŜena
Pieczka, Władysława Stopa, Grzegorz Majcher-
czyk, Urszula Pawlik, Renata Pyjas, Magdalena
Kulka, Anna Czubaty, Czesław Chrząszcz.

Nagrody Burmistrza otrzymali: Maria Bal-
carek, Leokadia Malec, Krystyna Matusiak,
Anna Naras, Maria Polek, Krystyna Sadek, Re-
nat Szymański, Włodzimierz Włodarczyk, Ali-
cja Rochowiak-Zając.

RównieŜ dyrektorzy placówek oświatowych
uhonorowali nagrodami wyróŜniających się
nauczycieli oraz pracowników administracji i
obsługi.

Na uroczystość przybyli: poseł na Sejm RP
Beata Szydło, burmistrz Brzeszcz Teresa Jan-
kowska, przewodniczący Rady Miejskiej Wła-
dysław Zawadzki, przewodnicząca Komisji Edu-
kacji, Kultury i Sportu Barbara Dubiel, radni
powiatowi z wiceprzewodniczącym Rady Po-
wiatu Adamem Zacharą, starszy wizytator Ma-
łopolskiego Kuratorium Oświaty Jadwiga Czer-
wienko, dyrektor Fundacji Rozwoju Kar-
diochirurgii w Zabrzu prof. Jan Sarna, ks. dzie-
kan Kazimierz Kulpa, ks. kanonik Franciszek
Janczy, prezes ZNP Krystyna Wrona, emeryto-
wani nauczyciele, przedstawiciele instytucji, za-
kładów pracy, organizacji społecznych i samo-
rządowych oraz nauczyciele, pracownicy
oświaty, rodzice, uczniowie z MłodzieŜowego
Parlamentu Gminy Brzeszcze. Akademię
uświetnili występem soliści zespołu „Śląsk”.

EP

W części artystycznej akademii z okazji Dnia Edukacji
Narodowej wystąpili soliści zespołu Śląsk.

12 października społeczność Skidzinia wzięła
udział w uroczystości poświęcenia
odnowionej figury św. Jana Nepomucena.
Postument - w obecności pocztów
sztandarowych Gminy Brzeszcze oraz
organizacji społecznych - poświęcił proboszcz
rajskiej parafii ks. Stanisław Koziana.
O oprawę artystyczną na tę okazję zadbali
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ewy
Szelburg-Zarembiny oraz zespół „Skidzinianie”.

Poświęcili Nepomucena



Odgłosy Brzeszcz • listopad 2006 |  21

Szanowni Państwo,

Kończy się obecna kadencja

samorządu gminnego. Ostatnie
cztery lata przyniosły naszej gmi-
nie wiele pozytywnych zmian.

Zrealizowanych zostało wiele po-
trzebnych inwestycji, przede
wszystkim drogowych i kanaliza-

cyjnych. Gmina, jako nieliczna w
naszym kraju posiada plan zago-
spodarowania przestrzennego,

podstawowy dokument potrzeb-
ny do realizacji inwestycji, budow-
nictwa, rozwoju zakładów pracy.

W tym czasie inwestowano w pla-
cówki oświatowe i kulturalne. Na-
sza gmina moŜe poszczycić się

wysokim rozwojem oświaty i kul-
tury. Jesteśmy stawiani w tych
dziedzinach za wzór innym samo-

rządom. Bardzo dobrze układała
się praca z organizacjami społecz-
nymi i stowarzyszeniami. Samo-

rząd gminny wspólnie z nimi po-
dejmował wiele waŜnych dla
mieszkańców inicjatyw. Na pod-

kreślenie zasługuje bardzo dobra
współpraca z największym naszym
przedsiębiorcą - kopalnią „Brzesz-

cze-Silesia”. Bardzo dobrą prak-
tyką było równomierne realizowa-
nie inwestycji we wszystkich

naszych sołectwach i na wszyst-
kich osiedlach. Dobra polityka fi-
nansowa pozwoliła na realizację

tak potrzebnych inwestycji, przy
zachowaniu bardzo dobrej kon-
dycji finansowej gminy. Przez trzy

lata upływającej kadencji miałam
zaszczyt pełnić funkcję burmistrza
naszej gminy. Dlatego pozwalam

sobie na to krótkie podsumowa-
nie, poczuwając się równieŜ do od-
powiedzialności za to, co w upły-

wającej kadencji samorządu
działo się w naszej gminie. Dokład-
ne podsumowanie, wyszczegól-

nienie tego, co zostało zrobione,
przedstawiła Pani Burmistrz Tere-

sa Jankowska, która pełniąc swą
funkcję od roku zrealizowała bar-
dzo waŜne inwestycje, doprowa-

dziła do uchwalenia planu zago-
spodarowania przestrzennego
gminy i przejmując pod koniec

roku budŜetowego gminę, potra-
fiła zakończyć wszystkie rozpoczęte
zadania i przygotować bardzo do-

bry program na rok bieŜący. Dzia-
łania podjęte przez Panią Bur-
mistrz dały moŜliwość przygo-

towania dobrego i przede wszyst-
kim realnego programu dla naszej
gminy na następne cztery lata.

