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Pat w sprawie stadionu

Gwiazdy zabłysną
w Skidziniu

klubu. Nasze propozycje
oparte były na doświadczeniach gmin ościennych. Rozwiązania tam
przyjęte przynoszą wymierne efekty dla lokalnych społeczności.
Te rozwiązania to
m.in. przeniesienie targowiska miejskiego na teren
KS Górnik (za przykładem
TS Hejnał Kęty) oraz dzierżawa lub wieczyste użytkowanie obiektu i uruchomienie części hotelowej we własnym zakresie przez KS Górnik (za
przykładem LKS Pasjonat
W przyszłym roku rozstrzygną się losy obiektu sportowego KS Górnik.
Dankowice).
Większość radnych i burmistrz Brzeszcz nie przyKS Górnik Brzeszcze i władze
stali jednak na propozycje klubu, proponując Górgminy nie porozumiały się
nikowi dalsze użyczenie obiektów sportowych.
w sprawie przyszłości obiektu
Oddanie klubowi gruntów w użytkowanie wieczysportowego przy ul. Ofiar Oświę- ste wiązałoby się bowiem z koniecznością odpłatcimia. W przyszłym roku powin- nego przekazania budynku w drodze przetargu.
na rozpocząć się jego rozbiórka. „Czy mając jedyny taki obiekt sportowo-rekreacyjny w gminie chcemy się go pozbywać? Uważam, że
Zarząd Klubu Sportowego Górnik chciał nie możemy tego zrobić. Nie możemy ograniczać
przejąć obiekt w użytkowanie wieczyste i wy- dostępu do korzystania z niego mieszkańcom, orkonać konieczną modernizację budynku klu- ganizacjom, instytucjom” – argumentowała burbowego na własny koszt. Pieniądze z prowa- mistrz Teresa Jankowska. W sprawie targowiska
dzonej na wyremontowanym obiekcie uznano zaś, że jego lokalizacja w centrum osiedla
działalności gospodarczej (hotel) działacze jest już tradycją i niewłaściwe będzie przenoszenie
chcieli inwestować w statutową działalność go na teren stadionu.
Władze gminy zaproponowały za to klubowi
klubu.
– Podstawowym celem stowarzyszenia KS przekazanie w wieczyste użytkowanie gruntów
Górnik Brzeszcze było i jest propagowanie i obok kortów tenisowych od strony ul. Siedliska. W
rozwój sportu masowego i wyczynowego – ich zamyśle to tam klub mógłby wybudować pawimówi Zdzisław Filip z zarządu KS Górnik. lon hotelowy.
– Propozycję tę odczytujemy jako wyraz niezro– Temu miała właśnie służyć propozycja racjonalnego wykorzystania zaplecza sportowe- zumienia stanowiska klubu przedłożonego Radzie
go. Niezbędne remonty i inwestycje pozwoli- Miejskiej już w kwietniu tego roku – mówi Zdziłyby na dalsze wieloletnie korzystanie z sław Filip. – Jesteśmy zaskoczeni, że są one sprzeczobiektów sportowych mieszkańcom gminy ne z wcześniejszymi deklaracjami radnych i burmiBrzeszcze, a jednocześnie umożliwiałyby strza.
(ciąg dalszy na str. 5)
wsparcie finansowe działalności sportowej

Ludowy Klub Sportowy w Skidziniu pozyskał 47 tys. 846 zł
z funduszy unijnych na realizację
projektu dla miejscowej młodzieży. Zaplanowano w nim m.in.
spotkania z najpopularniejszymi
w naszym kraju gwiazdami sportu.
Str. 3.
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Radni do tablicy
W listopadzie miną dwa lata półmetek - kadencji Rady Miejskiej
w Brzeszczach oraz burmistrza
Brzeszcz. Poprosiliśmy radnych
o podsumowanie minionych
dwóch lat - o subiektywną ocenę
rezultatów swojej pracy. Str. 8.

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

Strategia do poprawki
Jeszcze w czerwcu była uroczysta
akademia z okazji 30-lecia szkoły,
urodzinowy tort, zapewnienia
notabli o spokojnej przyszłości
placówki. Tymczasem we wrześniu
jak grom z jasnego nieba spadła
informacja o tym, że Powiatowemu Zespołowi nr 7 Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych
w Jawiszowicach może grozić
w najbliższych latach likwidacja.
Str. 10.

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

Górnik na dole
Trudne zadanie stoi przed Janem
Chylaszkiem, który objął Górnika
Brzeszcze po ośmiu kolejkach V ligi
krakowsko-wadowickiej. Drużyna
spisuje się słabo, a perspektyw
na poprawienie gry jeszcze w tej
rundzie za bardzo nie widać.
Str. 27.
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Felieton

Wyszło...
z worka
Coś
ty powiatowi
uczyniła siódemko?
W pewnym tekście dotyczącym nowej reformy szkolnictwa
Jacek Żakowski napisał, że zauważa pewien fakt, z którego wynika
jakoby wszystkie udane reformy,
które wprowadzamy od czasów
końca PRL-u są pisane na kolanie,
na szybko i bez głębszych badań i
analiz. Dodaje, że to taka nasza
specyfika. Inaczej nie umiemy. Przynajmniej ja tak odebrałem jego
myśl. Przy całym szacunku do tego
publicysty, teza ta wydaje się trochę niepoważna. Nie stwierdzenie,
że ustawy pisane są na kolanie,
bo to gołym okiem widać, lecz to,
że one się udają. Nie przytoczył za
tym konkretnych przykładów. Z
kontekstu wynika, że chodziło mu
między innymi o reformę edukacji wprowadzoną przez rząd AWSUW. Reformę, którą trudno uznać
za udaną. Cały czas słychać narzekania, że w gimnazjach istnieje
duży problem wychowawczy. Młodzi-gniewni w najtrudniejszym
wychowawczo wieku zostają „wyrwani” ze swojego naturalnego
środowiska i wpadają w nowe
duże skupiska, gdzie nauczyciele
ich nie znają, brak jest pomocy
psychologicznej. Przy okazji reformy zlikwidowano kilka tysięcy
szkół i zaczęto dowozić dzieci
do szkół-molochów. Biurokracja
wzrosła, koszty również. Nie uważam, że należało nie reformować
ówczesnego szkolnictwa. Edukację trzeba przystosować do nowej
rzeczywistości. Ale można się było
mocniej przyłożyć. Nie na kolanie.
Traci na tym całe społeczeństwo.

Próby gmerania przy oświacie w
kolejnych latach również nie były
całościowo przemyślanymi koncepcjami, tylko wyrywkowymi
zmianami, dyktowanymi ideologicznymi ciągotkami. W obecnej
chwili nowe pomysły minister Katarzyny Hall wzbudzają wiele kontrowersji i sprzeciwów. Nie dogodzi się każdemu, ale warto dyskutować i dochodzić do porozumienia. Bo w końcu musimy mieć
prawdziwy europejski system
kształcenia na miarę XXI wieku. A
tego wszystkiego nie da się zrobić
na kolanie.
Nasz powiat również wziął się
ostatnio za naprawianie lokalnej
oświaty. Z pozoru wszystko wygląda na precyzyjną robotę. Wydano 20 000 złotych na opracowanie „Strategii rozwoju oświaty
w powiecie oświęcimskim w latach
2008-2013”. Dokument przygotował Instytut Badań w Oświacie z
Sopotu. Warto czasem wydać
pewną sumę, by zaoszczędzić sobie przyszłych kłopotów i strat
wynikających z nieprzygotowania
czy też błędnych diagnoz. W świetle nadchodzącego niżu demograficznego pewne było, że prędzej
czy później trzeba będzie się zmierzyć z tym problemem w naszym
powiecie. Szkoda tylko, że cały ten
pomysł na przystosowanie szkolnictwa do przewidywanego niżu
demograficznego, dosyć istotny
dla rozwoju powiatu, został zaproponowany bez uprzednich konsultacji społecznych - wśród nauczycieli, uczniów, rodziców -
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(Nie) Jedyny
sensowny ogląd

całego środowiska związanego z
szeroko rozumianą edukacją. Czyżby syndrom „kolanowy”? Inaczej
nie umiemy? A może chodzi, jak
zwykle, o zagrywki polityczne? Nie
wiem i nie będę snuł domysłów.
Od tego są fora internetowe, na
których anonimowi użytkownicy
używają sobie na decydentach,
stawiając trafne diagnozy lub szkalując konkretne osoby i ich działania. W każdym razie faktem jest, że
dokument, jakim jest strategia, zaistniał. A jednym z pomysłów w
nim zawartych jest ograniczenie
liczby szkół ponadgi- mnazjalnych
i zmniejszenie pozostałych. Łezka
w oku mi się zakręciła, gdy dowiedziałem się, że jedną z likwidowanych szkół ma być Powiatowy Zespół nr 7 Szkół Agrotechnicznych i
Zawodowych w Jawiszowicach (dla
ścisłości likwidowany lub połączony z PZ nr 6 w Brzeszczach). Sam
jestem absolwentem tej szkoły. Nasza klasa była pierwszą w historii
tej szkoły klasą technikum dziennego. My uczniowie sami byliśmy
świadkami jej rozwoju. W ramach
praktyk, wspólnymi siłami staraliśmy się pomagać przy przygoto-

waniach jednej z hal do budowy
sali gimnastycznej z prawdziwego
zdarzenia. Nie przypominam sobie
również, by poziom nauczania w
tej szkole różnił się jakością od innych tego typu placówek w powiecie. Przez pięć lat uczęszczania
do szkoły wiele rzeczy zmieniło się
w niej nie do poznania. To był dopiero początek. W przeciągu dziesięciu lat „siódemka” rozwijała się,
pozyskując środki zewnętrzne na
poszerzanie bazy dydaktycznej i
zapewnienie zajęć dodatkowych,
otworzyła unikalny w skali regionu kierunek - hodowca koni. Więc
dlaczego akurat padło na nią?
I dlaczego bez wcześniejszych konsultacji?
Sprzeciw środowiska oświatowego spowodował, że strategia
nie zostanie przyjęta w pierwotnej wersji. Będą pracować nad jej
nowym kształtem. Strategia będzie konsultowana z zainteresowanymi grupami. Czyli wracają do
punktu wyjścia. Będą brać pod
uwagę zdanie tych, których wcześniej pominęli. Reformy nie da się
zrobić na kolanie.
Piotr Świąder-Kruszyński

Aktualności

Gwiazdy zabłysną w Skidziniu Uczniowie otrzymali wsparcie
Ludowy Klub Sportowy w Skidziniu pozyskał 47 tys. 846 zł z funduszy
unijnych na realizację projektu dla
miejscowej młodzieży. Zaplanowano
w nim m.in. spotkania z najpopularniejszymi w naszym kraju gwiazdami
sportu.
A poza tym warsztaty prowadzone przez profesjonalnego trenera rozwoju osobowego, wyjazd na kilkudniowe warsztaty do tzw. wiosek
tematycznych w okolicy Koszalina,
weekendowe seminarium projektów
młodzieżowych w Beskidach oraz kilka
innych mniej spektakularnych działań.
Po co to wszystko?
- Młodzież jest coraz bardziej nieobecna w życiu wsi - mówi Wiesław
Zarzycki, wiceprezes LKS. - Ci, którzy
kończą gimnazjum, wyjeżdżają ze wsi i
nie mają z nią już więcej nic wspólnego. Chcemy zacząć od tego, by w jakiś
sposób związać młodych ludzi z miejscem, w którym żyją. Jeśli nie zaczną
własnymi rękami zmieniać wsi, nie poczują, że to ich dom, który sami mogą
budować. Mamy nadzieję, że projekt
pomoże wykształcić młodą „zmianę”
lokalnych aktywistów, którzy już wkrótce wzbogacą naszą wieś o wiele nowych inicjatyw. Mamy bowiem obecnie czasy, w których, by skutecznie
działać w organizacji społecznej, potrzeba już nieco innych kompetencji niż
kiedyś - choćby umiejętności budowania projektów, by można było starać
się o różne środki zewnętrzne.
Projekt „Odkryjmy gwiazdę w każdym z nas” zakłada cykl różnorodnych
działań z 30-osobową grupą młodzieży
w wieku od 13-21 lat. Działacze LKS
twierdzą, że sporym wyzwaniem będzie już choćby to, by wyciągnąć młodzież z domów. Pomóc w tym zadaniu
mają zaplanowane spotkania z najbardziej popularnymi wśród młodych
gwiazdami sportu.
- Młodzież najpierw wypowie się
w ankietach z kim najbardziej chciałaby się spotkać, a później spróbujemy
zaprosić te osoby - wyjaśnia Wiesław
Zarzycki. - Już teraz zapraszamy wszystkich młodych do udziału w projekcie.
Każdy zainteresowany będzie musiał
wypełnić formularz zgłoszenia. Wszystkie zostaną ocenione i wybierzemy grupę 30 osób, która już do końca powinna uczestniczyć w projekcie.
Projekt rozpocznie się serią spotkań przygotowanych przez profesjo-

nalnego trenera rozwoju osobowego.
Głównym punktem pierwszych dwóch
warsztatów będą spotkania z gwiazdami sportu. Kolejne będą już poświęcone głównie integracji grupy, pracy
nad kompetencjami społecznymi i indywidualnymi, niezbędnymi do skutecznego współdziałania społecznego. Trener rozwoju osobowego spróbuje
zmotywować młodych ludzi do aktywności oraz zainspirować do odważnego działania w celu przeobrażania wsi.
Później grupa wybierze się do „wiosek
tematycznych”.
- Wpadliśmy na pomysł, by nasza
młodzież zobaczyła oryginalne pomysły, na których oparto rozwój poszczególnych wsi w naszym kraju - mówi
prezes LKS-u Mariusz Morończyk. Uczestnicy projektu pojadą na kilkudniowe warsztaty do „wiosek tematycznych” w pobliżu Koszalina. Mieszkańcy
tych wiosek znaleźli bardzo różne koncepcje na rozwój swoich miejscowości. W jednej z nich stworzono tzw.
„wioskę hobbitów”, w innej „wioskę
rowerów”, w kolejnej np. „wioskę labiryntów” - wszystkie odniosły duży
sukces turystyczny. Chcemy, by młodzież
pracując podczas warsztatów z liderami tych wsi nauczyła się kreatywnego
podejścia do działania społecznego.
Uczestnicy projektu wyjadą także
na weekendowe seminarium, podczas
którego poznają tajniki budowania projektów unijnych, źródła ich finansowania oraz będą mogli porozmawiać z
bardziej doświadczonymi leaderami
grup młodzieżowych z innych miejscowości. Podczas seminarium młodzi zaplanują i przygotują pierwsze swoje
samodzielne projekty.
- Przygotowana w ten sposób grupa młodych aktywistów ma stworzyć
Radę Młodzieżową przy LKS. Dzięki
temu będą mogli realizować swoje pomysły korzystając z naszego wsparcia
formalnego. Będzie nam bardzo miło,
jeśli wśród tych pomysłów znajdą się
projekty o wymiarze sportowym, choć
wiemy, że zainteresowania młodzieży
niekoniecznie muszą wiązać się ze sportem - kończy Wiesław Zarzycki.
Końcem października piłkarze LKS
zakończyli jesienną rundę rozgrywek.
Od listopada szatnia klubu przemieni
się w Biuro Projektu „Odkryjmy gwiazdę w każdym z nas”. Tam można zasięgnąć wszelkich informacji oraz zgłosić
się do uczestnictwa w projekcie.
JaBi

Od siedmiu lat Fundacja Pomocy
Społecznej w Brzeszczach przyznaje
uzdolnionym uczniom z gminy Brzeszcze stypendia naukowo-socjalne w ramach Lokalnego Funduszu Stypendialnego „Równe szanse”. Stypendia na
rok szkolny 2008/2009 wręczono 11
października w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury.

dusz Stypendialny część pieniędzy pochodzących ze zbiórki organizowanej
w „Dniu Papieskim”.
Certyfikaty przyznające stypendia
podczas uroczystej gali wręczali:
Anna Kasprzyk-Hałat, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brzeszczach, Bożenia Sobocińska, dyrektor Gminnego
Zarządu Edukacji w Brzeszczach oraz
Komisja kwalifikacyjna Lokalnego Tomasz Łukowicz, sekretarz gminy
Funduszu Stypendialnego na obecny rok Brzeszcze.
szkolny przyznała 55 stypendiów. OtrzyPodczas uroczystości wręczenia
ma je 20 uczniów szkół podstawowych, stypendiów zaproszeni goście mogli
15 uczniów szkół gimnazjalnych, 11 podziwiać szczególne talenty nagrouczniów szkół średnich oraz 9 studen- dzonych uczniów. Oprócz znakomitów (w tym 1 stypendium pomostowe,
tych wyników w nauce, posiadają oni
bowiem liczne pasje,
takie jak taniec, śpiew
czy gra na instrumentach muzycznych. Jako
pierwsza wystąpiła
Maja Bratus, która wykonała etiudę taneczną z własną choreografią, a następnie
wraz ze swoim trenerem - Pawłem Kaźnicą
Dzięki wpłatom na konto Lokalnego Funduszu
zaprezentowała układ
Stypendialnego „Równe szanse” co roku stypendia
tańców latynoameryotrzymuje ponad 50 uczniów z gminy Brzeszcze.
kańskich. Następnie
które współfinansuje Fundacja Eduka- trzy siostry: Anna, Maria i Joanna Rocyjna Przedsiębiorczości w Łodzi). Ogó- chowiak, zaśpiewały pieśń skompołem stypendia wypłacone w roku szkol- nowaną do słów ks. Jana Twardownym 2008/2009 wyniosą 42 tys. 890 zł. skiego - „Uczmy się kochać ludzi”. Na
Fundacja im. Stefana Batorego w gitarze akompaniowała im Katarzyna
Warszawie przeznaczyła na ten cel Mreżar. Jako ostatnia wystąpiła Mo12 tys. zł, a pozostałą kwotę - 30 tys. nika Targosz, która zagrała na skrzyp890 zł - Fundacja Pomocy Społecznej cach dwa utwory: Jana Sebastiana Baw Brzeszczach pozyskała od sponso- cha - „Aria na strunę G” oraz „Mazura”
rów oraz pracowników brzeszczańskich Emila Młynarskiego.
firm i zakładów pracy, którzy zadeklaWzruszającą częścią uroczystorowali comiesięczne przekazywanie ści był moment podziękowań składaśrodków pieniężnych na fundusz sty- nych na ręce dotychczasowej prezes
pendialny „Równe szanse”. Wśród Fundacji Pomocy Społecznej Anny Zasponsorów znalazły się też parafie św. lwowskiej, która zakończyła swoją
Urbana i Matki Bożej Bolesnej, które pracę w Fundacji, a dla której idea
rokrocznie przekazują na Lokalny Fun- pracy społecznej zawsze pozostanie
bliską jej sercu.
- W imieniu stypendystów pragniemy
podziękować wszystkim osoInformacja
bom, które wspierając Fundusz, dały
Klub Honorowych Dawców Krwi im.
dowód tego, że bliskie jest im przeMarii Bobrzeckiej przy KWK „Brzeszczesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II Silesia” informuje, że akcja oddawania
„Dzielmy się miłością”. Wspierając
krwi odbędzie się 7 listopada 2008 r. w
ten szlachetny cel okazały wielkie
Ośrodku Zdrowia przy ul. Nosala od godz.
serce i wrażliwość na potrzeby bliź8.00 do godz. 10.30.
niego - mówi prezes Fundacji PomoTerminy akcji oddawania krwi
cy Społecznej Danuta Zalwowska.
w 2009 r.: 09.01, 06.03, 08.05, 10.07,
JaBi
04.09, 06.11.
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Chodnik
w Borze
Rozpoczęta we wrześniu budowa chodnika i kanalizacji deszczowej oraz remont rowu przy ul. Bór
w Brzeszczach-Borze potrwają do
końca czerwca przyszłego roku.
Chodnik przy ul. Bór powstanie na
długości 511 m. Na tym odcinku zostaną położone 832 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Również z betonowej kostki brukowej wykonany będzie dojazd do

Ogłoszenie
Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez wolontariuszy z okazji wręczenia certyfikatów dla stypendystów.
W dniu 11 października 2008 r.,
dwie wolontariuszki z Gimnazjum nr
2 w Brzeszczach kwestowały na rzecz
Lokalnego Funduszu Stypendialnego.
Zbiórka odbyła się w Ośrodku Kultury
w Brzeszczach w godzinach od 15.00
do 16.00 za zgodą burmistrza Brzeszcz
(nr pozwolenia SO 5022/2/08).

Informacja
Zarządy Samorządów Osiedlowych
nr 1 oraz nr 4 informują, że w listopadzie na ul. Narutowicza pomiędzy
blokami nr 33 a 34 oraz na ul. Szymanowskiego pomiędzy blokami nr 3
a 4 zostaną ustawione dwa kontenery
do selektywnej zbiórki makulatury.
Komora w kontenerach przeznaczona

Informacja
Burmistrz Brzeszcz informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Brzeszcze, ul.
Kościelna 4, wykaz lokalu mieszkalnego
nr 5, znajdującego się w budynku wielolokalowym w Brzeszczach przy ulicy Mickie-

Ogłoszenie
Zarząd OSP Jawiszowice działając na
podstawie Statutu § 37 pkt 6, 9, 12, 13 i
14 dokonał wnikliwej analizy i oceny
wszystkich pism, które wpłynęły od pani
Marii Grzybek.
Opierając się na chlubnych tradycjach ruchu strażackiego oraz szacunku
do wszystkich ludzi pracujących społecznie na rzecz naszej organizacji, Zarząd

garażu OSP Bór, plac przy budynku
Domu Ludowego oraz wjazdy bramowe do posesji i dojazdy do pól.
Łącznie pochłoną one 498 m2 kostki,
zaś nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych na drogach
dojazdowych 179 m2.
Rów w rejonie Domu Ludowego
wyremontowany będzie na długości
185 m, a długość całkowita kanalizacji wyniesie 270,5 m.
Firma Usługowo-Handlowa „ABS” Adama Barańskiego z Chrzanowa
zakończyć ma inwestycję do 30
czerwca 2009 r. Koszty robót budowlanych obliczono na 683 621 zł.
EP

Pieniądze zbierane były do puszek
zamkniętych. Wolontariuszki zebrały
łącznie kwotę 168,18 zł i 0,70 eurocentów (przeliczono zgodnie z średnim kursem euro w dniu 11.10.2008 r.). W sumie zebrały 170,66 zł. Przeliczenie
pieniędzy odbywało się komisyjnie. Środki te w całości zostały przelane na konto
Lokalnego Funduszu Stypendialnego.
Bardzo dziękujemy pani burmistrz
za zezwolenie na przeprowadzenie
zbiórki na nasz cel.
Fundacja Pomocy Społecznej

na makulaturę będzie oznaczona kolorem niebieskim.
Zarządy Samorządów Osiedlowych
zachęcają mieszkańców posiadających
nadmiar makulatury do składowania jej
w wyznaczonych miejscach. Jeśli akcja przyniesie skutek, podobne kontenery systematycznie będą stawiane w
innych rejonach gminy.
wicza 24, przeznaczonego do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy zgodnie z uchwałą nr XXI/
212/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia
26 października 2004 r. w sprawie zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Brzeszcze. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

postanowił złożyć podziękowania byłej członkini Pani Marii Grzybek za trudną pracę pełniąc funkcję skarbnika.
Zarząd przeprasza Panią Marię Grzybek za wszelkie trudności związane z pełnioną funkcją.
Zarząd przesyła strażackie pozdrowienia życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Za Zarząd: prezes OSP Jawiszowice
Krzysztof Dadak
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Nowe lokale z opóźnieniem
teraz mają 14 dni na zajęcie stanowiska w tej sprawie. Jeśli w tym czasie do Urzędu nie wpłyną żadne odpowiedzi, świadczyć to będzie o
braku sprzeciwu - wyjaśnia Marek
Woszczyna z Wydziału Inwestycji
Urzędu Gminy. - Jeśli natomiast dojdzie do kontroli ze strony tych instyKońcowy odbiór mieszkań komu- tucji i wynik będzie pozytywny,
nalnych w Zasolu odbył się 8 paź- dopiero wtedy burmistrz składa
dziernika. Powierzchnia każdego z oświadczenie do Powiatowego
nich jest inna i wynosi odpowied- Inspektora Nadzoru Budowlanego,
który na jego podstawie
wyda decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lokali.
Prace w Zasolu, jak
już wcześniej pisaliśmy,
odciągały się w czasie.
Firma Handlowo-Usługowo-Remontowa „EnergoInstal” z Przecieszyna na
teren budowy weszła 3
Do nowych mieszkań lokatorzy wprowadzą się lipca ub. roku. Roboty
miała zakończyć do 15
nie wcześniej niż pod koniec listopada.
grudnia ub. r. Rzeczywinio: 37,34 m2, 40,19 m2 i 47,82 m2. ście w trakcie realizacji inwestycji
Znana jest już lista przyszłych loka- doszło trochę dodatkowych robót,
torów. Są to dwie rodziny trzyoso- których wcześniej nie dało się przewidzieć, ale takie opóźnienie? A tebowe i jedna czteroosobowa.
Żeby jednak rodziny mogły za- raz, choć wszystkie prace zostały zamieszkać w nowych lokalach, Gmi- kończone, nadal nie znany jest
na zgodnie z prawem budowlanym ostateczny koszt inwestycji. Wykomusi uzyskać pozwolenie na ich użyt- nawca nie zdążył tym razem rozlikowanie od Powiatowego Inspekto- czyć się z Gminą.
Projekt zakładał, że adaptacja
ra Nadzoru Budowlanego. By ten jednak mógł wydać taką decyzję, Gmina budynku kosztować będzie 313 tys.
musi powiadomić o tym fakcie od- 541 zł. Z ubiegłorocznego budżetu
powiednie instytucje, tj. Państwową na tę inwestycję wydano 155 tys. zł.
Inspekcję Sanitarną, Państwową In- W tym roku planowano wydać kolejspekcję Pracy oraz Komendę Powia- ne 220 tys. zł. W tej ostatniej kwocie zawarto środki na opłaty za metowej Straży Pożarnej.
- Instytucje te pisma od Urzędu dia i nadzór inwestorski.
Ewa Pawlusiak
Gminy otrzymały 14 października,
Zakończenie prac przy adaptacji budynku starej szkoły w Zasolu
na mieszkania komunalne planowano na 15 grudnia ubiegłego roku.
Dobrze by było, żeby choć w rok
od tej daty zamieszkali w nich lokatorzy.

Ogłoszenia drobne
•Sprzedam działkę budowlaną z budynkiem gospodarczym, Brzeszcze, ul. Siedliska; ogrodzona, prąd 380 V, woda, gaz; tel. 032 21 11 027, kom. 505 081 932.
•Polsat Cyfrowy, Cyfra + na telefon z dostawą do domu. Montaż anten - budynki
jednorodzinne. Jan Nycz, tel. 033 81 07 022, kom. 604 836 409.
•Sprzedam M-4 (64 m2) przy ul. Łokietka; tel. 032 737 28 01, kom. 502 490 036
(po godz. 14.00).
•Język niemiecki - korepetycje, przygotowanie do matury, przygotowanie do
egzaminów ZD i ZMP; tel. 513 161 756.
•Zatrudnię opiekunkę do dziecka; tel. 504 305 138.
•Sprzedam M-3, parter, os. Paderewskiego, bl. 15; tel. 032 21 10 964, kom.
601 496 834.

Aktualności

Nowy dyrektor
kopalni
KWK „Brzeszcze-Silesia” od 23
września ma nowego dyrektora. Po
tym, jak dyrektor Grzegorz Żukowski przeszedł na stanowisko dyrektora technicznego KWK „Pokój”,
został nim Kazimierz Grzechnik.
Kazimierz Grzechnik ma 46 lat,
urodził się i mieszka w Pszczynie.
Jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w KWK „Czeczott” w
Woli, pracując kolejno na stanowiskach stażysty, kierownika Działu
Wentylacji i Głównego Inżyniera
Wentylacji.
Od 1 lipca 2000 r. kiedy KWK „Czeczott” przyłączono jako Ruch II do
KWK „Piast” w Bieruniu, jego życie
zawodowe aż do obecnej chwili
związane było z „Piastem”. Początkowo objął posadę Inżyniera Wentylacji, z-cy kierownika Działu Wentylacji. Od stycznia 2005 r. przez
prawie dwa lata był kierownikiem

Działu Inwestycji i Przygotowania
Produkcji. W grudniu 2006 r. został
kierownikiem Działu Robót Górniczych, Głównym Inżynierem Górniczym, I z-cą Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Dyrektor Kazimierz Grzechnik zdążył
już złożyć życzenia nauczycielom
nauczycielom..

Od 23 września jest dyrektorem
technicznym KWK „Brzeszcze-Silesia”, po tym jak dyrektor Grzegorz
Żukowski przeszedł do KWK „Pokój”
w Rudzie Śląskiej.
EP

Kolejne stowarzyszenie w gminie
W październiku na terenie naszej gminy rozpoczęło działalność nowe
stowarzyszenie. Z inicjatywy grupy założycielskiej powstało Koło Stowarzyszenia „Pokolenia”.
Stowarzyszenie to jest organizacją ogólnopolską. Celem stowarzyszenia jest m.in. upowszechnianie zasad sprawiedliwości społecznej, rozwijanie kontaktów międzypokoleniowych, tworzenie klimatu do upowszechniania wiedzy społecznej oraz postępowych, patriotycznych tradycji.
W pierwszym walnym zebraniu członków Koła Stowarzyszenia „Pokolenia” w Brzeszczach uczestniczyło 17 osób, które wybrały zarząd. Jego przewodniczącym został Stanisław Wojnar.
Członkowie Koła pracują nad programem działania, który nawiązując
do ogólnopolskich założeń ma być jednak ukierunkowany na aktywność w
gminie Brzeszcze, w tym ochronę miejsc pamięci, upowszechnianie tradycji
i najnowszej historii gminy.
jack

Spotkania u diabetyków
8 i 29 października w siedzibie Miejsko-Gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków odbyły się kolejne cykliczne spotkania z diabetologiem.
Dr Jadwiga Czernek-Bruzgielewicz mówiła o powikłaniach cukrzycowych oraz o kryteriach rozpoznawania i leczenia cukrzycy. W spotkaniu
uczestniczyli zaprzyjaźnieni diabetycy z Oświęcimia.
W drugim spotkaniu brał udział przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach Kazimierz Senkowski, który wysłuchał próśb zebranych w sprawie
braku lekarza diabetologa w przychodni NZOZ „Vita” na osiedlu.
Koszty wykładów lekarzy rożnych specjalizacji pokrywa Urząd Gminy
Brzeszcze oraz Zarząd Powiatu Oświęcimskiego.
Nika

(ciąg dalszy ze str. 1)

- Myślę, że przedstawiciele KS
Górnik mylą fakty - mówi burmistrz
Teresa Jankowska. - Po czerwcowym spotkaniu przedstawicieli KS
Górnik z Radą Miejską w Brzeszczach, do burmistrza wpłynęły
dwa wnioski, na podstawie których miałam przedstawić Radzie
Miejskiej możliwość przekazania
obiektu sportowego KS Górnik
Brzeszcze w formie dzierżawy lub
wieczystego użytkowania oraz
przejęcia administrowania placem
targowym przez klub. W sierpniu i
wrześniu radni dyskutowali nad
zaprezentowanym przez nas materiałami oraz przykładami działania klubów sportowych w podanych przez KS Górnik gminach.
Ostatecznie 22 września stałe komisje Rady Miejskiej podjęły wniosek, że burmistrz skieruje do zarządu KS Górnik propozycję
wydzielenia działki na stadionie i
oddania jej klubowi w użytkowanie wieczyste w procedurze przetargu ograniczonego oraz funkcjonowania do czasu ukończenia
niezbędnych inwestycji na zasadzie użyczenia. I to były deklaracje
Rady Miejskiej i burmistrza.
30 października upłynął okres
wypowiedzenia umowy użyczenia
obiektów sportowych przez KS
Górnik. Zarząd klubu zwrócił się
więc do burmistrza z prośbą o wynajęcie pomieszczeń i boiska w zakresie i godzinach umożliwiających działalność statutową klubu
oraz na warunkach, jakie proponowane są innym stowarzyszeniom prowadzącym działalność
„non profit”.
- Jesteśmy w trakcie rozmów z
przedstawicielami zarządu KS Górnik, którzy ostatecznie nie wycofali wypowiedzenia umowy - mówi
Teresa Jankowska - Uważamy, że
forma nieodpłatnego użyczenia,
którą stosujemy w umowach z innymi organizacjami pozarządowymi, jest najlepszą formą dla klubu. Z pewnością korzystniejszą
finansowo i organizacyjnie niż
najem, który proponuje KS Górnik.
Z kolei w marcu przyszłego
roku upływa termin pozwolenia na
rozpoczęcie prac budowlanych na
obiekcie sportowym według projektu technicznego przyjętego w
2006 r. Prawdopodobnie wtedy
rozpocznie się rozbiórka obiektu.

Radni i burmistrz muszą jednak
znaleźć pieniądze na to zadanie
w przyszłorocznym budżecie gminy. Co będzie dalej? Modernizacja całego kompleksu stadionowego (nawierzchni boisk, chodników, oświetlenia, budowa
nowych boisk, parkingu, obiektu sportowo-gastronomicznego)
znalazła się w wytycznych do programu rewitalizacji miasta. Dokument ten jest jeszcze przygotowywany, a gotowy ma być do
końca roku. Zadania inwestycyjne w nim zapisane mogą się ubiegać o dofinansowane w ramach
Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2007-2013. Nabór wniosków
przewidziany jest w styczniu przyszłego roku.
- Jeśli w przyszłym roku gmina rozpocznie rozbiórkę obiektu, będzie to smutny dzień nie
tylko dla Górnika, ale dla całej
społeczności gminy - uważa Zdzisław Filip. - Obawiam się, że na
rozbiórce może się skończyć. Bo
skąd gmina weźmie pieniądze na
gruntowną modernizację kompleksu sportowego, nawet jeśli
uzyska dofinansowanie z programów unijnych, tego doprawdy
nie wiem. Cały czas twierdzimy,
że klub mógłby wyremontować
obiekt za dużo mniejsze pieniądze. Myślę, że trzeba poważnie
zastanowić się nad formułą administrowania obiektami sportowymi w gminie. Nie wiem dlaczego jest taki opór przeciwko
powstaniu MOSiR-u. Tym bardziej, że coraz więcej miast, np.
Oświęcim, przekształca MOSiR-y
w spółki, co daje zdecydowanie
większe perspektywy pozyskiwania środków zewnętrznych.
- Od lat dyskutowana jest taka
forma, jednak tworzenie nowej
jednostki organizacyjnej wymagałoby dodatkowych kosztów,
na które moim zdaniem po prostu nas nie stać - twierdzi Teresa
Jankowska. - Na terenie naszej
gminy działa wiele organizacji
pozarządowych, które prowadzą
różnorodne zajęcia sportowe, i
te wyczynowe, i te bardziej rekreacyjne, osiągając wysokie wyniki
na szczeblu województwa, kraju, a nawet Europy, doskonale
realizując i zastępując proponowany MOSiR.
Jacek Bielenin
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Święto
nauczycieli
Dzień Edukacji Narodowej nauczyciele i pracownicy oświaty
z gminy Brzeszcze świętowali
14 października podczas uroczystej akademii w sali widowiskowej Ośrodka Kultury.
Podczas akademii gratulowano
nauczycielom kontraktowym oraz
wręczono akty dyplomowania.
Nauczycielami kontraktowymi
zostali: Dagmara Borycka, Marta
Drabczyk, Magdalena Duda, Piotr

Dla pracowników oświaty śpiewał
zespół „Wariant M”.
Góra, Sylwia Klenczar, Patryk Krawczyk, Justyna Łukowicz, Anna Nycz,
Barbara Plewniak, Bożena Sajdak,
Sylwia Sawicka, Dariusz Szromba,

Młodzi
działają

Joanna Wiśniewska i Dominika
Wójcik.
Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego odebrali: Renata Jarnot, Zbigniew Jurasz, Elżbieta
Klimek, Anna Kozłowska, Anna Myśliwiec, Marzena Niercąd, Joanna Siwiec, Aleksander Smarduch, Marek
Szromba, Jadwiga Zając.
Burmistrz Teresa Jankowska
wręczyła listy gratulacyjne nauczycielom, którzy w tym roku, po wielu latach pracy i wykształceniu co
najmniej kilku pokoleń brzeszczan,
odeszli na emeryturę: Elżbiecie Baklarz, Stanisławie Jabłońskiej, Małgorzacie Janowicz, Barbarze Jarnot,
Krystynie Matusiak, Ludmile Pilarskiej, Alicji Tomulik, Marianowi
Wawro, Barbarze Wojciechowskiej oraz Jadwidze Zając.
Listy gratulacyjne,
jako wyraz podziękowania, otrzymali również nauczyciele, którzy przepracowali 25
lat w oświacie: Krystyna Bryksa, Dorota Długosz, Anna Forycka,
Urszula Grzywa, Agata Kochman, Krystyna Krakowin,
Anna Lehman, Dorota Mazgaj,
Małgorzata Moroń-Kuźmińska,
Olga Niedośpiał, Katarzyna Stuotrzymania tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Brzeszcze oraz
wręczyli album z dokumentacją fotograficzną wyprawy „Szlakiem badań archeologicznych profesora

30 września odbyła się I sesja Młodzieżowego Parlamentu
Gminy Brzeszcze. Nowi delegaci opracowali plan działania oraz
wybrali prezydium
z marszałkiem i wicemarszałkiem na czele.
Marszałkiem MPGB
została Kamila Magiera z Gimnazjum nr 1, a wicemarszałkiem - Barbara Stybura z Gimnazjum nr 2. W
skład prezydium weszli: Jakub
Pawlusiak z SP 1, Milena Niewdana z SP 2, Jakub Żak z SP Jawiszowice, Axel Merta z SP Przecieszyn
oraz Ewa Chowaniec z SP Skidziń.
Po zakończeniu sesji młodzi
parlamentarzyści spotkali się z profesorem Kazimierzem Bieleninem,
któremu złożyli gratulacje z okazji

dencka, Henryka Szwed, Jadwiga
Zając.
Z kolei coroczne nagrody burmistrza Brzeszcz, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie oświaty,
otrzymali: Krystyna Cieplińska, Urszula Nocoń, Maria Polak, Olga
Niedośpiał, Barbara Matusz, Mo-