Podsumowując upływającą
kadencję, naleŜy zwrócić uwagę na
inwestycje, które zostały w tym

czasie zrealizowane, ale równieŜ
podkreślić wagę działań podejmo-
wanych w zakresie polityki spo-

łecznej w naszej gminie. Na pew-
no nie był to czas stracony. Nasza
gmina od ośmiu lat konsekwent-

nie realizuje program zrównowa-
Ŝonego rozwoju, ukierunkowany
na najwaŜniejsze potrzeby lokal-

nej społeczności. Na podkreślenie
zasługuje bardzo dobra współ-
praca burmistrza i Rady Miejskiej.

Pragnę podziękować wszyst-
kim radnym Rady Miejskiej oraz
radnym powiatowym naszej gmi-

ny za współpracę w ciągu trzech
lat upływającej kadencji, przy re-
alizacji tych waŜnych dla gminy

zadań. Obecnej Pani Burmistrz
dziękuję, za podjęcie się trudne-
go zadania dokończenia kaden-

cji, po moim wyborze do Sejmu.
śycząc Jej powodzenia w wybo-
rach, gratuluję  wspaniałych efek-

tów pracy, które jestem przeko-
nana wszyscy docenimy.
Beata Szydło,  poseł na Sejm RP

Lubię wybory! Według mojej
oceny wybory to takie swoiste połą-
czenie zakupów (z odroczonym ter-

minem płatności) z odrobiną hazar-
du w sosie słodko-kwaśnym spo-
rządzonym z przedwyborczych

obietnic. Lubię wybory tak, jak lubię
zakupy, szczególnie gdy „tłucze
mnie chandra”. Zresztą jedne i dru-

gie mają cechy wspólne: są bajecz-
nie kolorowe i niezbędne. Mili,
uśmiechnięci i kompetentni sprze-

dawcy czynią gwałt na naszej woli,
kuszą i mamią. Barwne opakowania,
broszury reklamowe i promocje mają

na celu jedno - ułatwić wybór. Te
same wymyślne zabiegi stosują teŜ
komitety wyborcze. Lubię wybory

dlatego, Ŝe dają mi poczucie władzy.
Przekonanie, Ŝe miłość do zaku-

pów ogarnia jedynie płeć ciut pięk-

niejszą, jest z zasady błędne. Wystar-
czy spojrzeć na przedstawiciela płci
słuszniejszej, dokonującego zakupu

pojazdu czterokołowego. Ten wybór
to pasja i misja jednocześnie, a ile
dumy i radości! (...) Zresztą kwestia

zadowolenia z dokonanego wyboru
to sprawa odrębna i zaleŜy od indy-
widualnych cech kaŜdego z nas. Jed-

ni zadowolą się byle czym, a jedy-
nym kryterium determinującym
wybór jest dla nich cena. Inni waŜą

dwa wskaźniki: jakość i cenę. Jeszcze
inni przy wyborze kierują się dobrą
marką towaru.  NiezaleŜnie od tego,

do której z tych grup się zaliczymy,
kaŜdy z nas ma w sobie Ŝyłkę hazar-
dzisty. KtóŜ choć raz nie zagrał w to-

tolotka, nie kupił zdrapki, nie wysłał
SMS-a z hasłem, by wziąć udział w
losowaniu nagród. Bardziej lub mniej

świadomie dajemy szansę „szczę-
ściu”, nawet jeśli to „szczęście” rzad-
ko z tej szansy korzysta.

Tym trudniej zrozumieć dlacze-
go w kwestii istotnej dla nas wszyst-
kich, jako społeczności, tak łatwo

rezygnujemy z władzy jaką dają nam
wybory. ObraŜamy się i tracimy wia-
rę w wyborczy sukces. Nie wskazu-

jąc swojego kandydata do sprawo-
wania władzy pozwalamy, by
wskazali go inni i dobrowolnie po-

zbawiamy się wpływu na przyszłość
naszej gminy. W czasach przed
ustrojową transformacją, „szefów”

przynosił nam w „teczce” „obe-
rszef”. Obecnie, nie idąc do urn wy-
borczych, pozwolimy by „szef” wy-

skoczył z kapelusza tych magików,
którym zechce się oddać głos.

Dlatego apeluję! Czyńmy swoją
powinność rzetelnie. Sprawdźmy

„markę” naszych kandydatów. Za-
pytajmy ich, w jaki sposób chcą speł-
nić swoje powszechnie głoszone

obietnice. Skontrolujmy ich wiedzę
na temat finansów publicznych i
funkcjonowania gminy. Sprowokuj-

my, by skonkretyzowali roztaczane
wizje dobrostanu, który miałby za-
panować dzięki ich staraniom. Niech

przedstawią konkretną strategię
działania: co zrobią?, w jakiej kolej-
ności?, ile to będzie kosztować?, i

kto za to zapłaci? W ten sposób wy-
eliminujemy z rozgrywki o władzę
hochsztaplerów, którzy kiełbasę wy-

borczą chcą przetworzyć na kawior
na własnym stole. Nie sugerujmy się
polityką większego, ogólnokrajowe-

go formatu. Ona tak naprawdę ma
niewielkie „przełoŜenie” na rozwią-
zywanie lokalnych problemów. W

gminie potrzebny jest gospodarz,
który niezaleŜnie od uwarunkowań
ogólnokrajowych (a takŜe pomimo

nich), będzie uczciwie, mądrze i pro-
rozwojowo gospodarował naszymi
dobrami. Taki, który rozwaŜnie an-

gaŜując środki w rozwój gminy przy-
czyni się do podniesienia standardu
Ŝycia lokalnej społeczności.