Młodzi nauczyciele odebrali akty nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
nika Piestrak-Grzywa, Danuta
Skowronek, Małgorzata Szlagór
oraz Urszula Szulkowska.
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Waleria Łysyganicz, nauczycielka SP Jawiszowice,
zaś nagrodę kuratora Violetta
Chechelska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzeszczach.
Za 50 lat pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego wyróżniono Zofię Żak.
Swoje nagrody - nauczycielom
oraz pracownikom obsługi - wręczali również dyrektorzy szkół i
przedszkoli z gminy Brzeszcze.
Akademię z okazji Dnia Edukacji
Narodowej uświetnił występ zespołu „Wariant M”, działającego
Powiatowe obchody Dnia
Edukacji Narodowej odbyły się
10 października w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Kazimierza Bielenina”, którą delegaci MPGB odbyli w czerwcu br.
Kolejna sesja MPGB odbyła się
13 października w Urzędzie Gminy Brzeszcze. Jej tematem była
„Unia Europejska - okno na
świat”. W sesji wzięli udział
uczniowie z Londy - miasta partnerskiego gminy Brzeszcze.
Młodzieżowy Parlament Gminy Brzeszcze rozpoczął już XI rok
działalności.
jack
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przy Oświęcimskim Centrum Kultury. Tworzą go: Joanna KasperekSzymonik, Maria Wróbel i Jacek
Furtak.
W święto oświaty życzenia nauczycielom i pracownikom oświaty składali zaproszeni goście: burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska,

Głównym punktem programu powiatowych uroczystości
Dnia Edukacji Narodowej było
wręczenie nauczycielom aktów
nadania kolejnych stopni awansu zawodowego oraz nagród starosty oświęcimskiego.
Wśród 32 nauczycieli, którzy
otrzymali akty nadania stopnia
nauczyciela dyplomowanego byli
również pedagodzy z placówek
powiatowych znajdujących się w
gminie Brzeszcze: Andrzej Młyński (PZ nr 7 SAiZ w Jawiszowi-

przedstawiciel Kuratorium Oświaty Renata Jasieniak, dyrektor KWK
„Brzeszcze-Silesia” Kazimierz
Grzechnik, przewodniczący Rady
Miejskiej Kazimierz Senkowski,
przewodnicząca Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Rady Miejskiej
Anna Kasprzyk-Hałat, dyrektor
biura poselskiego poseł Beaty Szydło Iwona Gibas, proboszcz parafii św. Urbana w Brzeszczach ks.
Kazimierz Kulpa, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach-Osiedlu ks. Franciszek
Janczy oraz samorządowcy z terenu gminy Brzeszcze.
Głównym sponsorem tegorocznych obchodów było PZU Życie S.A.
JaBi
cach), Maria Grzywa (PZ nr 6
SZiO w Brzeszczach), Dorota Bury
(PZ nr 6 SZiO w Brzeszczach) oraz
Ewa Zaczyńska (PZ nr 7 SAiZ w
Jawiszowicach).
Starosta oświęcimski Józef
Kała oraz wicestarosta Józef
Krawczyk wręczyli nagrody finansowe wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom szkół.
Wśród nich byli: Anna KasprzykHałat, Grażyna Lachendro i Jacek Pędrys (PZ nr 6 SZiO w Brzeszczach), Bożena Włoszek i
Krystyna Żak-Tomala (PZ nr 7
SAiZ w Jawiszowicach) oraz Katarzyna Szymańska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Brzeszczach.
jack
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Ortografia
im nie straszna
Trzecie już gminne „Dyktando Brzeszcze
2008” pod patronatem burmistrza Brzeszcz
Teresy Jankowskiej odbyło się 7 października w Szkole Podstawowej nr 2. Tym razem
w zmaganiach z ortografią wzięły udział
24 osoby.
Tytuł arcymistrza ortografii zdobyła
Agnieszka Stopa. Mistrzem ortografii została
Agnieszka Rudnicka, zaś wicemistrzem Boże-

na Drobniak. Nagrody laureatom wręczono
podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października w Ośrodku
Kultury w Brzeszczach.
Poprawność oddanych tekstów oceniało
jury w składzie: Renata Jasieniak, Wioleta Mruczek i Jolanta Borowicz.
Tekst dyktanda:
Historia teatru europejskiego wywodzi się
ze Starożytnej Grecji, z obrzędów ku czci Dionizosa. Dwa razy w roku były obchodzone tak
zwane Dionizje, podczas których śpiewane
były pieśni kultowe, zwane dytyrambami. Dionizje dzieliły się na Wielkie i Małe. Wielkie Dionizje odbywały się na przełomie marca i kwietnia, i trwały sześć dni. Obchody rozpoczynały
się rozśpiewaną procesją z posągiem Dionizosa do Gaju Akademosa, gdzie urządzano ucztę.
Czwartego dnia od rana rozpoczynał się trzydniowy konkurs trzech dramaturgów. Każdy z
nich prezentował po trzy tragedie. Małe Dionizje odbywały się na przełomie stycznia i lutego, i trwały cztery - pięć dni. Prezentowano
na nich komedie. Z Wielkich Dionizji wywodzi
się tragedia, zaś z Małych Dionizji - komedia.
Na widowni zasiadali najwyżsi urzędnicy państwowi; w pierwszym rzędzie kapłani, w drugim - dziesięciu sędziów. Ich werdykt decydował o późniejszej hierarchii dramaturgów.
Władze miejskie przydzielały wszystkim autorom, biorącym udział w konkursie, aktorów i
pracownika chóru, którym był zamożny obywatel ateński. Musiał on zorganizować zespół
chóralny, wyszkolić go i opłacić, sam zaś występował w przedstawieniu jako koryfeusz, czyli
przewodnik chóru.

Ocalić od zapomnienia…
Wycieczka uczniów Powiatowego Zespołu nr 6 SZiO w Brzeszczach „Śladami Marii
Bobrzeckiej w Krakowie”.
W pobliżu budynku Powiatowego Zespołu
nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Brzeszczach, przy ul. Ofiar Oświęcimia, od lat mieści się apteka obecnie zwana „Centrum”. Wszyscy znamy to miejsce, które mocno zrosło się z
historią Brzeszcz. Budynek apteki wybudowała
w 1938 r. Maria Bobrzecka, absolwentka Oddziału Farmaceutycznego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uczniowie klasy 2a Liceum Ogólnokształcącego (profil pedagogiczny) poznali sylwetkę farmaceutki na lekcji wychowawczej
dzięki biografii opracowanej przez
B. Bochenek, a zawartej w książce pt.
„Ludzie dobrej woli” (wyd. pod red.
H. Świebockiego).
Maria Bobrzecka urodziła się w
Tarnowie w rodzinie kolejarskiej. Jej
dzieciństwo i młodość związane są z
Krakowem. Tam ukończyła Szkołę
Powszechną im. św. Anny i Gimnazjum Żeńskie im. Królowej Jadwigi.
Studia rozpoczęte w 1916 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim przerwała
wojna polsko-rosyjska. Farmację
Spacer ulicą
Maria Bobrzecka ukończyła w 1923
r. Lata te wypełniała również praktyka i praca w
dwóch krakowskich aptekach „Pod Złotą Koroną” Fr. K. Mikuckiego i „Pod Złotą Gwiazdą”
K. Wiszniewskiego. Po studiach Bobrzecka rozpoczęła pracę, jako asystentka w aptece Fr. Schneidera „Pod Aniołem Stróżem” w Brzeszczach. W
1927 r. kupiła ją od p. Schneidera, i przeniosła w
1938 r. do wspomnianego nowego budynku.
Po wybuchu II wojny światowej władze niemieckie odebrały jej aptekę, ale pozostawiły na
stanowisku kierowniczki. Gdy w 1940 r. na terenie Oświęcimia powstał obóz KL Auschwitz, pani
Maria zaangażowała się w działalność konspiracyjną mającą na celu pomoc w organizowaniu
posiłków, podstawowych lekarstw, takich jak witamina C, glukoza, przeciw świerzbowi i nasercowe oraz odzieży dla więźniów. Ponadto w jej aptece mieścił się konspiracyjny punkt przerzutowy
nielegalnej poczty - odbioru grypsów od więźniów oraz listów wysyłanych przez ich rodziny.
Maria Bobrzecka współpracowała z działającymi
w okolicy oddziałami Polskiej Partii Socjalistycznej, Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. W
tym okresie przybrała pseudonim „Marta”. Dom
Bobrzeckiej był ostoją dla odważnych i ofiarnych
ludzi. Pomocy potrzebującym nie szczędziła również po zakończeniu wojny. Ofiarowała leki okolicznym punktom PCK, szkołom, szpitalom, w tym
tymczasowemu szpitalowi w Brzeszczach.
O wielkoduszności Marii Bobrzeckiej uczniowie dowiedzieli się również podczas wrześnio-

wego spotkania z panią Stanisławą Morończyk,
która wspominała swoje zaangażowanie w działalność konspiracyjną podczas II wojny światowej. Naturalną konsekwencją tych informacji była
inicjatywa poznania miejsc związanych z Marią
Bobrzecką w Krakowie.
W wytyczeniu miejsc-śladów pomógł nam
również artykuł Mirosławy Pabis-Braunstein pt.
„Apteka „Pod Aniołem Stróżem” w Brzeszczach.
Mgr Maria Bobrzecka” (Przegląd Lekarski 1987,
nr 1). W Krakowie heroiczną postawę skromnej
farmaceutki doceniono w 1977 r. nazywając
jedną z ulic jej imieniem. Znajduje się ona w
obrębie dzielnicy Krowodrza. Spacer ulicą odbyliśmy z zaproszonymi gośćmi, prof. dr hab. Kazi-

Marii Bobrzeckiej w Krakowie.
mierzem Bieleninem, Honorowym Obywatelem
Gminy Brzeszcze oraz Barbarą Wąsik, prezesem
Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze
„Brzost”.
Stowarzyszenie „Brzost” podjęło inicjatywę
i w najbliższym czasie wystąpi z wnioskiem do
przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzeszczach
o nadanie imieniem Marii Bobrzeckiej jednej z
ulic naszej miejscowości.
Spacer kontynuowaliśmy na Cmentarzu Rakowickim, gdzie uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie Marii Bobrzeckiej. Najwięcej
śladów-pamiątek po tej niezwykłej osobie znaleziono w Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ. Tu wśród wielu fotografii polskich farmaceutów znajduje się portret olejny Marii
Bobrzeckiej, a w archiwum tegoż muzeum przechowywane są oryginały dokumentów m.in.
świadectwa szkolne, dowód osobisty, Arbeitsbuch, legitymacje członkowskie Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego,
Polskiego Stowarzyszenia Kobiet z Wyższym
Wykształceniem, Ligii Morskiej i Kolonialnej oraz
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Młodzież naszej szkoły skupiona w Klubie Wolontariuszy podejmie działania związane z nadaniem klubowi imienia Marii Bobrzeckiej. Wartości,
które prezentowała Maria Bobrzecka mogą stać
się drogowskazem dla współczesnej młodzieży.
Opracowały: Grażyna Lachendro
i Magdalena Szałaśny
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Radni
do tablicy
W listopadzie miną dwa lata - półmetek - kadencji Rady Miejskiej w
Brzeszczach oraz burmistrza Brzeszcz.
Poprosiliśmy radnych o podsumowanie
minionych dwóch lat - o subiektywną
ocenę rezultatów swojej pracy. Do zamknięcia tego numeru Odgłosów
Brzeszcz dziewięciu radnych odpowiedziało na naszą prośbę. Daliśmy radnym
pełną swobodę - mogli pisać o sukcesach i porażkach rady jako całości lub
skupić się na konkretnych, indywidualnych dokonaniach. Ocena pracy Rady
Miejskiej jest też oczywiście w dużym
stopniu oceną pracy burmistrza. Te dwie
formy władzy publicznej - wykonawcza i
prawodawcza - są przecież w systemach
demokratycznych nierozerwalnie ze sobą
związane.
Wiesław Albin (Bezpartyjny Komitet Wyborców)
Sukcesy:
- wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie na realizację przebudowy ul. B. Prusa
oraz projektów technicznych zagospodarowania terenu ul. Żwirki i Wigury i bl. 14 i 17.
- wniosek o dofinansowanie instalacji centralnego ogrzewania dla Wspólnot Mieszkaniowych,
- bezpłatne czipowanie psów od 2009 r. wniosek przyjęty na komisji Rozwoju Gospodarczego i Ekologii.
Porażki:
- zastój w sprawie przebudowy parku miejskiego przy ul. Dworcowej,
- brak zwiększenia liczby patroli pieszych
funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
- nierealizowanie strategii gminy (brak postępów w budowie kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy, niedostateczny rozwój
budownictwa wielomieszkaniowego).
Krzysztof Bielenin ze Skidzinia (Bezpartyjny Komitet Wyborców)
Sukcesy:
- podjęcie działalności w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Zasolu przez „Multimed” (zerwanie w gminie z monopolem w usługach
medycznych świadczonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia),
- cywilizowanie relacji pomiędzy Gminą a
KWK „Brzeszcze-Silesia” (choć jeszcze
dalece niesatysfakcjonująca, to jednak odczuwalna poprawa),
- systematyczne porządkowanie stosunków własnościowych i gospodarcze ożywianie przejętego mienia pokopalnianego

na terenach dawnego Ruchu II w Jawiszowicach.
Porażki:
- niezadowalające postępy w procesie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie,
- brak efektywnej strategii rozwiązania problemu mieszkaniowego (mieszkania komunalne i socjalne),
- brak technicznych efektów w staraniach
o poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy ze strony Wisły i Soły.
Krzysztof Bielenin z Brzeszcz (Wspólnota Samorządowa)
Sukcesy:
- duża ilość inwestycji - modernizacja i przebudowa dróg w gminie (m.in. ul. Kosynie-

ców poprzez modernizację skrzyżowania
ulic Turystycznej i Piłsudskiego i uruchomienie sygnalizacji świetlnej.
Porażki:
- bezskuteczne starania o poprawę stanu
sanitarnego placu zabaw na os. Słowackiego poprzez instalację toalety przenośnej
typu toy-toy.
Sławomir Drobny (Wspólnota Samorządowa)
Sukcesy:
- wiele przeprowadzonych modernizacji dróg,
chodników i parkingów (m.in. ul Szymanowskiego wraz z parkingami i chodnikiem, ul.
Górnicza wraz z chodnikami, skrzyżowanie ulic
Ofiar Oświęcimia, Nosala i Szymanowskiego
oraz ulic Szkolnej, Leśnej i Kościuszki),

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Brzeszczach. Listopad 2006 r.

rów, ul. św. Wojciecha, ul. Olszenik, ul. Bór,
ul. Topolowa, oświetlenie ul. Kolonia w Wilczkowicach) oraz projekty techniczne ulic:
Reja, Stefczyka, Kościelnej, drogi łączącej
ul. Sobieskiego z ul. Dąbrowskiego,
- oddanie do użytku nowej przepompowni
wody w Brzeszczach oraz trwające prace
projektowe i remontowe kolejnych przepompowni w Brzeszczach i Wilczkowicach,
- oddanie do użytku nowych mieszkań socjalnych.
Porażki:
- o porażkach nie chcę na razie mówić, ze
względu na to, że to dopiero półmetek pracy Rady Miejskiej. Liczę na to, że zrealizujemy obietnice przedwyborcze w kolejnych
dwóch latach. Zwrócę się m.in. do radnych o zagwarantowanie środków na wykonanie przynajmniej projektu technicznego oświetlenia ulic Młyńskiej i Olszynki.
Mirosław Bukowski (Platforma Obywatelska)
Sukcesy:
- sfinalizowanie I etapu inwestycji - modernizacja chodników w rejonie bloków nr 1, 2, 3
i 4 w rejonie tzw. „starych bloków”,
- modernizacja ciągu pieszego wzdłuż budynków wielorodzinnych na os. Słowackiego oraz budowa parkingu przy zakończeniu
tego chodnika od strony ul. Słowackiego,
- poprawienie bezpieczeństwa mieszkań-
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- oddanie do użytku nowych przepompowni wody na terenach dotkniętych szkodami
górniczymi,
- oddanie do użytku budynku z mieszkaniami socjalnymi (chociaż potrzeb w tym
zakresie jest bardzo dużo).
Porażki:
- brak środków zewnętrznych na kanalizację gminy Brzeszcze,
- brak środków zewnętrznych na rewitalizację Starej i Nowej Kolonii,
- likwidacja straganów handlowych przy ul.
Nosala w Brzeszczach.
Anna Kasprzyk-Hałat (Platforma Obywatelska)
Sukcesy:
- kilka dużych inwestycji w Jawiszowicach
i w oświacie gminnej,
- utrzymanie niezależnej szkoły w Zasolu
oraz otwarcie konkurencyjnego dla NZOZ
„Vita” ośrodka zdrowia w Zasolu,
- sukces z ostatniej chwili - podjęcie 28
października br. głosami koalicji PO i Wspólnota Samorządowa uchwał dotyczących
podniesienia wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi oświatowej oraz
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
Porażki:
- w Jawiszowicach nadal nie ma gimnazjum.
Nasze dzieci dojeżdżają do sąsiednich miejscowości. Pomysł MEN wysyłający do szkoły

sześciolatki może udaremniać moje marzenie
- w budynku naszej podstawówki musi znaleźć się miejsce przede wszystkim dla maluchów, a dla gimnazjum zabraknie miejsca.
Marcin Kubica (Chrześcijański Ruch Samorządowy)
Sukcesy:
- zakończenie licznych dużych inwestycji
m.in. przebudowa ul. Handlowej w Jawiszowicach, cmentarza w Jawiszowicach,
- wprowadzenie poprawionego regulaminu
utrzymania porządku i czystości w gminie
Brzeszcze, który moim zdaniem jasno określa zasady utrzymania porządku w gminie,
- umożliwienie utworzenia ośrodka zdrowia w Zasolu, konkurencyjnego w stosunku do NZOZ „Vita”.
Porażki:
- dalsze konstruowanie budżetu gminy na
zasadzie coraz większej konsumpcji, podejmując jednocześnie znikome wysiłki w
celu ograniczenia wydatków,
- niewystarczająca sieć kanalizacji gminy,
- znikome pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje w gminie.
Zbigniew Rodak (Bezpartyjny Komitet Wyborców)
Porażki:
- problemy z adaptacją byłej wymiennikowi
ciepła na os. Paderewskiego na świetlicę
osiedlową. Może do końca tego roku powstanie projekt techniczny, który rodzi się
już ponad rok. Przypominam, że mieszkańcy prawie trzytysięcznego osiedla starają
się o tę świetlicę już ponad cztery lata,
- brak oświetlenia ulicznego wzdłuż bloku
nr 15 na os. Paderewskiego, tzw. pasaż,
który jest dojściem mieszkańców do przystanku autobusowego,
- brak remontu chodników, uliczek i alejek
w starej części os. Paderewskiego.
Tadeusz Wawro (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
Sukcesy:
- postęp w modernizacji dróg, w tym wojewódzkich nr 933 i 949, przebiegających
przez teren gminy oraz budowa sygnalizacji świetlnej na tych drogach,
- uruchomienie Ośrodka Zdrowia w Zasolu,
jako swoistej konkurencji dla NZOZ „Vita”.
Porażki:
- niepozyskanie jakichkolwiek środków z
funduszy europejskich na realizację inwestycji w gminie;
- brak postępów w budowie parku miejskiego, mimo posiadania pełnej dokumentacji projektowej tego zadania,
- doprowadzenie do przejęcia przez gminę
obiektów sportowych dotychczas użytkowanych przez KS Górnik Brzeszcze, wbrew
stanowisku tego stowarzyszenia.