Pamiętajmy takŜe, Ŝe władzę
uchwałodawczą w gminie sprawuje
Rada Gminy. Jest to organ kolegial-

ny, który podejmuje decyzje w dro-
dze głosowania. Jeśli priorytetem dla
rozwoju gminy Brzeszcze jest stwo-

rzenie atmosfery sprzyjającej tworze-
niu nowych, atrakcyjnych miejsc pra-
cy, to w konsekwencji w Radzie

Gminy winno się znaleźć więcej
przedsiębiorców, którzy na co dzień
borykają się z trudnościami unie-

moŜliwiającymi im tworzenie tych
stanowisk. Jeśli szczególną dolegli-
wością jest utrudniony dostęp do

powszechnej, bezpłatnej słuŜby
zdrowia, w gronie radnych naszej
gminy powinny być osoby, które „za-

wodowo” są związane ze środowi-
skiem słuŜby zdrowia. Koszula za-
wsze bliŜsza ciału, a kompleksowa

znajomość zagadnień na pewno po-
moŜe przy rozwiązywaniu proble-
mów z nimi związanych.

Pójdźmy więc do wyborów. Po-
stawmy krzyŜyk obok nazwiska, któ-
re daje największe gwarancje na re-

alizację wzniosłych, ale naszych
wspólnych celów. Dajmy szansę
szczęściu, a jeśli ono nas nie opuści,

z pewnością wszyscy pokochamy
wybory. Beata Dyduch

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy

Apel o krzyŜyk
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W październiku zakończyła się czte-
roletnia kadencja Rady Miejskiej. Urzę-
dowanie zakończy niebawem równieŜ

burmistrz Teresa Jankowska, która przez
ostatnie 9 miesięcy kierowała gminą, po
wyborze poprzedniej pani burmistrz na

posła. Obecną panią burmistrz moŜna
więc rozliczać za tegoroczny budŜet i re-
alizację przewidzianych na ten rok in-

westycji. Po uchwaleniu budŜetu bur-
mistrz Teresa Jankowska na łamach
„Odgłosów Brzeszcz” mówiła, Ŝe cyt.

„budŜet zbudowany jest na podstawie
potrzeb zrodzonych w sołectwach i sa-
morządach osiedlowych”. Niestety wie-

le z tych potrzeb - w tym kilka bardzo
waŜnych - nie udało się zaspokoić. Dla-
tego pozwalam sobie publicznie zapy-

tać, dlaczego nie zrealizowano następu-
jących, obiecywanych inwestycji oraz co
się stało z przewidzianymi na nie pie-

niędzmi: budowa sygnalizacji świetlnej

Informacja Agencji Komunalnej sp. z o.o.  do mieszkańców gminy
Brzeszcze

Artykuł „Dobro wspólne - czy prywatne ranczo Prezesa?” ukazany w
październikowym biuletynie „Rezonans Brzeszcz” jest nierzetelny i nie-
zgodny z zasadami współŜycia społecznego.

Obowiązkiem dziennikarza zgodnie z ustawą „Prawo prasowe” art. 12
ust. 1 jest zachowanie szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu
oraz wykorzystywaniu materiałów prasowych. Wolność prasy nie jest ce-
lem samym w sobie. Ma przede wszystkim zapewnić czytelnikom dostęp
do prawdy oraz umoŜliwić im podejmowanie świadomych decyzji w Ŝyciu
społecznym. W pojęciu „rzetelności” dziennikarskiej nie moŜe mieścić się
powielanie kolejny raz nieprawdy o działalności Agencji Komunalnej Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością i jej Prezesie. Prawo prasowe nie daje
dziennikarzowi uprawnień do naruszania dóbr osobistych i przedstawiania
nieprawdziwego wizerunku firmy, na który pracują od 12 lat wszyscy
pracownicy spółki.

Spółka powstała 12 lipca 1994 r. i została zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Katowicach jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
podlegającą przepisom Kodeksu prawa handlowego. Jej jedynym udziałow-
cem jest w 100 proc. Gmina Brzeszcze. Spółka prowadzi działalność przede
wszystkim w zakresie usług komunalnych jako „pełnoprawny” przedsiębior-
ca na rynku, a nie jako jednostka budŜetowa, a to jest istotna róŜnica. Spółki
prawa handlowego nie mogą być dotowane i dofinansowywane z budŜetu
gminy. Zgodnie z kodeksem handlowym spółka ma prowadzić działalność
gospodarczą - samofinansującą, wypracowując zysk dla firmy.