Nasze
tematy
Nasze
Naszetematy
tematy
Nasze
tematy

Nasza gmina, nasza troska
Jaki obraz gminy wyłania się z oceny minionych dwóch lat dokonanej przez radnych? Chyba
w gruncie rzeczy podobny do oceny każdego z nas
- zwykłego mieszkańca gminy Brzeszcze. Radni to
przecież nasi sąsiedzi, to tutaj załatwiają swoje
codzienne sprawy. Może tylko lepiej poinformowani. No i - o czym nie można zapominać - pobierający co miesiąc wynagrodzenie za reprezentowanie nas we władzach publicznych. No więc w jakiej
gminie żyjemy?
W gminie, o której nie można powiedzieć, że po
uruchomieniu strumienia unijnych pieniędzy płynącego do Polski, korzysta z niego obficie. Korzysta
w znikomym stopniu, na co zwraca uwagę duża
część radnych, przede wszystkim tych z opozycji.
Co prawda pozyskaniem unijnego wsparcia mogą
się pochwalić na przykład placówki oświatowe czy
organizacje pozarządowe, korzystające głównie ze
wsparcia w ramach programu „Kapitał ludzki”,
ale inwestycji materialnych wykonanych za unijne pieniądze na próżno w gminie szukać (jesteśmy zbyt zamożną gminą - tłumaczą urzędnicy).
W gminie, w której dobrobyt mieszkańcom ciągle zapewnia największy pracodawca KWK
„Brzeszcze-Silesia”, po latach przerwy przyjmujący do „roboty” kolejne pokolenia brzeszczan.
W gminie, gdzie Rada Miejska i burmistrz w
najważniejszych kwestiach potrafią koniec końców dojść do porozumienia. Trudno się jednak
oprzeć wrażeniu, że na względnie sprawnym administrowaniu gminą i zaspokajaniu oczekiwań
poszczególnych sołectw i osiedli sprawa się kończy. Tak, temu mało kto zaprzeczy - tu i ówdzie
remontuje się drogi, chodniki, parkingi. Ale czy
mamy wizję, strategię rozwoju gospodarczego gminy sięgającą kilkanaście, kilkadziesiąt lat do przodu. Co będzie miała gmina do zaoferowania
mieszkańcom Brzeszcz za 30, 40 lat, kiedy wyczerpią się pokłady węgla w kopalni „Brzeszcze”?
Przed burmistrzem i radą dwa trudne lata. Budżety, w których muszą się znaleźć pieniądze na
odkładane od lat inwestycje (np. park miejski). Pieniądze - większe niż zakładano - trzeba będzie też
dołożyć do planowanej na przyszły rok budowy kompleksu dwóch boisk w ramach rządowego programu
„Moje boisko Orlik 2012”. Duże nadzieje na przyszły rok władze gminy wiążą z tworzonym właśnie
programem rewitalizacji miasta. Jeśli inwestycje w
nim zapisane zostaną chociaż w połowie zrealizowane, będziemy żyć w innej gminie. A co będzie
jeśli nie otrzymamy dofinansowania na modernizację stadionu KS Górnik? Czy i na to zadanie znajdą
się pieniądze w budżecie gminy? A przecież konieczne są inwestycje w kanalizację sanitarną, rośnie presja płacowa pracowników służb i jednostek
samorządowych itp., itd.
To tylko osobiste przemyślenia człowieka, który od kilku lat z bliska przygląda się pracy samorządu lokalnego. Zapraszam do polemiki.
Jacek Bielenin

Wspomnienia
Heleny
W lipcu br. Helena Polak (z domu
Mleczko) z Jawiszowic skończyła
84 lata. Ta samotnie mieszkająca
w domu na granicy Jawiszowic
i Dankowic starsza pani, w czasie
II wojny światowej wraz z rodziną
pomagała oddziałowi partyzanckiemu „Sosienki”.
Urodzona 24 lipca 1924 r. w Jawiszowicach
Helena Polak jest ostatnią żyjącą członkinią rodziny Mleczko. Dzięki niej pamięć o jej bliskich może
zostać podtrzymana. Józef Mleczko oraz jego pięcioro dzieci - Maria, Jan, Stefan i Ludwik oraz najmłodsza z nich Helena, narażali swoje życie, by
zapewnić bezpieczeństwo partyzantom. W ich
domu mieściła się tzw. „melina” dla partyzantów
i uciekinierów z obozu, których zaopatrywali w
żywność i fałszywe dokumenty.

lak. - Siostra Maria zaparzyła herbatę, a ojciec przyniósł bańkę z „samogonką”. Przy każdym toaście
tato powtarzał jeden zwrot: z Panem Bogiem,
Panie Jezusku. Od tego czasu ojca zaczęto nazywać Jezuskiem.

Młodość w cieniu okupacji
Kilkunastoletnia Helena wraz z siostrą Marią
zajmowały się kuchnią. Musiały z niewielkiej ilości
produktów przygotować pożywienie dla sporej
grupy osób. Nigdy nie było obiadu składającego
się z dwóch dań. Przeważnie partyzanci jedli grochówkę, kapuśniak czy zupę ziemniaczaną. Siostry przygotowywały także herbatę z czosnkiem,
by walczący mogli się ogrzać. Starały się, by nikt,
kto akurat przebywał ich domu nie był głodny.
Rodzina musiała być bardzo czujna. We wsi
nie brakowało konfidentów, którzy bez wahania
informowali Niemców o podejrzanych sprawach.

Początki wojny
Rodzina Józefa Mleczko jesienią 1939 r. została wysiedlona przez Niemców ze swojego rodzinnego domu. Musieli zostawić cały swój dobytek,
gospodarstwo, zwierzęta. Helena wspomina jak
bratu Janowi udało się zachować jedną krowę.
- Traf chciał, że kiedy przyszli Niemcy Jasiek
pasł krowę nad Wisłą - opowiada Helena Polak. Przywiązał ją, i tam w czasie rekwirowania naszego majątku pozostała. Zarządca dworu w Jawiszowicach - Skrzypczyk - zorientował się, że jest za
mało zwierząt, ale na szczęście nie zareagował.
Dzięki temu została nam chociaż jedna krowa.
Mleczkowie przenieśli się do siostry Józefa,
gdzie zamieszkali w tzw. zabudówce.

Jezusek
Końcem 1939 r. w Brzeszczach powstała
pierwsza komórka Związku Walki Zbrojnej. Założyli ją Stanisław Kosoń, Jan Siuta, Jan Wawro,
Józef Faltus i Leon Stawowy. W 1942 r. Związek
Walki Zbrojnej przemianowano na Armię Krajową.
Komendantem Obwodu Oświęcimskiego był porucznik Jan Wawrzyczek ps. „Danuta”. Już jesienią 1941 r. pod jego dowództwem w jawiszowickich lasach powstał oddział „Marusza”. Kolejne
odziały ZWZ/AK powstały w Bielanach i w okolicach Kańczugi. W 1943 r. doszło do połączenia
tych trzech oddziałów i utworzenia oddziału partyzanckiego „Sosienki”. Nazwa ta pochodzi od
lasu znajdującego się pomiędzy Łękami a Bielanami, który był miejscem spotkań partyzantów
(więcej o partyzantach z „Sosienek” w „Odgłosy
Brzeszcz”, nr 7/2004).
W działaniach „Sosienek” brał udział Józef
Mleczko, który przyjął pseudonim „Jezusek”.
- Pewnego wieczora, bracia i ojciec długo rozmawiali z partyzantami - wspomina Helena Po-

Stodoła na granicy Jawiszowic i Dankowic (tzw.
„sabudówka” od nazwiska Sabuda), w której
ukrywali się partyzanci z oddziału „Sosienki”.
- Pewnego dnia, to były żniwa, przyjechało do
nas dwóch policjantów. Kazali mi oraz siostrze jechać do dworu - wspomina Helena Polak. - Byłam
pewna, że to ma jakiś związek z partyzantami, ale
okazało się, że miałyśmy pomóc przy żniwach. Marysi
udało się wyprosić, żeby pozostała w domu, bo
jest tu dużo pracy. Ja musiałam pójść. Po drodze
spotkałam koleżankę pasącą krowy. Powiedziała
mi, że jak raz pomogę przy żniwach, to każdego
dnia będę musiała tam pracować. Zawróciłam do
domu. Policjanci ponownie przyjechali po nas. Tym
razem nie byli już uprzejmi. Chciałam uciec, ale
dogonili mnie. Niemcy kazali nam przychodzić do
pracy każdego dnia.
Oprócz partyzantów schronienie u Mleczków
znajdywali uciekinierzy z KL Auschwitz.
- Pamiętam trzy kobiety w „pasiakach” - opowiada Helena Polak. - Zobaczyłam je siedzące w
kącie w stajni. Szybko pobiegłam po starszego
brata. Nakarmiliśmy je i podarowaliśmy im suknie, by mogły pozbyć się obozowych łachów. Jasiek odprowadził je w bezpieczne miejsce i pokierował w stronę Czechowic-Dziedcic. Z kopaczkami
w rękach udały się w tamtym kierunku.
Rodzina Mleczków spoczywa na cmentarzu
w Jawiszowicach. Helena - jedyna żyjąca z rodzeństwa - 1 listopada jeszcze raz mogła zapalić
znicze na grobie swoich bliskich. Odważnych i
bohaterskich ludzi.
Mariola Bartel
Jacek Bielenin
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Nasze tematy
wiatu, w ostatniej chwili została zdjęta z porządku obrad. Zapisy w strategii wywołały
sprzeciw niemal całego środowiska oświatowego. Zawrócono uwagę na brak konsultacji
społecznych, wskazywano na błędy w wyliczeniach oraz w skali zbliżającego się do szkół
Jeszcze w czerwcu była uroczysta
niżu, krytykowano skrócenie okresu naboru
akademia z okazji 30-lecia szkoły,
uczniów do niektórych klas szkół średnich (w
urodzinowy tort, zapewnienia
tym do PZ nr 7).
- Tezami postawionymi w strategii zdziwienotabli o spokojnej przyszłości
ni
byli
nawet ci dyrektorzy szkół, którzy brali
placówki. Tymczasem we wrześniu
udział
w
pracach zespołu ekspertów - mówi
jak grom z jasnego nieba spadła
Grażyna Gawłowska, dyrektor PZ nr 7 w Jawiinformacja o tym, że Powiatowemu
szowicach. - Stwierdzili, że nie akceptują tego,
Zespołowi nr 7 Szkół Agrotechniczco napisano w strategii, bo nie byli świadomi
nych i Zawodowych w Jawiszowizapisów, które znalazły się w rozdziale „Procach może grozić w najbliższych
pozycja działań wobec poszczególnych placólatach likwidacja. Całe zamieszanie
wek”.
przez dokument, który ostatecznie
Po stanowczym sprzeciwie środowiska
wylądował w koszu.
oświatowego, Zarząd Powiatu Oświęcimskiego zrezygnował z przyjmowania strategii w
Zarząd Powiatu Oświęcimskiego zamówił pierwotnej wersji. Usunięto z niej najbardziej
opracowanie „Strategii rozwoju oświaty w kontrowersyjny rozdział, a do dalszych prac nad
powiecie oświęcimskim w latach 2008-2013”. jej nowym kształtem zaproszono m.in. dyrekDokument, za który Starostwo Powiatowe za- torów szkół.
- Zostaliśmy zobowiązani do przedstawiepłaciło 20 tys. zł, przygotował Instytut Badań
w Oświecie z Sopotu. Tezy w nim zawarte oka- nia koncepcji optymalnego funkcjonowania
zały się bardzo kontrowersyjne. Autor projek- szkoły w najbliższych latach, w realnych warunkach wynikających z niżu demograficznego i finansowania
oświaty z budżetu państwa. Strategia będzie konsultowana z radą
pedagogiczną, radą szkoły, radą
rodziców i związkami zawodowymi. Myślę, że nie byłoby całej tej
awantury, gdyby od razu tak postąpiono - mówi Grażyna Gawłowska.
W Powiatowym Zespole nr 7
Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych w tym roku szkolnym w klasach pierwszych uczy się 85
uczniów. W ubiegłym roku pierwNie ma mowy o likwidacji szkoły! - zapewnia dyrekcja PZ nr 7
szoklasistów było 80. Ogółem do
w Jawiszowicach.
PZ nr 7 uczęszcza 320 uczniów.
tu strategii napisał, że w obliczu niżu demogra- Kształcą się w trzech rodzajach czteroletniego
ficznego trzeba będzie ograniczyć liczbę szkół technikum: technik pojazdów samochodoponadgimnazjalnych (administrowanych przez wych, technik hodowca koni, technik żywienia
powiat) i zmniejszyć wielkość pozostałych. i gospodarstwa domowego oraz w dwóch roPrzedstawiono propozycje działań wobec po- dzajach zasadniczej szkoły zawodowej: mechaszczególnych placówek. I tak wyliczono, że w nik pojazdów samochodowych oraz mechaJawiszowicach uczyć się będzie poniżej 300 nik operator pojazdów i maszyn rolniczych.
- Nadchodzący do szkół ponadgimnazjaluczniów (około 8-9 oddziałów). Dalej w strategii czytamy: „Przy tak małej liczbie uczniów koszt nych niż demograficzny jest faktem i nie zautrzymania budynku robi się znaczny. Z ekono- mierzam temu zaprzeczać - mówi dyrektor
micznego punktu widzenia placówkę należy Gawłowska. - Trzeba zrobić wszystko, żeby się
zamknąć lub przekazać do prowadzenia innym do niego przygotować. Nasza szkoła nigdy nie
podmiotom. Jeśli jednak uwzględni się fakt, że była dużą placówką, co roku otwieraliśmy od
PZ nr 7 w Jawiszowicach prowadzi unikalny w 3 do 5 pierwszych klas. Przez lata udaje nam
skali regionu kierunek hodowca koni, można się ten poziom utrzymać i sądzę, że tak będzie
również rozważyć połączenie w jeden zespół tej w kolejnych latach. Właśnie to, że jesteśmy niewielką szkołą, może być naszym atutem.
placówki z PZ nr 6 w Brzeszczach”.
PZ nr 7 w Jawiszowicach od lat pozyskuje
Strategia, która miała być przedmiotem
dyskusji podczas wrześniowej sesji rady po- pozabudżetowe środki na doposażenie pla-

Strategia
do poprawki
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cówki czy bezpłatne szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje młodzieży. Pieniądze zdobyte z programów Ministerstwa Edukacji Narodowej pozwoliły utworzyć pracownię żywienia,
małą salkę gimnastyczną czy siłownię. W tym
roku szkolnym złożono wniosek o dofinansowanie wyposażenia pracowni technicznej. Co
roku jawiszowicka placówka zdobywa również
spore pieniądze z Ministerstwa Rolnictwa na
doposażenie bazy dydaktycznej szkół rolniczych. Z kolei w ubiegłym roku z projektu
„Szkoły Jagiellońskie” pozyskano 150 tys. zł.
Pieniądze wykorzystano na organizację pozalekcyjnych zajęć i zdobywanie dodatkowych
kwalifikacji przez uczniów oraz na zakup pomocy dydaktycznych.
- Najważniejszym celem na ten rok jest pozyskanie funduszy na budowę internatu lub
przynajmniej na sfinansowanie dojazdu do
szkoły dla uczniów spoza gminy Brzeszcze oraz
budowę nowej sali gimnastycznej - mówi Grażyna Gawłowska. - Dofinansowane tego drugiego zadania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 70
proc. kosztów. Wkład Starostwa wyniósłby tylko 30 proc. Jest już projekt techniczny nowej
sali gimnastycznej, na pewno będzie złożony
wniosek o zabezpieczenie odpowiedniej kwoty w przyszłorocznym budżecie powiatu oświęcimskiego. Teraz wszystko w rękach radnych
powiatowych. Myślę, że nie ma powodu, by
przede wszystkim radni z terenu gminy Brzeszcze nie głosowali za tym, by nowa sala powstała.
Jacek Bielenin
Oświadczenie wicestarosty powiatu oświęcimskiego Józefa Krawczyka.
Dotyczy: „Strategii Rozwoju Oświaty w Powiecie Oświęcimskim na lata 2008-2013”.
Podczas niedawnej sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu, która odbyła się 24 września 2008 r., Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zadecydował o wycofaniu z porządku
obrad projektu uchwały dotyczącego głosowania nad przyjęciem przez Radę do realizacji Strategii Rozwoju Oświaty
w Powiecie Oświęcimskim na lata 2008-2013.
Dokument ten został opracowany przez niezależną
firmę zewnętrzną, doświadczoną w dziedzinie oświaty,
na zlecenie Zarządu. W trakcie przygotowywania dokumentu odbyło się kilka spotkań, m.in. z dyrektorami szkół
oraz z wyłonionym zespołem, w skład którego wchodzili
przedstawiciele Zarządu Powiatu, radnych oraz szkół.
Strategia jest spojrzeniem z zewnątrz na funkcjonowanie oświaty powiatu oświęcimskiego. Stanowi materiał wyjściowy do dyskusji na temat dostosowania sieci
szkolnej do wchodzących do szkół nowych roczników
uczniów z tzw. niżu demograficznego.
Zmniejszona ilość uczniów wpłynie na wielkość szkół,
a nawet może w znaczącym stopniu ograniczać ich funkcjonowanie. Prognozy demograficzne dla szkół ponadgimnazjalnych w powiecie są niekorzystne. Systematycznie, ale i w sposób trwały zmniejsza się liczba
zamieszkałych na terenie powiatu dzieci i młodzieży w
wieku szkolnym. Dla porównania: w roczniku 1992, który
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Wspomnienie
o Olku Kozaku
W dniu 14 października br. pożegnaliśmy naszego
kolegę z pracy, od 11
lat na emeryturze Olka Kozaka. Umarł
zbyt - w naszym pojęciu - wcześnie i niespodziewanie. W
piękny, październikowy dzień, na cmentarzu, naznaczonym
Aleksander Kozak
już barwami jesieni,
patrzyliśmy na jego trumnę wśród kwiatów. Zamkniętą - więc zapamiętamy go takim, jak za życia.
Pogrzeb był świecki, poetycko-refleksyjny,
profesjonalnie prowadzony. W pewnym oddaleniu od grupy żegnającej Aleksandra, trębacz
grał „Ciszę”.
W jednym pokoju z Olkiem pracowałam od
czasów kadencji pani prezes Anieli Siwiec.
Pokój mieścił dział administracji, na czele z kierownikiem - panią Zdzisią Tomalą, behapowca, czyli
mnie, no i - w jednej osobie - zaopatrzeniowca,
magazyniera, koordynatora skupu opakowań
szklanych - pana Aleksandra Kozaka. Ciągle zapracowanego; to w terenie, to przy biurku, z głową
schyloną nad dokumentacją. Zapracowanego, ale
równocześnie niezwykle uczynnego, chętnego do
natychmiastowego udzielenia pomocy potrzebującym. Również dżentelmena, z kurtuazją traktującego swoje koleżanki - współpracownice. Te zaś, z
uwagi na jego południową, nieco włoską urodę,
nadały mu ksywkę „Olunio-Italiano”.
We wspomnieniach widzę Olka w jego bordowej, ortalionowej kurtce - nie do zdarcia - i w