Spółka nasza nie jest dofinansowywana ani dotowana z budŜetu
Gminy Brzeszcze, a przedstawienie w prasie Gminy jako „darczyńcy”, zaś
spółki jako „obdarowanej” jest perfidnym kłamstwem serwowanym miesz-
kańcom gminy. Wszystkie zlecenia, jakie wykonujemy, zarówno na tere-
nie naszej gminy i sąsiednich, są wygrywane poprzez procedury zamówień
publicznych, bądź poprzez zawieranie indywidualnych umów cywilnopraw-
nych z kontrahentami indywidualnymi. To, Ŝe jesteśmy na rynku, który
sam weryfikuje firmy, zawdzięczamy własnym inwestycjom i własnej pra-
cy całej załogi. Ponadto spółka nie posiada Ŝadnych przywilejów i zwolnień
od swojego udziałowca. Płacimy, jak kaŜdy przedsiębiorca wszystkie po-
datki i opłaty do budŜetu gminy w pełnej wysokości i tylko w okresie od
2001 do 2005 r. nasza spółka wpłaciła do budŜetu gminy 2,015 mln zł.
Spółka jest równieŜ poddawana badaniom bilansowym co trzy lata przez
niezaleŜnego biegłego rewidenta, co do prawidłowości i rzetelności pro-
wadzonych ksiąg rachunkowych.

W ramach kontroli podatkowych i ochrony środowiska kontrole prze-
prowadzają równieŜ urzędnicy Urzędu Skarbowego, ZUS-u, Wojewódzkie-
go Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego, Państwowej Inspekcji Pracy. Protokoły pokontrolne do
dnia dzisiejszego są bez zarzutów.

W spółce bezpośrednim organem nadzorującym jest 3-osobowa Rada
Nadzorcza, która co najmniej raz w miesiącu weryfikuje i kontroluje bie-
Ŝącą działalność spółki.

W spółce działa Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środo-
wiskiem zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2001 oraz Pn-EN ISO
14001:2005.

Właściwe zarządzanie spółką przynosi efekty w postaci nowych in-
westycji widocznych równieŜ w gminie. Docenione to zostało w rankingu
najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w konkursie Gepardy Biz-
nesu branŜy „Odprowadzanie Ścieków, Wywóz Śmieci, Usługi Sanitarne i
Pokrewne” według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca
2003 r. do 31 marca 2005 r. na podstawie danych Wywiadowni Gospodar-
czej InfoCredit. Agencja znalazła się na 12. miejscu w kraju, drugim w
województwie małopolskim i pierwszym w powiecie oświęcimskim.

Krytyka prasowa, zwłaszcza lokalna, nie moŜe opierać się na gołosłow-
nych, niedostatecznie sprawdzonych, niezgodnych z prawdą zarzutach, bo
taka nie tylko dotyka Prezesa, ale równieŜ całą ponad 50-osobową załogę,
która prawie w całości zamieszkuje na terenie Gminy Brzeszcze.

Prezes Zarządu, Mirosław Gibas

Co z obiecanymi
inwestycjami?

Szanowny Panie Przewodniczący,
BudŜet 2006 roku zbudowany jest

na podstawie potrzeb zrodzonych w so-
łectwach i�samorządach osiedlowych.
Działając w duchu tychŜe potrzeb, do

chwili obecnej zrealizowano wiele za-
dań inwestycyjnych.

Na zadanie pn. Przebudowa chod-

ników oraz budowa sygnalizacji świetl-
nej na ul.�Dworcowej (wartość zadania
1.000.000�zł, z tego Gmina: 500.000

zł, w tym w roku 2006 - 200 tys. zł)
został ogłoszony przetarg z�terminem
otwarcia ofert w�dniu 30.10.2006 r., na-

tomiast dla zadania: Budowa sygnali-
zacji świetlnej na ul. Ofiar Oświęcimia
(przewidywana wartość zadania

600.000 zł z tego Gmina 300.000�zł)
Zarząd Dróg Wojewódzkich w�Krakowie
określił dodatkowe wymogi dotyczące

odwodnienia skrzyŜowania, co spowo-
duje wydłuŜenie procedury projektowej
do końca bieŜącego roku, a tym samym

przesunięcie realizacji zadania na 2007
r. Środki finansowe z tego zadania prze-
znaczone  zostaną na realizację  zadania

przy ul. Dworcowej, którego koszty re-
alizacji w wyniku konieczności spełnie-
nia wymogów zarówno zarządcy drogi,

jak i zarządców poszczególnych mediów
znacznie wzrosły w stosunku do kwot
załoŜonych w budŜecie.