granatowym berecie z antenką, lub w szydełkowym berecie - prezencie od teściowej, podczas
cyklicznych akcji ziemniaczanych czy podczas rozprowadzania karpi świątecznych. Rasowy handlowiec - potrafił sprzedać wszystko („Serki wożę
wyborowe, twarde, miękkie, podpuszczkowe,
podwędzane i topione, cukrowane i solone!
Oprócz tego nowalijki; weź ogórków cztery skrzynki, dorzucę ci i marchew nową. Na rezerwę. Tę
zimową... Że za dużo? Jesteś w błędzie, bierz, bo
więcej już nie będzie!”). Wybrzydzającej na coś
kierowniczce sklepu, demonstrował na przykład
pocierane o rękaw - dla połysku - jabłko („Jak to
zgniłe?! Kaprys nowy! To jest odrzut eksportowy!”). Często jeździł po towar z kierowcami pszczyńskiego PTHW, cieszącymi się oryginalnymi
pseudonimami („Dalej w świat Oluś zasuwa: przy
nim „Oszust” i „Żarówa”... Rybki wożę dziś wspaniałe, już o trzeciej rano wstałem! Nikt więc chyba
nie neguje, że za sześciu on pracuje!).
Olek był postacią nietuzinkową, można nawet powiedzieć, że malowniczą. Skrytą, zamkniętą w sobie, ale wrażliwą. Ówczesna kierowniczka działu księgowości, głośniej niż
wymagała tego potrzeba, domagała się od nas,
w tym i od Olka, potrzebnych jej danych. Jednak
nikt, prócz naszego kolegi, nie miał na nią sposobu („Lecz nadchodzi dzień pechowy, gdy Olunio ma zmartwienie, bo mu o puszkę po śledziach nie gra ważne zestawienie... Schyla głowę
nad papiery, bo księgowa idzie właśnie: - Czy
mam długo jeszcze czekać?! - Trzy... Osiem... Piętnaście...”). Po prostu liczył i „nie słyszał”. Księgowa, coraz bardziej purpurowa na twarzy, mówiła
coraz głośniej, wreszcie z pasją wychodziła, trzaskając drzwiami.
Z tym „niesłyszeniem” były i inne sytuacje. W
tamtych czasach byłam jedną z nielicznych jeszcze
właścicielek składanego roweru, na którym jeździłam do pracy i po terenie. PSS nie dysponował
wtedy rowerami służbowymi, więc Olek go często

w roku szkolnym 2008/2009 rozpoczął naukę w szkołach
ponadgimnazjalnych jest 2031 uczniów, a 10 lat później
liczba ta maleje do 1410, czyli o 621 osób, co stanowi
spadek o około 30 proc.
Dyrektorzy szkół zostaną poproszeni o przygotowanie informacji o organizacji swoich szkół z uwzględnieniem niżu demograficznego, w tym kierunków kształcenia, ilości oddziałów, liczebności kadry pedagogicznej i
obsługi administracyjnej. Mają również przedstawić własne spostrzeżenia na temat czy każda szkoła kształci w
dowolnych kierunkach zawodowych, czy też powinno się
dążyć w kierunku specjalizowania się szkół, np. technik
informatyk tylko w jednej szkole. Od dyrektorów będziemy oczekiwać wyrażenia opinii co do sposobu oceny
pracy szkół, podnoszenia jakości kształcenia, a być może
wielu z nich zaproponuje innowacyjne pomysły na funkcjonowanie szkół.
Przygotowany przez ekspertów materiał pn. „Strategia
Rozwoju Oświaty w Powiecie Oświęcimskim na lata 20082013” jest bardzo ważnym dokumentem do rozważnego
zaplanowania działań, które obecny Zarząd stawia jako
wyzwanie. Proponowana strategia odnosi się do lat 2008-

2013, a właśnie w ciągu najbliższych 5 lat nastąpi największy spadek liczby dzieci i młodzieży, po czym nastąpi stabilizacja na poziomie 1400-1500 uczniów w roczniku.
Mając na uwadze trendy demograficzne, nie ma możliwości „przeczekania” trudnych lat. Przebudowa powiatowej oświaty jest zjawiskiem nieuniknionym, a podjęcie
rozważnych decyzji w najbliższym okresie zagwarantuje
spokojne funkcjonowanie systemu w kolejnych latach.
Do tej pory możliwa była dowolność w zakresie otwieranych typów i kierunków kształcenia, co obecnie należy
zweryfikować. Zmniejszenie liczny uczniów pociąga za
sobą nie tylko mniejszą kwotę subwencji, ale również
zmiany organizacyjne w szkołach.
Tocząca się dyskusja świadczy, że problem jest trudny, jednak pozytywnym aspektem jest fakt, że szkoły już
dzisiaj zaczynają myśleć o przyszłym naborze. Podejmują
działania, aby ich oferta edukacyjna była na tyle atrakcyjna, by uczniowie wybraki tę właśnie szkołę. Naszym
celem jest podnoszenie poziomu nauczania, tak aby szkoły
prowadzone przez Powiat Oświęcimski wygrywały konkurencję ze szkołami z powiatów ościennych.
Józef Krawczyk, wicestarosta

ode mnie pożyczał („Jakiż demon gna po Brzeszczach, że aż błoto odskakuje? Ależ to pan Olek
Kozak na rowerku pedałuje!”). Zawsze grzecznie
pytał czy może sobie pożyczyć. Niekiedy odmawiałam, gdy sama wybierałam się w teren. Olek
niby to przyjmował odmowę, mrucząc pod nosem jakieś zgodne no... no..., a za chwilę patrzymy
- wyjeżdża z bramy - oczywiście na moim składaku! Ja szłam pieszo, a koleżanki pokładały się ze
śmiechu. Bowiem nasz kolega, jeżeli nie chciał
czegoś słyszeć, to nie słyszał - i basta!
Kiedyś wybrałam się do restauracji „Parkowej” na kontrolę, w moich sztucznych „wilkach”
z kapturem. Ledwo tam dotarłam, gdy zadzwonił Olek, domagając się natychmiastowego zwrotu swojego szydełkowego beretu - prezentu od
teściowej. Zdumiona, zapewniałam go, że mam
własny beret, niepotrzebny mi więc jego, ale bezskutecznie. Do momentu, gdy nagle Urszula zaczęła chichotać, wskazując na kaptur mojego
płaszcza. Spojrzałam i zdębiałam: z kaptura wystawał w 2/3, dziwnie zwinięty - szydełkowy beret Olka od teściowej! Musiał tam wpaść ze
wspólnego, przeładowanego wieszaka w dziale
administracji, a ja z tą dekoracją paradowałam
przez całe Brzeszcze.
Pewnego razu po odzież i obuwie ochronne
zgłosił się jeden z pracowników masarni, starszy
już pan, cierpiący na wadę wymowy (jąkanie).
Odzież pobrał, ale buty-gumofilce były albo za
małe, albo za duże. Wreszcie, zdenerwowany, zrezygnował. Wychodząc z pokoju, zamknął drzwi
na klamkę, a ja i Olek odetchnęliśmy z ulgą. Niestety, tylko na moment, gdyż drzwi uchyliły się,
pan masarz włożył głowę przez szparę i patrząc to
na mnie, to na Olka, zaproponował: A te bu...
bu... buty, to se wsadźcie do du... du... du..., po
czym już na dobre opuścił biuro.
Olek był bardzo przywiązany do domu i swojej rodziny, to znaczy do żony Elżbiety i syna Artura. Lubił też robić zaprawy. Uczył nas, że do kiszenia ogórków należy używać nieprzegotowanej,
najlepiej źródlanej wody, której musi być tyle, by
przykryła ogórki, dodać lekko czubatą łyżkę soli
na każdy litr, no i dużo czosnku i kopru oraz laseczkę chrzanu. Jedynie do kiszenia ogórków –
zaznaczał - można ponadto użyć nieco uszkodzonych weków.
Aleksander Kozak przepracował w „Społem”
PSS „Górnik” Brzeszcze 41 lat. Nigdy nie korzystał
ze zwolnień lekarskich. Nawet jeśli widać było, że
coś mu dolega, nie przyznawał się.
Został uhonorowany wieloma odznaczeniami: orderem „Zasłużonego Pracownika Handlu i
Usług”, złotą odznaką „Zasłużonego Pracownika
WSS Katowice”, „Medalem 40-lecia PRL”, „Srebrnym Krzyżem Zasługi”. Był wzorem pracownika i
człowieka.
Spoczywaj w spokoju, Dobry Kolego. Cześć
Twojej pamięci!
Krystyna Blamek
Teksy ujęte w nawiasach stanowią fragmenty „Ballady spółdzielczej - z przymrużeniem oka”
Krystyny Blamek.
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Mieszkaniec Brzeszcz, 24-letni Przemysław N. pośredniczył
w sprzedaży fałszywych świadectw maturalnych. W ręce funkcjonariuszy brzeszczańskiej policji wpadł 9 września w samym
centrum Brzeszcz.
O tym, że Przemysław N. czasowo przebywa w Brzeszczach i
trudni się sprzedawaniem maturalnych świadectw policjanci dowiedzieli się od swojego informatora. 9 września, w samym centrum
Brzeszcz, miało dojść do kolejnej
transakcji. Funkcjonariusze KP
Brzeszcze obserwowali wskazane
miejsce. Rzeczywiście o podanej
godzinie zjawił się młody mężczyzna odpowiadający rysopisowi
sprawcy. Został zatrzymany.
W trakcie przeszukania w jego
podręcznym bagażu policjanci
znaleźli bardzo dobrze podrobiony dokument. Jego wartość na rynku wynosiła 1500 zł. Część tej kwoty - 200 zł - trafiało do kieszeni

Komunikat
Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.
W związku z przewidywanym na 17
października br. całkowitym zamknięciem
dla ruchu wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w Pszczynie na czas ok.
18 miesięcy, zwracamy się z prośbą do
wszystkich zmotoryzowanych, zwłaszcza
kierowców samochodów ciężarowych, by
przez ten okres czasu starali się omijać
Pszczynę.
Proponujemy następujące objazdy:

Przemysława N., resztę zaś kasował producent dokumentu mieszkająca w Nowym Sączu 22letnia Katarzyna D. Młodzi ludzie
kontakt nawiązali przez Internet,
brzeszczanin szukał nabywców,
nowosądeczanka dostarczała
świadectwa. Policja u obu zabezpieczyła sprzęt komputerowy.
- Trwają czynności zmierzające
do ustalenia nabywców, a pomóc
w tym mają m.in. prowadzone
przez biegłego badanie zabezpieczonego sprzętu - mówi zastępca
komendanta KP Brzeszcze Jarosław Adamiec. - Dokument na
pierwszy rzut oka niczym nie odbiegał od oryginału. To nie była
partacka robota. I w Brzeszczach
to też nie był pierwszy przypadek
nabycia takiego świadectwa. Zarówno tym, którzy weszli w posiadanie dokumentu i posłużyli się
nim, jak i producentowi, i rozprowadzającemu, grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.
EP

- jadący od Oświęcimia, Brzeszcz, Chrzanowa i Bielska-Białej w kierunku Raciborza, Wodzisławia Śl., Rybnika, Cieszyna, Jastrzębia-Zdroju oraz Pawłowic
powinni kierować się bezpośrednio na
drogę krajową nr 81 omijając Pszczynę.
- jadący od strony Raciborza, Rybnika,
Cieszyna, Jastrzębia-Zdroju, Wodzisławia
Śl., Żor, Pawłowic w kierunku Brzeszcz,
Oświęcimia, Chrzanowa i Bielska-Białej
powinni korzystać z drogi krajowej nr 81,
kierując się na Mikołów lub Skoczów w
zależności od celu przejazdu i dalej drogą
krajową nr 1.

Reklama

7 października w Przecieszynie na ul. Długiej policjanci zatrzymali
40-letniego mieszkańca Przecieszyna Artura B., który w stanie nietrzeźwości kierował rowerem (1,11 prom.). W tym samym dniu w Brzeszczach na ul. Wyzwolenia w ręce stróżów prawa wpadł nietrzeźwy 56letni rowerzysta Jan M. z Brzeszcz. Badanie na zawartość alkoholu we
krwi wykazało 1,86 prom. w wydychanym powietrzu.
***
10 października o godz. 19.25 w Jawiszowicach na ul. Łęckiej jadący samochodem marki Ford Escort nietrzeźwy (1,93 prom.), 49-letni
mieszkaniec Bulowic Wiesław B. zjechał na przeciwległy pas ruchu i
czołowo zderzył się z samochodem marki Opel Corsa, którym kierował
22-letni mieszkaniec Jawiszowic Wojciech H. Kierowca Escorta doznał
obrażeń i pozostał na leczeniu w szpitalu, kierowca Opla zaś po opatrzeniu został zwolniony do domu.
***
9 października w Brzeszczach przy ul. Strażackiej spłonęła stodoła.
Pokrzywdzony mieszkaniec Brzeszcz Stanisław S. oszacował straty na
ok. 15 tys. zł. Dochodzenie prowadzi KP Brzeszcze. Wstępnie ustalono,
że przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.
***
10 października w Brzeszczach na Nazieleńcach policjanci zatrzymali
42-letniego mieszkańca Góry Tadeusza P., który za pomocą sieci rybackiej
tzw. drgawicy z terenu stawów hodowlanych Tomasza K. kradł ryby. Niewiele brakowało, a jego łupem padłoby 57 kg karpia o wartości 627 zł.
***
10 października w Przecieszynie na ul. Topolowej nieznany sprawca zerwał kłódki zabezpieczające drzwi garażu blaszanego, po czym
skradł trzy zagęszczarki do ubijania podłoża. Pokrzywdzony mieszkaniec Oświęcimia Czesław K. oszacował straty na 30 tys. zł.
***
13 października w Brzeszczach na ul. Słowackiego nieznany sprawca włamał się do samochodu VW Golf. Skradł głośniki samochodowe
oraz inne elementy wyposażenia pojazdu. Pokrzywdzony mieszkaniec
Kęt Paweł K. oszacował straty na 1,2 tys. zł.
***
20 października w Brzeszczach na ul. Kościuszki nieznany sprawca włamał się do szafki ubraniowej w łaźni KWK „Brzeszcze-Silesia”. Skradł pieniądze w kwocie 150 zł oraz telefon komórkowy marki Nokia 6300. Pokrzywdzony mieszkaniec Jawiszowic Rafał Ł. straty oszacował straty na ok. 600 zł.
***
21 października o godz. 23.30 w Jawiszowicach na ul. Handlowej,
kierujący samochodem Nissan mieszkaniec Czechowic-Dziedzic Damian J.
nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w
budynek sklepu, a następnie w tablicę ogłoszeń. Stało się tak w efekcie jego
ucieczki przed policjantami, kiedy nie zatrzymał się do kontroli drogowej.
Nic dziwnego, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Był trzeźwy. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznał pasażer pojazdu, również
mieszkaniec Czechowic-Dziedzic, który po opatrzeniu opuścił szpital.
***
21 października w Brzeszczach na ul. Kościelnej policjanci zatrzymali 21-letniego mieszkańca Łęk Ariela Ż., podejrzanego o dokonanie
kradzieży telefonu komórkowego marki Sony Ericsson wartości 100 zł,
pióra do pisania marki Waterman oraz aparatu fotograficznego. Przedmioty te miał skraść chwilę wcześniej pracownikowi Urzędu Gminy
Brzeszcze. Mienie odzyskano. Pióro i telefon zwrócono pokrzywdzonemu Krzysztofowi K.; aparat był natomiast własnością Urzędu.
***
22 października w Brzeszczach na ul. Kościuszki policjanci zatrzymali 55-letniego mieszkańca Jawiszowic Stanisława K., który kierował
samochodem marki Opel Corsa w stanie nietrzeźwości (2,94 prom.).
EP
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Dziękuję
za książkę!
Bardzo proszę o wydrukowanie na łamach waszego pisma podziękowania i uznania dla autorki
Krystyny Blamek (z domu Papla)
po przeczytaniu książki pt. „Wierzchem na świni”.
Jestem jej szkolną koleżanką z
Technikum Łączności w Pszczynie
(rocznik 1961-1966) oraz po 40
latach odnalezioną starszą panią i
wspomnieniem młodości.
Czytając książkę mojej szkolnej koleżanki Krystyny Blamek pt.
„Wierzchem na świni” wróciłam
myślami do mojego rodzinnego
domu, mojego dzieciństwa.
Nieprawdopodobne… natłok
wspomnień, zbieżność sytuacji i
ten niepowtarzalny urok Matki.
Widziałam swoją Mamę (tak
samo, jak bohaterkę) zapracowaną,
w czystym, pachnącym gotującymi
się potrawami mieszkaniu (polewka, obiady dwudaniowe, kiszenie

kapusty, świąteczne porządki, wigilia, choinka, wiszące cukierki-papierki)… ach, łza się w oku kręci. Jej
spracowane ręce, dobre i mądre
oczy, wyrozumiałe spojrzenie na
moje i rodzeństwa psikusy. Mama
umiała szyć, czytała książki (dowodem nasze imiona: Krystyna, Tadeusz, Danusia).
Do końca swoich dni (zmarła
mając 80 lat) oglądała programy
publicystyczne, rozrywkowe i filmy. Umiała dyskutować i słuchać.
Dziękuję Krysiu, że przypomniałaś mi to wszystko (przez twoje wspomnienia odnalazłam swoje), że mogę poprzez twoją książkę,
która wyraża hołd dla twojej
Mamy, złożyć hołd mojej Mamie i
tysiącu innym. Napisałaś książkę z
myślą o swojej Mamie, a dotarłaś
do wielu serc córek, synów, wnuków i wnuczek.
Polecam - prosty styl, autentyczne wydarzenia i obrządki. Czyta się jednym tchem i wraca.
Dziękuję ci Krysiu!
Danuta Chaładus-Mieszczanin
(Sosnowiec)

Urzekł ich Leśny Gród
Tym razem kurs obrano na
Żywiec i Milówkę. Była to piąta już
w tym roku wycieczka zorganizowana dla mieszkańców przez Samorządy Osiedlowe nr 4 i nr 7.