W bieŜącym roku realizowane są pro-
jekty techniczne następujących zadań:

- poprawa bezpieczeństwa ruchu na
skrzyŜowaniu ulic Kościuszki, Leśnej,

Szkolnej (2 200 zł)
- przebudowa ul. Przyłogi (14 500 zł)
- budowa zatoki autobusowej na ul. Łęc-

kiej (14 500 zł)
- przebudowa ul. Handlowej (14 000 zł)
- budowa parkingu przy kaplicy w Zaso-

lu (16 500 zł)
- budowa drogi dojazdowej i parkingu
na os. Słowackiego (23 000 zł)

- przebudowa ul. Kosynierów (8 000 zł)
- rozbudowa Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w  Przecieszynie (80 400 zł)

- budowa sali gimnastycznej w gimna-
zjum nr 2 (67 700 zł)
- budowa kanalizacji deszczowej na ul.

Bór (14 900 zł)
- zagospodarowanie parku przy ul.
Dworcowej (58 900 zł)

- rozbudowa gminnej bazy sportowej
(131 200 zł)

W fazie końcowej znajduje się pro-

cedura uzyskania pozwolenia na budo-
wę dla zagospodarowania parku miej-
skiego przy ul. Dworcowej, którego

prawomocność powinna nastąpić w li-
stopadzie bieŜącego roku.

Myślę, Ŝe powyŜszy materiał stano-

wi  wyczerpującą odpowiedź na stawia-
ne przez Pana pytania, jednocześnie da-
jąc świadectwo zrealizowanych czy teŜ

będących w toku realizacji zadań zało-
Ŝonych w tegorocznym budŜecie.

Burmistrz Brzeszcz

Teresa Jankowska

na ul. Ofiar Oświęcimia (70 tys. zł), prze-
budowa chodników oraz budowa sy-

gnalizacji świetlnej na ul. Dworcowej
(200 tys. zł), przebudowa ul. Szymanow-
skiego (240 tys. zł plus zaciągnięte w

czerwcu dodatkowe zobowiązanie finan-
sowe na kwotę 750 tys. zł), przebudo-
wa ul. św. Wojciecha, adaptacja budyn-

ku przy ul. Kościuszki na mieszkania
socjalne (360 tys. zł), budowa sali gim-
nastycznej w Gimnazjum nr 2 - PT (100

tys. zł), zagospodarowanie parku miej-
skiego przy ul. Dworcowej (500 tys. zł)
oraz rozbudowa gminnej bazy sporto-

wej - PT (100 tys. zł).
UwaŜam, Ŝe mieszkańcy gminy przed

zbliŜającymi się wyborami samorządo-

wymi powinni otrzymać od burmistrza i
przewodniczącego Rady Miejskiej zado-
walające i wyczerpujące wyjaśnienia.

Proszę teŜ przedstawić faktyczny stan za-
dłuŜenia gminy. Rzetelna informacja
sprawi, Ŝe kwestie te nie będą wykorzy-

stywane w kampanii wyborczej.
Wiesław Albin

Burmistrz odpowiada:

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy
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ZAK£AD TELEWIZYJNY

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

domowe wszystkich typów:

  - telewizorów

  - tunerów satelitarnych

  - monitorów komputerowych oraz przestrojeñ fonii

* dojazd 10,00 z³.

Zak³ad mieœci siê w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.

Klasztornej 24/22

www.tvnaprawy.prv.pl

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

Reklama
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„TIM” Rajsko”

Kominki
•z piaskowca, marmuru, granitu, kafli, płyty i cegły

•doradztwo na miejscu

•wzory wybrane oraz indywidualne (projekt gratis)

kom. 0 601 478 935

(0 32) 210 93 10 od 16.00 do 19.00

(0 33) 843 15 35

Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!

Wystarczy zadzwonić!Wystarczy zadzwonić!Wystarczy zadzwonić!Wystarczy zadzwonić!Wystarczy zadzwonić!

Promocyjne zabiegi na ciało przy uŜyciuPromocyjne zabiegi na ciało przy uŜyciuPromocyjne zabiegi na ciało przy uŜyciuPromocyjne zabiegi na ciało przy uŜyciuPromocyjne zabiegi na ciało przy uŜyciu
ultradźwieków:ultradźwieków:ultradźwieków:ultradźwieków:ultradźwieków:
•redukujące celulolit•redukujące celulolit•redukujące celulolit•redukujące celulolit•redukujące celulolit
•wyszczuplające•wyszczuplające•wyszczuplające•wyszczuplające•wyszczuplające
•ujędrniające skórę•ujędrniające skórę•ujędrniające skórę•ujędrniające skórę•ujędrniające skórę

Walenti
no

Walenti
no

Walenti
no

Walenti
no

Walenti
no

r o s s o

STUDIO KOSMETYKI PROFESJONALNEJSTUDIO KOSMETYKI PROFESJONALNEJSTUDIO KOSMETYKI PROFESJONALNEJSTUDIO KOSMETYKI PROFESJONALNEJSTUDIO KOSMETYKI PROFESJONALNEJ

Zaprasza!Zaprasza!Zaprasza!Zaprasza!Zaprasza!