Świętowita, największa rzeźba świata zgłoszona do Księgi Rekordów
Guinnessa. Pomysłodawcą i zarazem projektantem tej 14-metrowej,
wykonanej z czterystuletniej topoli
rzeźby jest właściciel ogrodu Grze11 października wycieczkowicze gorz Śleziak.
- nim dotarli do Żywca - po drodze
W Leśnym Grodzie wśród wolzahaczyli o Porąbkę, gdzie zwiedzili nostojących rzeźb z drewna świerelektrownię szczytowo-pompową kowego, które nawiązują do kulPorąbka-Żar. W Żywcu zaś, w towa- tury Majów, Azteków i Inków oraz
postaci zaczerpniętych
z baśni, wycieczkowicze
z Brzeszcz podziwiali też
spacerujące
pawie, bażanty chińskie i
tybetańskie.
W ogrodzie
widoczne są
Przed wejściem do Leśnego Grodu w Milówce.
wpływy orienrzystwie przewodnika poznawali talne, oddaje je w pełni japoński
dzieje Muzeum Browarnictwa i ogród, ścieżki fung shui oraz liczne
smakowali złoty napój.
odmiany roślin orientalnych. A
A w Milówce urzekł ich Leśny wiosną teren zdobi niezliczona ilość
Gród, magiczny zakątek, któremu krokusów, żonkili, storczyków, hianieobce są akcenty słowiańskich cyntów, narcyzów, a także ozdobny
wierzeń. Znajduje się tam posąg czosnek.
EP

Gdzie tu antysemityzm?
W numerze 10/2008 „Odgłosów Brzeszcz” p. Piotr Świąder-Kruszyński w swoim felietonie pt. „Antysemityzm” napisał m.in., że w
Polsce prof. dr hab. Jerzy Robert
Nowak „publikuje wiele artykułów
o wydźwięku antysemickim” oraz,
że „swoje poglądy wyraża również
w audycjach, napisanych książkach
i na autorskich spotkaniach”. Pan
PŚ-K nie zacytował jednak, ani jednej treści fragmentu tych artykułów
i poglądów.
Słowo antysemityzm wyraża
„postawę niechęci, bądź wrogości
wobec Żydów lub osób pochodzenia żydowskiego, ich prześladowanie, dyskryminację, poglądy uzasadniające takie działania”.
Po przeglądnięciu w internecie
oraz w wydaniach książkowych publikacji Jerzego Roberta Nowaka,
celem znalezienia tychże „artykułów
o wydźwięku antysemickim”, nie
można się zgodzić z tezą, że ich treść
podlega kryteriom zarzutu antysemityzmu. JRN nie pisze negatywnie
w odniesieniu do narodu żydowskiego jako całości, bądź Żyda jako
osoby, za to, że jest Żydem, co byłoby antysemityzmem, lecz odnosi się
do konkretnych osób tego narodu,
co jest tym samym co pisanie krytycznie o jakimkolwiek obywatelu
innego państwa za jego czyny, które podlegają określonej ocenie. To
tak, jakby kogoś uważać za negatywnie nastawionego do narodu
gruzińskiego, bo wymienia, że Stalin czy Beria byli Gruzinami. Czy pisząc krytycznie o hitlerowcach czy
roli Bismarcka lub Hakaty, ma być to
odbierane jako wydźwięk antyniemiecki, a o UPA jako wydźwięk antyukraiński?

Podziękowanie
Zespół „Przecieszynianki” dziękuje pani Józefie Apryas za zakup zapasek i pomoc materialną udzieloną zespołowi.

Podziękowanie
Mieszkańcy bloku nr 2 przy ul.
Bolesława Prusa dziękują Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej oraz firmie wodno-kanalizacyjnej p. Ryszarda Naglika za szybkie i sprawne
podłączenie bloku do sieci CO.

Dlatego ciekawi mnie czy p. PŚK może powołać się na te konkretne treści czy też zna wypowiedzi i
publikacje JRN jedynie ze słyszenia?
Bo w konsekwencji można by uznać,
że antysemityzmem wg p. PŚ-K byłoby również wygranie meczu piłki
nożnej reprezentacji Polski z drużyną Izraela czy krytyka filmu w reżyserii osoby pochodzenia żydowskiego.
Ponadto nie wiem czy p. PŚ-K
wiadomo, że w dniu 22 lutego
2002 r. w Tychach policja skonfiskowała w miejscowej „Naszej Księgarni” trzy książki JRN pod zarzutem antysemityzmu. Nie podano
żadnej strony z trzech jego książek,
którą można by oskarżyć o antysemityzm. Szukano dowodów jego
winy, zagrożonej wg prawa więzieniem do 3 lat.
Spełzło to na niczym. 10 kwietnia ówczesna minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, odpowiadając po miesiącu na interpelację posła
Artura Zawiszy - zdezawuowała policyjne działania wobec tych książek
w Tychach i skrytykowała postępowanie prokuratora, który nie zareagował na niedozwolone praktyki
policyjne. A przecież jeśli książki te
zawierają rzeczywiście treści przestępcze zagrożone więźniem do lat
3, to nie byłoby nic bardziej celowego niż publiczne napiętnowanie takich konkretnych treści. Tyska prowokacja przeciw wolności słowa
zakończyła się całkowitą kompromitacją jej inicjatorów i realizatorów.
Pan PŚ-K pisze również: „w jakiś
sposób znamienne jest to, że ten
profesor ma honorowe obywatelstwo miasta Jedwabne”. Ma, a to
dlatego, że w swoich pracach naukowych wykazuje, że w sprawie Jedwabnego jest wiele kontrowersji i
przemilczeń. A choćby to, dlaczego
pomija się relacje ocalonych Żydów,
którzy wskazywali na Niemców jako
sprawców zbrodni? Dlaczego przerwano ekshumację ofiar w Jedwabnem, kiedy zaczęto odnajdywać łuski
z broni niemieckiej, a przeprowadzano w obozach koncentracyjnych? O
tym właśnie pisze JRN.
Pewno ten artykuł p. PŚ-K też
uzna za antysemicki. Pisząc winien
podawać fakty, a nie swoje odczucia, które przeczą faktom.
Władysław Senkowski
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Repertuar
•04-05.11.2008
godz. 18.00 WALL-E
godz. 20.00 JAK STRACIĆ PRZYJACIÓŁ I ZRAZIĆ
DO SIEBIE LUDZI
•06.11.2008
godz. 17.30 ŚWIADECTWO (Polska, 12)
godz. 19.00 JAK STRACIĆ PRZYJACIÓŁ I ZRAZIĆ
DO SIEBIE LUDZI
•07-09.11.2008
godz. 16.30 ŚWIADECTWO
godz. 18.00 ŚWIADECTWO
godz. 20.00 ŚWIADECTWO
•11-14.11.2008
godz. 17.00 ŚWIADECTWO
godz. 18.45 ŚWIADECTWO
•16.11.2008
godz. 18.30 ŚWIADECTWO
godz. 20.00 ŚWIADECTWO
•18-20.11.2008
godz. 18.00 ŚWIADECTWO
godz. 20.00 ŚWIADECTWO
•21.11.2008
godz. 18.00 HIGH SCHOOL MUSICAL (USA, 10)
godz. 20.00 KOBIETY (USA, 15)
•22.11.2008
godz. 17.00 HIGH SCHOOL MUSICAL
WEEKEND ZE ZŁOTYMI LWAMI
godz. 19.00 RYSA
godz. 20.30 CZTERY NOCE Z ANNĄ
•23.11.2008
WEEKEND ZE ZŁOTYMI LWAMI
godz. 17.00 SERCE NA DŁONI
godz. 18.30 SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM ZANUSSIM
godz. 19.00 MAŁA MOSKWA
godz. 21.00 KOBIETY
•25-26.11.2008
godz. 18.00 HIGH SCHOOL MUSICAL
godz. 20.00 KOBIETY
•27.11.2008
godz. 20.00 HERBERT. FRESK W KOŚCIELE
•28.11.2008
godz. 18.00 HERBERT. FRESK W KOŚCIELE
godz. 19.00 007 QUANTUM OF SOLACE (USA, 15)
•29.11.2008 ZADUSZKI
godz. 17.00 ZADUSZKI SERC POLSKICH
godz. 18.30 KONCERT
godz. 19.00 1_0_1
30.11.2008
godz. 18.00 WYPRAWA NA KSIĘŻYC 3 D (Belgia, b.o)
godz. 20.00 007 QUANTUM OF SOLACE

Informacja
Samorząd Osiedlowy nr 1 informuje, że wejściówki na
Mikołajki będą wydawane w dniach 20 i 21 listopada w
godz. 16.00-17.00 w siedzibie SO nr 1 przy ul. Mickiewicza 6 (obok Straży Miejskiej). Impreza odbędzie się 8 grudnia w sali widowiskowej Ośrodka Kultury.
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Bezpieczna droga do szkoły
Akcja „Kacper - dziecko bezpieczne
na drodze” to znakomity przykład jak
łączyć przyjemne z pożytecznym. Co
roku kolejni pierwszoklasiści w formie
zabawy poznają przepisy ruchu drogowego.

w slalomie na hulajnodze, układały zebrę, malowały znaki drogowe. Z przedstawieniem wystąpili dla nich koledzy i koleżanki z dziecięcej
grupy teatralnej „Bajdurki” z Domu Kultury w
Kętach.
- Zabawa w Ośrodku Kultury jest finałem
programu nauczania pierwszoklasistów praProgram edukacyjny o bezpieczeń- widłowego zachowania się na- i wokół jezdni
stwie dla uczniów klas pierwszych szkół - mówi Krzysztof Tokarz, komendant brzeszpodstawowych organizuje Straż Miejska czańskiej Straży Miejskiej. - Zaczynamy już w
sierpniu, kiedy strażnicy miejscy dokonują przeglądu
oznakowania drogowego
znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie szkół.
Następnie przez pierwsze
dwa tygodnie nowego roku
szkolnego dzielnicowi uczą
pierwszoklasistów prawidłowego przechodzenia przez
jezdnię. Cały program ma też
za zadanie oswojenie dzieci
z mundurem policjanta czy
strażnika. Chcemy, żeby
mundur był dla nich elemenPierwszoklasiści jak zawsze bawili się znakomicie.
tem przyjaznym, żeby dziecwe współpracy z Komisariatem Policji i ko nie bało się podejść do funkcjonariusza,
Ośrodkiem Kultury. 9 października pierw- kiedy stanie się coś złego.
szaki ze wszystkich szkół podstawowych
Podczas imprezy wszystkie dzieci - ponad 200
w gminie Brzeszcze zebrały się w sali wi- pierwszoklasistów - otrzymały elementy odbladowiskowej Ośrodka Kultury, by uczest- skowe oraz worki na obuwie wykonane z mateniczyć w interaktywnej zabawie. Dzieci riału fluoroscencyjnego. Dzięki temu będą lepiej
m.in. ścigały się ze swoimi nauczycielami widoczne na drodze.
jack

Najładniejsze
latawce
Padający deszcz nie pozwolił tym
razem dzieciom wzbić w niebo wykonanych przez siebie latawców. W tym
roku konkurs na najciekawszy latawiec
„Latawce, dmuchawce, wiatr” ograniczył się do statycznej prezentacji konstrukcji.
Swoje latawce 4 października w holu
dolnym Ośrodka Kultury zaprezentowało 17 dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Oceniające je jury w składzie: Bożena Sobocińska, Wiesław Albin, Mariola Bartel i
Joanna Rothkegel, wzięło pod uwagę
konstrukcję latawca, staranność wykonania oraz zdobienie.
Pierwsze miejsce przyznano Damianowi Kurasiakowi. Drugie miejsce zajęła
Weronika Marciszonek, a trzecie Weronika Czubaty. Jury wyróżniło też latawiec
Kingi Gabryś.

Laureaci konkursu na najładniejszy latawiec.
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy i drobne nagrody. Organizatorem konkursu „Latawce, dmuchawce, wiatr” był Samorząd Osiedlowy nr 1 oraz
Ośrodek Kultury.
jack
Sponsorzy imprezy „Latawce, dmuchawce, wiatr”: Agencja Komunalna, MIXBUD - Krzysztof Walus, Dariusz Płonka, „Społem” PSS „Górnik” Brzeszcze, p. Maria Majda,
p. Agnieszka i Zbigniew Pyrek, p. Ewa Łukawska, p. Agnieszka Cholewa, p. Bogusława i
Czesław Rynkiewicz.

Kalendarium
przedsięwzięć
w listopadzie
•90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
•9 listopada, godz. 10.30 (kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Przecieszynie)
Msza święta z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości. Po
mszy św. uroczysty spektakl rocznicowy w wykonaniu mieszkańców Przecieszyna i zespołów folklorystycznych gminy Brzeszcze.
•10 listopada, godz. 12.00 (Brzeszcze-Nazieleńce)
Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost” w związku z
obchodami 90. rocznicy odzyskania niepodległości serdecznie
zaprasza mieszkańców na uroczystość poświęcenia i przekazania
społeczności Brzeszcz krzyża przydrożnego o nazwie „Ukrzyżowanie na Nazieleńcach”.
•11 listopada
- godz. 9.45 - zbiórka pocztów sztandarowych przy Urzędzie Gminy
Brzeszcze
- godz. 10.00 - kościół św. Urbana w Brzeszczach - msza św. w
intencji ojczyzny w 90. rocznicę odzyskania niepodległości. Po mszy
św. przemarsz do parku miejskiego przy ul. Kościuszki, złożenie
wieńców pod tablicą poświęconą „Nieznanemu Żołnierzowi” z
1928 r. oraz pomnikiem „Ku czci poległych w walce z faszyzmem”.

•ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY
•14 listopada, godz. 10.00 (sala widowiskowa OK)
„Zero tolerancji dla przemocy a prawa i obowiązki ucznia” - seminarium warsztatowe w wykonaniu teatru profilaktycznego im. M.
Kotańskiego w Krakowie, organizowane w ramach projektu koordynowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach.

•PODRÓŻE Z JAZZEM
•15 listopada, godz. 18.00 (sala widowiskowa OK)
Koncert Kwartetu Olega Kireyewa. Cena biletu - 10 zł. Bilety w
przedsprzedaży można nabyć w dziale merytorycznym Ośrodka
Kultury (pok. nr 34) w godzinach od 8.00 do 16.00.

•IGRASZKI Z DIABŁEM
•16 listopada, godz. 15.00 (sala widowiskowa OK)
Premiera sztuki w wykonaniu grupy teatralnej mieszkańców Brzeszcz,
w reżyserii ks. Mirosława Wądrzyka. Zapraszamy na kolejne przedstawienia 23 listopada o godz. 14.30 oraz 30 listopada o godz. 15.00.

•BRZECHWA W BRZESZCZACH
•17 listopada, godz. 10.00 (sala widowiskowa OK)
Podsumowanie projektu dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych, realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Ośrodka Kultury.

•TYDZIEŃ HERBERTOWSKI
•25 listopada, godz. 17.00 (sala nr 30)
CODZIENNOŚĆ DUSZY - spotkanie z poezją Zbigniewa Herberta
w Klubie Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej „Pióromani”.
•27 listopada (sala widowiskowa OK)
- godz. 15.00 - MUZYKA SŁÓW - konkurs recytatorski poezji
Zbigniewa Herberta; godz. 17.00 - W ŻÓŁTYCH PŁOMIENIACH
LIŚCI - konkurs poezji śpiewanej; godz. 20.00 - kino „Wisła”
zaprasza na film „Fresk w kościele”.
•28 listopada, godz. 17.00 (sala widowiskowa OK)
WE MNIE JEST PŁOMIEŃ, KTÓRY MYŚLI - inscenizacja oparta na poezji Zbigniewa Herberta w wykonaniu grupy teatralnej „Bez Nazwy”.
- godz. 18.00 - kino „Wisła” zaprasza na film „Fresk w kościele”.

Programy
Domów Ludowych
i świetlic OK
Wilczkowice
04.11 „Warsztaty ceramiczne” dla dorosłych i
młodzieży prowadzone przez instruktora OK
Agnieszkę Ziółkowską (17.00).
13.11 Spotkanie biblioteczne dla klas III szkoły podstawowej (12.30).
14.11 „Brzechwa znany i nieznany” - III konkurs recytatorski, wyjście do DL Skidziń (16.00).
25.11 „Andrzejki” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Skidziniu (15.00).
29.11 Wyjazd na Festiwal Haftu w Łodzi (5.00).
- Do 28 listopada zapisy na „Mikołaja”; szczegóły w DL.
Skidziń
13.11 Spotkanie biblioteczne dla uczniów kl.
III szkoły podstawowej (12.30).
14.11 Brzechwa znany i nieznany” - III konkurs
recytatorski dla dzieci i młodzieży szkolnej (16.00).
16.11 Przedszkole w Skidziniu zaprasza na
„Pasowanie na przedszkolaka” (14.00).
18, 19.11 Zajęcia ceramiczne dla dzieci z Przedszkola w Skidziniu prowadzi instruktor OK Agnieszka Ziółkowska; organizator: ZSP Skidziń (9.00)
25.11 Zabawa andrzejkowa dla uczniów SP
Skidziń w DL Wilczkowice (15.00).
29.11 Wyjazd do Łodzi na „III Festiwal Haftu” (5.00).
Zasole
07.11 Warsztaty ceramiczne.
19.11 Warsztaty decoupage metodą serwetkową.
22.11 „Babski comber” - spotkanie dla kobiet.
26.11 Warsztaty decoupage metodą serwetkową.
- We wtorki i czwartki - aerobik.
- W piątki - spotkania dzieci z kółka teatralnego; przygotowujemy „Jasełka”.
Jawiszowice
04.11 ,,Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych”
- zajęcia plastyczne dla zainteresowanych.
14.11 ,,Poznajemy sposoby robienia biżuterii”
- zajęcia dla dziewcząt (16.00).
17.11 ,,Dawne sposoby kiszenia kapusty i
wyrobu masła” - spotkanie przedszkolaków z
przedstawicielkami zespołu regionalnego ,,Jawiszowianki”.
18.11 ,,Aranżacja i wystrój wnętrz” - spotkanie dla pań (16.30).
21.11 Wyjazd do Teatru Polskiego w BielskuBiałej na sztukę pt. ,,Szwejk”.
26.11 Pokaz kulinarny (16.00).
28.11 ,,Wróżby czar” - Andrzejki dla dzieci (14.00).
os. Paderewskiego
04.11 Warsztaty rzeźbienia w mydle - prowadzi Józef Żmuda.
14.11 Wycieczka do Figloparku w Bielsku-Białej.