BrzeszczeBrzeszczeBrzeszczeBrzeszczeBrzeszcze
ul. Ofiar Oświęcimia 52ul. Ofiar Oświęcimia 52ul. Ofiar Oświęcimia 52ul. Ofiar Oświęcimia 52ul. Ofiar Oświęcimia 52
(budynek hotelu Babel)(budynek hotelu Babel)(budynek hotelu Babel)(budynek hotelu Babel)(budynek hotelu Babel)
tel. 032 737 44 93tel. 032 737 44 93tel. 032 737 44 93tel. 032 737 44 93tel. 032 737 44 93

•pielęgnacja dłoni•pielęgnacja dłoni•pielęgnacja dłoni•pielęgnacja dłoni•pielęgnacja dłoni
•stylizacja paznokci•stylizacja paznokci•stylizacja paznokci•stylizacja paznokci•stylizacja paznokci
•solarium•solarium•solarium•solarium•solarium

•oraz inne zabiegi kosmetyczne•oraz inne zabiegi kosmetyczne•oraz inne zabiegi kosmetyczne•oraz inne zabiegi kosmetyczne•oraz inne zabiegi kosmetyczne
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Sport

 - KaŜdy miał swój powód, by
zjawić się na starcie, a ilość chęt-
nych do aktywnego spędzenia
wolnego czasu była dla nas mi-
łym zaskoczeniem - mówi Agata
Kozak z Ośrodka Kultury. - Paź-
dziernikowa akcja promująca
zdrowy tryb Ŝycia przyciągnęła
w naszej gminie ponad 120 za-
paleńców w róŜnym wieku.

Ogólnopolska akcja
Gazety Wyborczej, radia
RMF FM i TVP „Polska
biega” cieszy się bardzo
duŜym zainteresowa-
niem i powodzeniem.
Zachęciło to StraŜ
Miejską, Policję, Ucz-
niowski Klub Sportowy,
NZOZ „Vita”, Agencję
Komunalną, Ośrodek
Kultury, Środowiskową DruŜynę
Harcerską „Pomarańczowa Czter-
dziestka” i Klub Wolontariusza
„Pomocna Dłoń” do zorganizowa-
nia tej imprezy równieŜ w Brzesz-
czach. 22 października na tereny
wokół stawów w Wilczkowicach,

naleŜących do Koła Wędkarskiego
nr 121 Brzeszcze, przyszły całe ro-
dziny, dzieci, młodzieŜ szkolna i na-
uczyciele z całej gminy oraz miłośni-
cy joggingu z Kęt i Łodzi. Nie
zabrakło brzeszczańskich sportow-
ców  - Leonarda Kopijasza (Mistrz
Polski w biegach górskich z 1999 r.
w swojej kategorii wiekowej) i
Krzysztofa Badery (tegoroczny
Mistrz Polski weteranów w biegu
na 10�000 m), jak równieŜ rowerzy-
stów ze Stowarzyszenia „Cyklista”.

Wszyscy uczestnicy bez więk-
szych problemów pokonali 3500
m trasę, udowadniając tym sa-
mym, Ŝe bieganie to jeden z lep-
szych sposobów spędzenia wol-
nego czasu i nabrania energii.

BK

O co biega?

Zakończyła się runda jesien-
na w oświęcimskiej A-klasie. Ton
rozgrywkom w duŜej mierze na-
dają kluby z gminy Brzeszcze.

Liderem stawki 14 zespołów
po rundzie jesiennej jest LKS Ski-
dziń. Skidzinianie mają na swoim
koncie 34 punkty. Wygrali oba
mecze z rywalami zza miedzy: 5:2
z LKS Przecieszyn i 1:0 z LKS Jawi-
szowice. Na dorobek punktowy
skidzinian złoŜyła się praca dwóch
trenerów. W środku rundy Artura
Rydza zastąpił Jan Bielenin.

- Zmiana trenera dobrze wpły-
nęła na atmosferę w druŜynie -
mówi prezes LKS Skidziń Mariusz
Morończyk. - Przed twierdzeniem,
Ŝe walczymy o awans do szóstej
ligi zawsze bronił się Artur Rydz,
ale zarząd klubu nigdy nie ukry-
wał, Ŝe celem jest awans. Nie po
to wywalczyliśmy tyle punktów, by
teraz je oddawać hojną ręką.

Drugi w tabeli, ze stratą sied-
miu punktów do Skidzinia, jest LKS
Jawiszowice. Jawiszowianie nie
zamierzają rezygnować z pościgu
za liderem. Mówi się, Ŝe druŜynę
ma wzmocnić Marek Harańczyk,
obecnie zawodnik LKS-u Skidziń.

- Rozmawiałem z Markiem i on
wyraŜa chęć grania u nas - mówi
Stanisław Jarosz, prezes LKS Jawi-
szowice. - Miał być z nami juŜ od
tego sezonu, ale zatrzymały go w
Skidziniu zobowiązania wobec
działaczy. Jeśli z druŜyny nikt nie
odejdzie, to powalczymy jeszcze o
awans.

Mariusz Morończyk mówi, Ŝe o
przenosinach Harańczyka nic nie wie.

Znakomita
jesień

- Na razie Ŝaden klub nie zgło-
sił się po któregokolwiek z piłka-
rzy. Chcemy zatrzymać wszystkich
w Skidziniu - wyjaśnia.