18.11 Klub Malucha - zapraszamy dzieci (4-6
lat) na zajęcia świetlicowe.
20.11 Warsztaty ceramiczne w OK Brzeszcze.
21.11 Andrzejkowy wieczór wróżb i przepowiedni
połączony z dyskoteką dla dzieci.
Przecieszyn
Świetlica zaprasza w piątki (16.00-20.00).
17.11 Warsztaty robienia biżuterii dla dziewcząt. Koszt 10 zł.
21.11 „Galeria Młodych” (18.00).
28.11 Wieczór andrzejkowy.
„Huragan Babski” zaprasza w czwartki (17.00).
06.11 Wyjście do kina.
13.11 Warsztaty robienia biżuterii; koszt 10 zł.
27.11 Huraganowe Andrzejki.
- Zespół „Przecieszynianki” zaprasza na spotkania we wtorki (17.00).
Bór
13.11 „Spotkanie kobiet” - stres, zmęczenie,
życie w pośpiechu, brak ruchu; na przerwanie
takiego stanu rzeczy jest skuteczna recepta;
Nordic Walking - spacer po zdrowie. Zapraszamy na pierwszy spacer, nie tylko kobiety i nie
tylko osoby z kijkami, szczegóły w DL (17.00).
14.11 Zajęcia plastyczne - zapraszamy dzieci i
młodzież szkolną (16.00).
24.11 Spotkanie z książką pt. „Jesienne spotkania smaczne i zdrowe” - z udziałem przedszkolaków z przedszkola w Borze (11.15).
28.11 „Andrzejki” - spotkanie dla dzieci i młodzieży szkolnej” (16.30).
03.12 Spotkanie Kobiet - pokaz kulinarny „Bożonarodzeniowa tradycja”; prowadzi Małgorzata Małkus z MODR (15.00).
06.12 „Spotkanie dzieci z Mikołajem” (15.30).
- Biblioteka zaprasza we wtorki, środy i piątki
(15.00-19.00).
- Ognisko Muzyczne Metrum Krzysztofa Gawędy zaprasza do nauki gry na gitarze, fortepianie
oraz nauki teorii muzyki; szczegóły w DL Bór.
os. Szymanowskiego
05.11 Jesienne lampiony.
12.11 Różności z masy solnej.
17.11 Występ świetlicowego teatrzyku w OK.
19.11 Origami - sztuka składania papieru.
21.11 Spotkanie biblioteczne
26.11 Andrzejkowe ozdoby.
28.11 Warsztaty decoupage.
29.11 Wyjazd do Łodzi na „Festiwal haftu”.
- W listopadzie próby teatrzyku w każdy wtorek
i czwartek (17.00-19.00).
- W każdy czwartek Klub Aktywnych Mężczyzn
(19.00-20.00).
- W listopadzie odbędzie się turniej tenisa stołowego w grze indywidualnej i w deblu - szczegóły na plakatach i w świetlicy.
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Familijne
bieganie
11 października na Nazieleńcach w VII Gminnym Biegu Rodzinnym wystartowało 40 zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych.
Młodsi i starsi biegali malowniczymi terenami wokół stawów
na Nazieleńcach. Start biegów tra-

dycyjnie wyznaczono przy stadninie koni Zofii i Piotra Stawowych.
Najlepszymi w swoich kategoriach
wiekowych okazali się:
- kat. wiekowa od 1 do 3 lat;
dziewczynki: I m. Magda Kruczała;

Ogłoszenie
Towarzystwo Kultury Alternatywnej
i Wspierania Inicjatyw Społecznych
„Kurnik” ogłasza konkurs na krótki
film tematyczny.
Regulamin:
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych (bez ograniczeń wiekowych).
2. Film nie może trwać dłużej niż 5
minut (dłuższe nagrania nie będą oceniane).
3. Tematyka filmu musi być związana z
tolerancją i prawami człowieka.
4. Film może być zrealizowany na dowolnie wybranym sprzęcie (kamera, apa-

Zaproszenie
22 listopada w Ośrodku Kultury
w godz. 15.30-20.00 odbędzie się
wystawa zwierząt egzotycznych.
Zgromadzone pieniądze z biletów wstępu (w cenie 2 zł) w całości zostaną
przekazane na zakup pokarmu dla
schroniska zwierząt w Oświęcimiu.

chłopcy: I m. Marcin Jarek, II m.
Marcin Szweda, III m. Dominik Stec.
- kat. wiekowa od 4 do 6 lat;
dziewczynki: I m. Martyna Szweda, II m. Nicola Przypalińska;
chłopcy: I m. Łukasz Jagiełło, II m.
Tymoteusz Kowalczyk.
- kat. wiekowa od 7 do 9 lat;
dziewczynki: I m. Martyna Baraniak, II m. Ola Adamiec, III m. Ania
Stawowy; chłopcy: I m. Mateusz
Wanicki, II m. Marcin Baraniak.
- kat. wiekowa od 10 do 12
lat; dziewczynki: I m. Marlena Stawowy, II m. Gabriela
Płużek, III m. Olga Piaseczny; chłopcy: I m.
Kacper Kolanowski, II
m. Szymon Szczerba.
- młodzież od 13 do
18 lat; dziewczyny: I m.
Agata Stawowy, II m.
Sylwia Krzemień; chłopcy: I m. Szymon Tokarz,
II m. Oskar Wanat, III m.
Patryk Szczerba.
- kat. Open (bieg na
4,5 km); kobiety: I m.
Katarzyna Marcińczyk-Jarek, II m.
Monika Sambak, III m. Zofia Kozak; mężczyźni: I m. Krzysztof Badera, II m. Łukasz Rados, III m. Józef Madej.
jack

rat fotograficzny,
telefon komórkowy).
5. Filmy należy
przesłać na adres: tow_kurnik@o2.pl lub dostarczyć do redakcji
Odgłosów Brzeszcz do 25 listopada.
6. Filmy będzie oceniać jury składające się z członków TKAiWIS „Kurnik”
oraz Stowarzyszenia „Obiektyw”.
7. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla
autora(ów) zwycięskiego filmu wraz z
zamieszczeniem nagrania w Lokalnej
Telewizji Internetowej „Obiektyw”.
8. Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany niniejszego regulaminu.

WYSTAWY
w OŚRODKU KULTURY:
•7-21 listopada - „Uroki Małopolski” - wystawa malarstwa
Wandy Sucharek.
•28 listopada-12 grudnia „Wariacje na temat koni ” - wystawa malarstwa Józefy Momot.
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Inter lepszy od Brazylii
Rozgrywki komputerowe są
coraz bliżej uznania za pełnoprawny sport. Organizowane są
mistrzostwa świata w poszczególnych grach, które przyciągają
miliony fanów z całego świata.
W Polsce sport elektroniczny cieszy się coraz większą popularnością i coraz częściej rozgrywane
są duże turnieje. Nasze miasto
również zadebiutowało w tej
dyscyplinie rozrywki. 18 października odbył się pierwszy,
brzeszczański turniej Pro Evolution Soccer 2008.
- „PES” jest najbardziej popularną grą komputerową o tematyce piłkarskiej. Każdego roku wychodzi kolejna edycja, która

Zwycięzcy I Mistrzostw Brzeszcz
w Pro Evolution Soccer.
gromadzi coraz większą rzeszę odbiorców. W całej Polsce organizowane są turnieje, więc pomyśleliśmy czemu i my nie możemy
spróbować - wyjaśniają Radek Albin i Krzysztof Starzyk, główni pomysłodawcy i organizatorzy całej
imprezy.
Organizacja sprzętu, promocja
turnieju, znalezienie lokalu i sponsorów - to tylko niektóre problemy, naprzeciw którym stanęli organizatorzy turnieju. Dzięki
determinacji i zaangażowaniu
młodych chłopców wszystko zostało załatwione perfekcyjnie. Patronat nad turniejem objął Samorząd Osiedlowy nr 1 i Odgłosy

Brzeszcz, natomiast sponsorami
zostali MOBIS Computers, KOLMI
oraz radny Wiesław Albin.
Areną zmagań była siedziba
Samorządu Osiedlowego nr 1 przy
ul. Mickiewicza. Do dyspozycji zawodników oddano cztery, świetnie przygotowane stanowiska. Na
starcie zameldowało się 20 uczestników, którzy po losowaniu zostali
podzieleni na cztery grupy. Wraz z
pierwszym gwizdkiem wirtualnego sędziego na boisku i na sali
rozpoczęły się prawdziwe emocje.
Rozgrywki grupowe wyłoniły najlepszą ósemkę, która w systemie
pucharowym walczyła o awans do
finału. Po wielu, długich godzinach
zmagań, na placu boju zostały już
tylko dwie niepokonane osoby. W
wielkim finale Inter
Mediolan, prowadzony przez Piotra
Kaletkę zmierzył
się z Brazylią, kierowaną przez Piotra Kozielca. Komputerowa, finałowa rozgrywka
mogła przypominać prawdziwą,
piłkarską batalię.
Bezkonkurencyjny
okazał się Piotr Kaletka, pewnie wygrywając 3:0 finał i całe rozgrywki.
Na drugim miejsce podium uplasował się Piotr Kozielec, natomiast
trzecie miejsce zajął Przemysław Janik (FC Barcelona). Dla wspomnianych zwycięzców sponsorzy przygotowali nagrody w postaci
statuetek oraz akcesoriów komputerowych.
Pierwsza edycja turnieju zgromadziła wielu uczestników i zakończyła się wielkim sukcesem. Organizatorzy planują już w grudniu
kolejne rozgrywki i zapowiadają
wiele ciekawszych nowinek. Miejmy nadzieję, że ta ciekawa inicjatywa na stałe zagości w repertuarze
imprez naszej gminy.
Matys

Zespół Jedyny Sensowny Wybór zaprasza na specjalny koncert urodzinowy
z okazji 10-lecia działalności muzycznej.
Koncert odbędzie się 8 listopada w brzeszczańskim klubie „Babel”.
Start imprezy - godz. 20.00.
W programie: świeże utwory, goście, goście, goście… oraz niespodzianka. Serdecznie zapraszamy!

Nasze
Naszetematy
tematy
Felieton
Brzeszczański Konkurs Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych pod patronatem burmistrza Brzeszcz Teresy Jankowskiej oraz wójta gminy Miedźna Bogdana Taranowskiego.
Regulamin
II Barbórkowe Potyczki Gawędziarzy „Brzeszczanie kontra sąsiady zza miedzy”
Organizatorzy: Ośrodek Kultury Brzeszcze, KWK „Brzeszcze-Silesia”, Urząd Gminy Brzeszcze, Urząd Gminy Miedźna, Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost”,
Towarzystwo Kultury Teatralnej oddz. Brzeszcze.
Miejsce: Ośrodek Kultury (sala widowiskowa), ul. Narutowicza 1, 32-621 Brzeszcze, tel. 032 21 11 490.
Termin: 11 grudnia 2008, godz. 15.00.
Konkurs ma na celu:
- zachowanie i popularyzację języka gwarowego,
- kultywowanie tradycji gawędziarstwa ludowego oraz śpiewu z zachowaniem tradycyjnych słów, melodii i sposobów
ich wykonywania,
- kształtowanie u młodszego pokolenia szacunku wobec
dorobku przeszłych pokoleń i potrzeby pielęgnowania tradycji,
- uczenie o innych kulturach, budzenie ciekawości i chęci
poznania innych, poszukiwanie podobieństw i dążenie do zrozumienia różnic, uczenie otwartości i umiejętności dialogu,
- edukację międzypokoleniową,
- popularyzację górniczych tradycji w miejscowości.
Repertuar powinien obejmować:
Gawędziarze: gawędy własnego autorstwa, gawędy z przekazu ustnego, gawędy publikowane. Tematyka dowolna,
ale mile widziane gawędy o tradycjach górniczych.
Śpiewacy:
- rdzenne pieśni ludowe: przyśpiewki pasterskie, zabawowe, weselne, obrzędowe, ballady, pieśni dziadowskie i inne.
Zasady uczestnictwa:
- zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać na kartach
uczestnictwa (do pobrania w dziale merytorycznym OK) na
adres organizatora w terminie do 28 listopada 2008 r.
- do udziału zapraszamy gawędziarzy, śpiewaków, zespoły
śpiewacze z terenu gminy Brzeszcze oraz gminy Miedźna.
- konkurs przeprowadzony będzie w kategoriach dzieci,
młodzież oraz dorośli.
Ocena i jury:
Występy oceniane będą przez jury specjalnie powołane przez
organizatorów, składające się ze znawców gwary, śpiewu,
muzyki ludowej.
Kryteria oceny:
Gawędziarze, śpiewacy, zespoły śpiewacze:
- dobór repertuaru, interpretacja gawęd i pieśni, zachowanie charakterystycznego sposobu śpiewu i gry, czystość
gwary i poprawna dykcja, ogólny wyraz artystyczny, zachowanie autentyczności stroju ludowego oraz gwary.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
Nagrody:
Gawędziarze: I, II, III miejsce
Śpiewacy: I, II, III miejsce
Zespoły śpiewacze: I, II, III miejsce
Jury ma możliwość dokonania innego rozdziału nagród.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu. W celu podkreślenia i dopełnienia tradycyjnego
przekazu gawędy uczestnicy konkursu powinni wystąpić w
stroju regionalnym.
Imprezy towarzyszące: kiermasz sztuki ludowej - zapraszamy twórców do uruchomienia stoisk podczas imprezy.
Zgłoszenia tel. 032 21 11 490 (dział merytoryczny OK).

... jak Filip z konopi

Dziesięć lat powiatu
W tym miesiącu mija dziesięć lat od ostatniej
reformy terytorialno-samorządowej. Konkretnie
w listopadzie 1998 r. odbyła się pierwsza sesja
rady powiatu oświęcimskiego. Dla gminy Brzeszcze wiązało się to również ze zmianą województwa - z byłego katowickiego na nowo utworzone małopolskie. Dla jednych był to powrót do
macierzy, czyli ziemi krakowskiej, dla innych niepotrzebne wyzbywanie się szans, jakie niosła za
sobą dotychczasowa przynależność administracyjna do Śląska. Pamiętam moje polemiki na
łamach OB z radnym Krzysztofem znad Soły o
kierunki, w których toczyć miały się przysłowiowe koła zamachowe rozwoju naszej gminy. Reforma samorządowa splotła się z reformą służby
zdrowia i pierwszoplanowym problemem był
dostęp mieszkańców Brzeszcz do placówek medycznych w ościennym województwie. Jako jeden z siedmiu radnych powiatowych I kadencji
wybranych z gminy Brzeszcze mogę oczywiście
wspominać i z kronikarską starannością przytaczać fakty i zdarzenia, które dziś już niewielu z
nas pamięta, a które bez kontekstu czasowego
często nas śmieszą lub po prostu są niezrozumiałe. Chciałbym jednak na półmetku trzeciej
już kadencji rady powiatu dokonać krótkiej i
subiektywnej, bo mojej oceny przydatności i niezbędności istnienia powiatów, jako szczebla samorządowej władzy.
Powiat zastąpił funkcjonujące do czasu jego
powstania urzędy rejonowe, które obrazowo
można by określić wysuniętymi ramionami wojewody w terenie. Pierwotnie - w sposób, co
prawda pośredni, ale jednak - powiat nadzorował pracę powiatowej policji, stacji sanitarnoepidemiologicznej, inspekcji weterynaryjnej,
nadzoru budowlanego. Te służby i inspekcje z

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystości pogrzebowej
śp. Jana Piwowarczyka
za zmówione msze św., okazane
współczucie, złożone wieńce i kwiaty
podziękowania składa rodzina.

FIRMA

PPHU

„EKO”

PRZYJMIE KAŻDĄ ILOŚĆ
STŁUCZKI SZKLANEJ
TEL. 600 481 374

czasem wyłączono
z zakresu kompetencji powiatu, pozostał natomiast urząd pracy, straż pożarna oraz
szpital. Z punktu widzenia mieszkańca naszej gminy warto wymienić jeszcze szkoły ponadgimnazjalne (PZ nr 6 Brzeszcze i PZ nr 7 Jawiszowice)
oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Małe gminy powiatu korzystały z ewidencji gruntów i wydziału komunikacji w urzędzie rejonowym. Dla mieszkańców naszej gminy droga do
urzędniczych okienek wydłużyła się znacznie.
Niestety powiat to nie tylko interesy poszczególnych gmin, ale i powiatowa polityka.
Często w przaśnym wydaniu lokalni politycy
przedkładają towarzyskie koterie nad poglądy i ideały. Efekty egzotycznych koalicji skutkują w moim odczuciu pomijaniem Brzeszcz w
podziale powiatowych inwestycji lub niedawnym majstrowaniem przy oświacie. Jest jeszcze aspekt integracji i utożsamiania się z powiatową społecznością. Niestety czasy, kiedy
na wiejskich weselach śpiewano „my są chłopcy
spod Oświęcimia” już minęły. Dziś w sprawach
zasadniczych, jak na przykład droga S1, nie
wszyscy w powiecie mówią jednym głosem.
Brzeszcze to gmina, która bez mała drugą
kadencję samorządu nie ma przedstawiciela w
zarządzie powiatu. Jaka konkluzja? Zamiast
majstrować przy ordynacji wyborczej, dołożyć
kompetencji i środków finansowych albo wrócić do urzędów rejonowych może w bardziej
samorządowej formie? Dzisiejsza formuła to
stagnacja i wyczerpywanie się realnych pomysłów na rozwój. Jako radny powiatowy dostrzegam, że granica zysków z racji samorządowego
samostanowienia, a strat ze zbiurokratyzowanej struktury powiatu zaczyna się niebezpiecznie przybliżać. Moja smutna końcowa konstatacja nie wyklucza oczywiście, że za dwa lata
będę prosił Państwa o poparcie w wyborach,
ufając, że będzie lepiej. „To co, pomożecie?”.
Zdzisław Filip

Dyżury aptek w listopadzie
ARNIKA ul. Słowackiego 4
21.11 - 28.11
CENTRUM ul. Ofiar Oświęcimia 34
14.11 - 21.11
SIGMA ul. Piłsudskiego 13a
28.11 - 05.12
SYNAPSA ul. Łokietka 39
07.11 - 14.11
* dyżur nocny trwa od godz. 20.00 do 8.00
dnia następnego.
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Ogłoszenia
Starosta Oświęcimski informuje mieszkańców powiatu oświęcimskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg
wieczystych z rzeczywistym stanem
prawnym.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 2007 r. - o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191,
poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. - w sprawie
szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz.
U. Nr 241, poz. 1770) Starosta Oświęcimski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje mieszkańców
powiatu oświęcimskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.
Starosta Oświęcimski przypomina, iż to właściciele nieruchomości/użytkownicy wieczyści są uprawnieni i zobowiązani do ujawniania przysługujących im praw w księgach
wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków.
W celu ułatwienia załatwienia spraw wieczystoksięgowych podaje się do publicznej
wiadomości, że należy:
1. Sprawdzić w księdze wieczystej:
- w dziale I (położenie): czy wpisany jest
prawidłowy numer działki, powierzchnia i
położenie nieruchomości;
- w dziale II (właściciel): czy zostały wpisane Państwa prawa do nieruchomości.
Adres siedziby Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu: 32600 Oświęcim, Rynek Główny 14 (poniedziałek od 9.00 do 18.00; w pozostałe dni
od wtorku do piątku od 8.30 do 14.30).
Adres siedziby Zamiejscowego VI Wydziału
Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu: 32-650 Kęty, Rynek
20 (poniedziałek od 9.00 do 18.00; w pozostałe dni od wtorku do piątku od 8.30 do
14.30).
Adres Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych: 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100.
2. Sprawdzić w rejestrze gruntów i budynków czy jest zgodny z zapisami zawartymi
w księgach wieczystych.
Informacje oraz wypisy z rejestru gruntów
można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10,
pok. nr 20 w godzinach: poniedziałek, środa,
czwartek, piątek od 8.00 do 15.30; wtorek
od 8.30 do 16.30 oraz w Gminnym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Kętach przy ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty,
od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.00 do 15.00.