Beniaminek A-klasy LKS Prze-
cieszyn zajmuje w tabeli 8 miejsce
z 18 punktami na koncie. Począ-
tek rundy piłkarze z Przecieszyna
mieli znakomity. Po pięciu kolej-
kach zajmowali nawet pierwsze

miejsce. Później juŜ nie było tak
dobrze.

- Zajmujemy pozycję na jaką
nas stać - mówi Jan Sporysz, tre-
ner LKS Przecieszyn. - Szkoda, Ŝe w
połowie rundy z róŜnych wzglę-
dów wypadli mi ze składu napast-
nicy - Sebastian Nowak i Przemy-
sław Teper. W kilku meczach,
szczególnie derbowych, moich pił-
karzy poniosła fantazja. Graliśmy
otwarty futbol, a doświadczeni ry-
wale to wykorzystywali, bezlitośnie
nas punktując. Z przebiegu całej
rundy jesteśmy jednak zadowole-
ni. MoŜe tylko kibice trochę
psioczą, bo dobry początek roz-
budził ich oczekiwania.

JaBi

Grzegorz Niemiec od tego sezonu
jest grającym trenerem LKS
Jawiszowice. Zmiana szkoleniowca
wyszła piłkarzom z Jawiszowic
na dobre.
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Bardzo udany sezon kolarski ma
za sobą Monika Grzebinoga.
Brzeszczanka reprezentująca obec-
nie barwy klubu MKS Start Peuge-
ot Andrzej Kita Lublin zdobyła w
tym roku dwa medale mistrzostw
Polski.

W czerwcu Monika uczestniczy-
ła w Szosowych Mistrzostwach Pol-
ski w kolarstwie w Kielcach, zdoby-
wając srebrny medal w kategorii Orlik
(do 23 lat). W kategorii Elita (senior-
ki) zajęła wysokie siódme miejsce.

- Jestem zadowolona z wicemi-
strzostwa Polski - mówi Monika
Grzebinoga. -  Trasa była bardzo wy-
magająca. Do mety dojechałam w
czołowej sześcioosobowej grupie, a
złoty medal przegrałam minimalnie
na „kresce”.

W sierpniu 22-letnia brzeszczan-
ka wystartowała w Mistrzostwach
Polski MTB (rowery górskie). Wy-
walczony brązowy medal jest tym
bardziej cenny, Ŝe był to jedyny start
Moniki w tym roku na rowerze gór-
skim.

Dobre wyniki uzyskiwane na szo-
sie zaowocowały powołaniem do
reprezentacji Polski. Z kadrą Monika
pojechała w lipcu na MłodzieŜowe
Mistrzostwach Europy do holender-
skiego Valkenburga. Tam zajęła 30.
miejsce na 170 startujących zawod-
niczek. Z ośmiu Polek do mety doje-
chały tylko trzy. Mniej udany był start
na Mistrzostwach Świata w Salzbur-
gu w Austrii. Monika, podobnie jak
większość jej koleŜanek z reprezen-
tacji, nie ukończyła wyścigu.

- NajwaŜniejszą przyczyną niepo-
wodzenia kadry Polski na mistrzo-
stwach świata prawdopodobnie było
to, Ŝe dziewczyny tydzień wcześniej
ukończyły jeden z większych kobie-
cych wyścigów w Europie Giro di
Toscana - mówi Janusz Grzebinoga,
ojciec Moniki oraz sponsor i mene-
dŜer w jednej osobie. - To było 8 cięŜ-
kich etapów jazdy po górach w desz-
czowej pogodzie. Zawodniczki,
które odegrały istotną rolę na mi-
strzostwach świata, odpuściły cztery
ostatnie etapy tego wyścigu i miały
czas na odpoczynek. Polki jechały do
końca i nie zdąŜyły zregenerować sił.

Kobiece kolarstwo szosowe w
Polsce odstaje poziomem od czołów-

ki światowej. Kluby są biedne, bra-
kuje pieniędzy na dobry sprzęt i wy-
jazdy za granicę. śeby podnosić umie-
jętności, Polki muszą ścigać się na
zachodzie Europy. Dlatego przed
nowym sezonem Monika chce zmie-
nić klub. Prawdopodobnie będzie
jeździć w holenderskiej grupie za-
wodowej.

- NajbliŜszy sezon, który jest kwa-
lifikacją olimpijską, będzie przełomo-
wy dla dalszej kariery Moniki - mówi
Janusz Grzebinoga. - Monika jest w
szerokiej kadrze olimpijskiej. Nomi-
nacje do ścisłej kadry zostaną przy-

znane po zakończeniu sezonu. Trze-
ba będzie więc jeździć cały czas na
Zachodzie, by zdobywać punkty do
rankingu Międzynarodowej Unii Ko-
larskiej. Od ilości punktów uzaleŜ-
niona jest liczba Polek, które pojadą
na olimpiadę do Pekinu. Szansę na
wyjazd ma kaŜda z sześciu dziew-
czyn z obecnej kadry. Będę mobili-
zował Monikę do cięŜkiej pracy.

Monika Grzebinoga łączy upra-
wianie kolarstwa z nauką. Jest stu-
dentką trzeciego roku pedagogiki
w WyŜszej Szkole Pedagogicznej w
Lublinie.

- ZaleŜy mi na tym, by ukończyć
szkołę. Teraz, późną jesienią i w zi-
mie nie ma wyścigów, więc mogę
skupić się na nauce. Gorzej jest, kie-
dy zaczynają się starty. Wtedy trud-
no jest pogodzić naukę z uprawia-
niem sportu, ale jakoś daję sobie
radę.

- Jako były sportowiec uwaŜam,
Ŝe szkoła jest waŜniejsza. Niemniej
jednak szansa, by pojechać na igrzy-
ska olimpijskie do Pekinu powinna
zachęcić Monikę do postawienia w
przyszłym roku przede wszystkim na
sport. Taka moŜliwość moŜe się juŜ
nigdy nie powtórzyć, dlatego trzeba
ją wykorzystać - mówi tata Moniki.

jack

Medale
Moniki

Monika Grzebinoga

Górnik Brzeszcze na kolejkę
przed zakończeniem rundy jesien-
nej V ligi krakowsko-wadowickiej
zajmował szóste miejsce w tabeli.
Gdyby nie słaba gra na wyjazdach
mógłby się włączyć do walki o
awans.

- Nasze wyniki w meczach wyjaz-
dowych pozostawiły duŜy niedosyt -
mówi Mariusz Wójcik, trener Górni-

ka Brzeszcze. - Graliśmy bardzo nie-
szczęśliwie, poziom gry był dobry, ale
naszą piętą achillesową była skutecz-
ność. Potwierdziły się moje słowa z
początku sezonu, Ŝe czas będzie pra-
cował na naszą korzyść. Z meczu na
mecz gra zespołu zaczęła się zazę-

biać. Teoretycznie ciągle jesteśmy w
grze o awans.

Z zadania zdobywania bramek
znakomicie wywiązuje się Rafał Paw-
łowicz, który z 10 bramkami na kon-
cie jest najskuteczniejszym piłkarzem
ligi. Dobrą formę w końcówce sezo-
nu prezentowali teŜ Andrzej Dzia-
dzio, Michał Marek i Paweł Drobisz.

- Znalazłoby się kilku piłkarzy,
których mógłbym wyróŜnić - mówi

Mariusz Wójcik. - Nieste-
ty mam takie szczęście,
Ŝe jak tylko kogoś po-
chwalę, on zaraz obniŜa
loty. Dlatego wyróŜnie-
nia pozostawiam sobie.

Ostatniego dnia li-
stopada Mariuszowi
Wójcikowi kończy się
umowa na prowadze-
nie Górnika Brzeszcze.

- Chcę dalej treno-
wać Górnika, ale jeszcze
nie rozmawiałem z dzia-
łaczami czy są zadowo-
leni z osiągniętych wy-
ników - mówi Wójcik. -

Górnik to solidny, wypłacalny klub,
ale Ŝyjemy z dnia na dzień. Nie stać
nas na spektakularne transfery. Jeśli
zachowamy obecny stan posiada-
nia, to będzie moŜna spokojnie przy-
gotowywać się do wiosny.

                                            JaBi

DruŜyna własnego boiska

Rafał Przemyk (przy piłce) w ostatnich meczach
rundy jesiennej pokazał się z dobrej strony.

7 października w hali sportowej odbył się VIII Turniej Piłki Siatko-
wej Mieszkańców Gminy Brzeszcze o Puchar Przewodniczących Sa-
morządów Osiedlowych nr 4 i 7.

Rywalizowano w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i
gimnazja oraz powyŜej 16 lat. Do turnieju zgłosiło się 11 druŜyn. W katego-
rii szkół podstawowych i gimnazjalnych wygrały „Wstydliwe Bobry” w skła-
dzie: Łukasz Pachota, Dawid
Pawlus, Dawid Famielec, Mi-
chał Kojm, Michał Kozak i Ar-
tur Kindrat. Drugie miejsce za-
jęła „Quana Banana”, a trzecie
„Młodzi Gniewni”.

W drugiej kategorii wie-
kowej juŜ po raz szósty w
ośmioletniej historii turnieju
bezkonkurencyjni byli „Nie-
biescy”. Zwycięzcy grali w skła-
dzie: Janusz Drabek, Daniel
Pochopień, Artur Morończyk, Grzegorz Gomularz, Krzysztof Gawełek i
Marcin Sikorski. Drugie miejsce wywalczyła druŜyna „Kościuszki”, a trze-
cie „AZS Czerwone Krzaczki”.

Organizatorami turnieju byli: Samorządy Osiedlowe nr 4 i 7, Ośrodek
Kultury oraz świetlica OK na os. Szymanowskiego. Organizatorzy dziękują
sędziom turnieju: Andrzejowi Majewskiemu i Dawidowi Pochopieniowi,
a za pomoc w organizacji paniom Zofii Gembala i Katarzynie Roszak.        JB

„Niebiescy” z organizatorami turnieju.
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