Zmiany w księgach wieczystych dokonywane są na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego i po przedłożeniu niezbędnych dokumentów potwierdzających prawa
do nieruchomości. Dokumentami potwierdzającymi rzeczywisty stan prawny są między innymi:
- akty notarialne (sprzedaż, darowizna, zamiana, dział spadku);
- orzeczenia o wykonaniu aktu nadania;
- akty własności ziemi;
- ostateczne decyzje administracyjne;
- prawomocne orzeczenia sądowe (postanowienia spadkowe, o uwłaszczeniu, o zasiedzeniu).
Jeżeli dane uwidocznione w dziale II księgi
wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu
stanowi prawnemu nieruchomości należy
podjąć działania celem doprowadzenia do
zgodności powyższych danych.
Działania będą uzależnione m.in. od przyczyn powstałych niezgodności i mogą być
one realizowane poprzez:
- ujawnienie w księgach wieczystych posiadanych orzeczeń sądowych oraz decyzji
organów administracji publicznej, w tym
Aktów Własności Ziemi;
- występowanie do Sądu w przypadku zaistnienia przesłanek z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku bądź zasiedzenia
nieruchomości;
- wystąpienie do Sądu z wnioskami o
uzgodnienie treści wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.
Ponadto Starosta Oświęcimski informuje,
że w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul.
Wyspiańskiego 10 - uruchomiono punkt informacyjno-konsultacyjny, dostępny dla
mieszkańców powiatu oświęcimskiego w
poniedziałek od 8.00 do 10.00, we wtorek
od 15.00 do 17.00 oraz w piątek od 8.00 do
10.00; tel. 033 844 97 48.
Punkt konsultacyjny jest czynny od dnia 14
października 2008 r. do dnia 19 grudnia
2008 r. włącznie.
Zakres informacji udzielanych przez punkt
informacyjno-konsultacyjny obejmuje wskazanie:
- adresu Wydziału Ksiąg Wieczystych, odpowiedniego ze względu na właściwość
miejscową;
- rodzajów dokumentów potwierdzających
rzeczywisty stan prawny nieruchomości;
- zakresu danych objętych działem II księgi
wieczystej i zasad dostępu do tych danych;
- ewentualnych działań, które mogą zostać podjęte w przypadku niezgodności
zapisów w księdze wieczystej.
Szczegółowe informacje dla osób chcących
uregulować stan prawny nieruchomości
dostępne są w punkcie informacyjno-konsultacyjnym.
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W PWSZ trwa nabór na studia podyplomowe
Projektowanie i zarządzanie funduszami europejskimi, Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej oraz nowość: Polityka informacji i komunikacja społeczna
- na te trzy rodzaje rocznych studiów podyplomowych trwa właśnie nabór w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Oświęcimiu. Opłata roczna za studia wynosi 2400 zł (istnieje możliwość wpłaty w
II ratach).
7 listopada 2008 r. rozpocznie się druga edycja dwusemestralnych studiów podyplomowych: „Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej”. Studia zakończą
się w lipcu 2009 r. Opłata roczna za studia
wynosi 2400 zł (istnieje możliwość wpłaty
w II ratach) + wpisowe 50 zł. Uwaga!
Ilość miejsc jest ograniczona, a o wpisaniu na listę słuchaczy decyduje kolejność
zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą wpisowego.
Studia „Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej” skierowane są do osób
pragnących uzyskać kwalifikacje w zakresie zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Program obejmuje 256 godzin dydaktycznych, w tym
104 godziny ćwiczeń i jest zgodny z minimum programowym określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., nr 219, poz. 2224).
Zajęcia są prowadzone przez profesjonalną
kadrę, zarówno pracowników naukowych
naszej uczelni oraz praktyków pomocy
społecznej oraz innych specjalności.
Osoby zainteresowane udziałem w
studiach prosimy o bezpośredni kontakt z
sekretariatem Instytutu Zarządzania (pok.
213) w PWSZ w Oświęcimiu, ul. Kolbego
8, tel. 033 843 06 17, e-mail: zarzadzanie@pwsz-oswiecim.edu.pl.
14 listopada 2008 r. upływa ostateczny
termin składania dokumentów na dwusemestralne studia podyplomowe „Polityka
informacji i komunikacja społeczna”. To
nowość w ofercie PWSZ w Oświęcimiu.
Studia te mają na celu wszechstronne przygotowanie studenta do zawodu dziennikarza pracującego w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz rzecznika prasowego
i specjalisty z zakresu public relations.
Absolwent tych studiów uzyska umiejętności umożliwiające mu wykonywanie zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej - w
stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną. Zajęcia prowadzone są przez
profesjonalną kadrę, w tym zarówno pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Za-

wodowej w Oświęcimiu, jak i dziennikarzy-praktyków, a także wybitnych specjalistów - medioznawców. Dodatkowym elementem poznawania zawodu są spotkania
autorskie z autorytetami dziennikarstwa
oraz zajęcia warsztatowe. Opłata roczna
za studia wynosi 2400 zł (istnieje możliwość wpłaty w II ratach) + wpisowe 50
zł. Studia rozpoczną się 21 listopada 2008
r. (pod warunkiem zebrania się pełnej grupy
ćwiczeniowej - min. 20 osób), a zakończenie studiów planowane jest na 3 lipca
2009 r.
Ilość miejsc jest ograniczona. O wpisaniu na listę słuchaczy decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą
wpisowego. Osoby zainteresowane udziałem w studiach prosimy o bezpośredni
kontakt z sekretariatem Instytutu Politologii (pok. 1.18) w PWSZ w Oświęcimiu,
ul. Kolbego 8, tel. 033 843 05 43, e-mail:
politologia@pwsz-oswiecim.edu.pl.
W PWSZ ruszył również nabór na trzecią edycję studiów podyplomowych „Projektowanie i zarządzanie funduszami europejskimi”. To oferta dla wszystkich,
którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje
w zakresie sporządzania wniosków i zarządzania projektami unijnymi. Uczestnicy studiów podyplomowych zdobywają bowiem nie tylko teoretyczną, ale głównie
praktyczną wiedzę z zakresu polityki Unii
Europejskiej, a zwłaszcza programów pomocowych i strukturalnych. Co istotne, w
toku studiów szczególny nacisk położono
na zajęcia warsztatowe z zakresu planowania i zarządzania projektami. W ramach
zajęć słuchacze opracowywać będą różne typy wniosków aplikacyjnych oraz niezbędną dokumentację analityczną i sprawozdawczą. Ze względu na praktyczny
aspekt studiów, w charakterze wykładowców zaangażowani zostaną przede
wszystkim specjaliści - praktycy.
Studia rozpoczną się w styczniu 2009
r. Zjazdy odbywać się będą głównie w
soboty. Obejmą 200 godzin wykładów,
konwersatoriów, ćwiczeń i seminarium
dyplomowe. Pracą dyplomową będzie przygotowanie gotowego wniosku z wybranego funduszu.
Studia są płatne. Płatność roczna wynosi 2400 zł; dla studentów: 2200 zł. Dodatkowo należy uiścić wpisowe: 100 zł.
Zgłoszenia przyjmowane będą do końca grudnia 2008 r. Osoby zainteresowane
udziałem w studiach prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem Instytutu
Politologii (pok. 1.18) w PWSZ w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, tel. 033 843 05 43, email: politologia@pwsz-oswiecim.edu.pl.

Reklama
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Nasze tematy
Reklama

Kancelaria Radcy Prawnego

Józef Juras
Jawiszowice, ul. Przeczna 16
Czynne:
Poniedziałek: godz. 18.00 - 20.00
Środa: godz. 16.00 - 18.00
lub w umówionym terminie
Tel. 603-959-032
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Kominki Kraj & Styl
Z piaskowca, marmuru, granitu, kafli, płyty i cegły.
•Wkłady: SPARTHERM, SUPRA, SPARKE VARM, CHAZELLES, SCHMID, DOVRE, JOTUL, HAJDUK, DODART & GONAY i wiele innych.

•doradztwo na miejscu, wzory wybrane oraz
indywidualne (projekt gratis).
Szybko, solidnie,

kom. 0 601 478 935
za rozsądną cenę! (0 32) 210 93 10 po 16.00
Przedstawiciel Commercial Union
Marcin Koryciński
Sprawdź, oceń i wybierz najkorzystniejszą ofertę dla siebie!!!
W ofercie Commercial Union znajdziesz m.in.:
•ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
•ubezpieczenia posagowe,
•ubezpieczenia zdrowotne, wypadkowe,
•ubezpieczenia grupowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
•ubezpieczenia inwestycyjne oraz majątkowe,
•ubezpieczenia komunikacyjne w systemie Direct,
•emerytury - II filar.
Nie wychodź z domu, zadzwoń i umów się z przedstawicielem
Commercial Union! Kontakt tel.: 508 725 002. Zasole, ul. Łęcka 11.
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„ZASOLE” zaprasza do korzystania ze swoich usług. Porady lekarskie udzielane
są bezpłatnie w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
•Poradnia Ogólna dla Dorosłych:
- lek. Marta Wojdyło - specjalista chorób płuc
- lek. med. Dariusz Klimek - specjalista chorób
wewnętrznych, specjalista medycyny pracy
- dr n. med. Urszula Łatka - lekarz chorób wewnętrznych
•Poradnia dla Dzieci:
- lek. med. pediatra Beata Hodur
- lek. med. pediatra Adam Kucharski
Poradnia realizuje program obowiązkowych
szczepień dzieci.
Lekarze specjaliści pracujący w przychodni:
- dr n. med. Urszula Łatka - specjalista reumatolog.
- lek. med. Tomasz Perek - specjalista neurolog
- dr. n. med. Jadwiga Czernek-Bruzgielewicz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista
diabetolog
Już wkrótce w przychodni rozpocznie pracę lekarz okulista.
NZOZ „Zasole” wykonuje:
•pełny zakres badań analitycznych krwi i moczu
•badania EKG
•pełny zakres badań ultrasonograficznych (USG):
- tarczycy,
- węzłów chłonnych,
- ślinianek,
- gruczołów sutkowych,
- narządów jamy brzusznej,
- prostaty przez powłoki brzuszne,
- stawów kolanowych, łokciowych,
- ręki i stopy, mięśni.
NZOZ „Zasole” zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w programie PROFILAKTYKA CHORÓB PIERSI. Program obejmuje: badania lekarskie, badania ultrasonograficzne, w
razie konieczności badania laboratoryjne.
PRZYJDŹ, SPRAWDŹ! Nie musisz czekać w kolejce do lekarza!
Informacje: tel. 032 210 92 77
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ZAKŁAD TELEWIZYJNY
inż. Piotr Pajkert
wykonuje na terenie od Brzeszcz do Czechowic
naprawy domowe wszystkich typów:

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

- telewizorów
- tunerów satelitarnych
- monitorów komputerowych oraz przestrojeń fonii

* dojazd 10,00 zł.
Zakład mieści się w Czechowicach-Dziedzicach przy
ul. Klasztornej 24/22

www.tvnaprawy.prv.pl
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Turniej szkół górniczych
Po wielu latach przerwy
- 7 października na stadionie KS
Górnik w Brzeszczach - rozegrano Turniej Piłki Nożnej Szkół Górniczych Kompanii Węglowej S.A.
Gospodarzem zawodów był Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach.

i puchar dyrektora PZ nr 6 zdobyli
uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
Przyznano też nagrody indywidualne. Statuetkę dla najlepszego piłkarza odebrał Marcin Jaskiernia z Zabrza, najlepszym bramkarzem okazał się Michał Sikora
z Brzeszcz (poza tym świetny
uczeń, stypendysta stypendium
W rozgrywkach o Puchar Staro- Prezesa Rady Ministrów za bardzo
sty Oświęcimskiego wzięły udział re- dobre wyniki w nauce), a najwięprezentacje sześciu szkół kształcą- cej bramek strzelił Marcin Kołocych przyszłych górników dla kopalń dziejczyk z Rybnika.
Kompanii Węglowej. Na stadionie
Drużyna technikum górniczego
Górnika Brzeszcze, oprócz reprezen- PZ nr 6 grała w składzie: Rafał Janutacji Technikum z Brzeszcz, grali sik, Damian Kajor, Michał Sikora, Touczniowie ze szkół górniczych masz Gabryś, Ireneusz Płonka, Maz Knurowa, Bierunia, Rybnika, By- teusz Kania, Paweł Seratowicz,
tomia i Zabrza. Razem ponad stu Maciej Witek, Maciej Węgrodzki,
Rafał Balcarczyk,
Paweł Holewik, Kamil Kasperczyk, Adrian Kotula, Wojciech
Kubica, Marcin Musiał. Do zawodów
przygotowywał ich
nauczyciel w-f Jacek
Pędrys.
- Mimo deszczu
i zimna turniej przyDrużyna Powiatowego Zespo
Zespołłu nr 6 Szkół Zawodowych niósł wiele radości
uczestnikom i wii Ogólnokształcących w Brzeszczach z trenerem
Jackiem Pędrysem.
dzom - mówi Anna
zawodników. Drużyny podzielono Kasprzyk-Hałat, dyrektor Powiatona dwie grupy. Zwycięzcy obu grup wego Zespołu nr 6 Szkół Zawodozmierzyli się w finale, zaś zespoły, wych i Ogólnokształcących w Brzeszktóre zajęły drugie miejsca zagrały czach. - Mam nadzieję, że rozgrywki
o trzecie miejsce.
piłkarskie szkół górniczych na stałe
W meczu finałowym spotkali wejdą do kalendarza imprez sporsię uczniowie z Zabrzańskiego towych Starostwa Powiatowego w
Centrum Szkolenia Ogólnego i Za- Oświęcimiu. Zawodnicy biorący
wodowego oraz uczniowie PZ nr udział w tej imprezie dowiedli, że
6 w Brzeszczach. Emocjonujący piłka nożna to sport o wspaniałych
mecz wygrali 2:1 goście z Zabrza i walorach wychowawczych, motyto oni zdobyli nagrodę główną - wujący do zdrowej rywalizacji
Puchar Starosty Oświęcimskiego. i kształtujący poczucie wspólnoty
Pokonani uczniowie PZ nr 6 otrzy- wśród młodzieży związanej z odlemali puchar dyrektora KWK głymi nieraz terytorialnie szkołami.
„Brzeszcze-Silesia”. Trzecią lokatę
JaBi

Spotkanie z BODY ART
15 listopada (sobota), hala sportowa w Brzeszczach
Wstęp: 8 zł (bilety do nabycia w dniu imprezy)
Program:
- godz. 17.00 - dance 3/4 - układ taneczny do muzyki w rytmie 3/4, Port de Bras
- balet + joga + pilates, power stretch - ćwiczenia wzmacniające i rozciągające
(prowadzi Renata)
- godz. 18.00 - fit yoga - płynne przejścia między asanami, pilates - gimnastyka
posturalnych mięśni głębokich (prowadzi Bożena).
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stwie Artur Kindrat wywalczył brązowy medal w kategorii do 100
kg, wygrywając walkę o 3. miejsce
z reprezentantem Białorusi.
- To były bardzo ważne zawody
Artur Kindrat, młody zapa- dla Artura - mówi Krzysztof Kindrat,
śnik z Jawiszowic, trenujący tata i najwierniejszy kibic Artura.
w Piaście Wola, pod koniec wrze- - Chodziło o to, by odbudował się
śnia udanie walczył II Pucharze psychicznie po bardzo pechowym
Polski Kadetów - Memoriale im. starcie w Ogólnopolskiej OlimpiaFranciszka Harczenko w Byd- dzie Młodzieży. Tam Artur również
chciał zajść wysoko, ale już w pierwgoszczy.
szej walce nieszczęśliwie skręcił kostW dniach 26-28 września na kę, co uniemożliwiło mu dalsze
sześciu dużych matach w hali wi- walki. Startem w Bydgoszczy podowiskowo-sportowej „Łucznicz- twierdził, że jest czołowym polskim
zapaśnikiem w swojej
kategorii wagowej i
wiekowej.
Siedemnastoletni
Artur Kindrat zapasy w
stylu wolnym trenuje
od czterech lat w GKS
Piast Wola. Tym samym
kontynuuje tradycje rodzinne, bo zapasy uprawiał również jego tata.
Udanym występem w
Artur Kindrat (z lewej) w marcu zdobył srebrny
Bydgoszczy Artur Kinmedal mistrzostw Polski kadetów.
drat zakończył tegoka” rywalizowało 464 zapaśników roczny sezon. W przyszłym roku bęi zapaśniczek z Białorusi, Niemiec, dzie już startował wśród juniorów.
Litwy, Rosji, Ukrainy, Węgier oraz Oby z podobnymi lub jeszcze więkkilkudziesięciu klubów z całej Pol- szymi sukcesami.
JaBi
ski. W tym doborowym towarzy-

Sukcesy
na macie

Jubileuszowe
zawody
Samorządy Osiedlowe nr 4 i nr
7 wraz z Ośrodkiem Kultury i świetlicą na os. Szymanowskiego zorganizowały, 18 października w hali
sportowej, jubileuszowy, dziesiąty
już Turniej Piłki Siatkowej dla mieszkańców gminy Brzeszcze.
Do turnieju zgłosiło się aż 10
drużyn, wśród uczestników - co ucieszyło organizatorów - były również
kobiety.
Turniej rozegrano w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja oraz zawodnicy powyżej 16
lat. W każdej z nich udział zgłosiło
pięć drużyn. Grano systemem każdy z każdym w poszczególnych grupach, do dwóch wygranych setów.
Rywalizacja była zacięta i stała na
wysokim poziomie.
Ostatecznie w kategorii pierwszej zwycięstwo wywalczyła drużyna „Pokahontaz” z kompletem zwy-

cięstw, w składzie: Wojciech Raj,
Bartosz Kołodziejczyk, Kacper Król,
Paweł Skrzypaszek, Łukasz Bartecki
i Konrad Otrębski. Drugie miejsce z
trzema zwycięstwami na koncie zdobyła drużyna „Oh Rly”, a trzecie „UKS
Joker”.
Wśród drużyn w kategorii powyżej 16 lat najlepiej spisali się „Młodziki” (komplet zwycięstw), w składzie: Tomasz Siewior, Marek
Maciewicz, Marek Drobisz, Olga Gąsiorek i Przemysław Pyrek. Kolejne
miejsca zajęły drużyny „Dajcie nam
wygrać” i „Alarm Service”.
W zawodach startowały też drużyny: „Gim 1” i „Jedynki” (kat. I)
oraz „Brzeszcze Team” i „Volley”
(kat. II). Każda drużyna otrzymała
pamiątkowe dyplomy i wodę w trakcie turnieju, a cztery pierwsze - w
każdej kategorii - puchary przewodniczących Samorządów Osiedlowych nr 4 i nr 7.
Mecze sędziowali: Hanna Włodarczyk, Tomasz Siewior i Janusz
Drabek.
EP

Sport

Przerwa zimowa w A-klasie

Górnik na dole

Zakończyła się runda jesienna
w oświęcimskiej A-klasie. Runda w wykonaniu zespołów z naszej gminy przeciętna. W tabeli prowadzą Chełmek, Zator i Osiek, i to te drużyny powinny
walczyć o awans do ligi okręgowej.

Trudne zadanie stoi przed Janem Chylaszkiem, który objął Górnika Brzeszcze po ośmiu kolejkach V ligi
krakowsko-wadowickiej. Drużyna spisuje się słabo, a perspektyw na poprawienie gry jeszcze w tej rundzie za
bardzo nie widać.

- Chcę dalej prowadzić Jawiszowice, ale
nie wyobrażam sobie, żeby odeszli z klubu
kolejni gracze, a takie głosy do mnie dochodzą - mówi Jan Sporysz. - Będę rozmawiał z działaczami o wzmocnieniach, liczę
też na utalentowanych juniorów.
Szóstą pozycję jawiszowianom w ostatSpośród klubów z gminy Brzeszcze naj- niej kolejce oddał LKS Skidziń. W Skidziniu,
wyżej w tabeli, na 6. miejscu - dość niespo- który w poprzednich dwóch sezonach waldziewanie - znajduje się LKS Jawiszowice. czył o awans do okręgówki, już na początku
W 13 kolejkach jawiszowianie zgromadzi- sezonu mówiono, że o miejsce w czołówce
li 19 punktów (5 zwycięstw, 4 remisy, 4 będzie ciężko. Ubytki kadrowe okazały się
porażki).
zbyt poważne i wartość drużyny wyraźnie
To niezły wynik, biorąc pod uwagę poszła w dół. Czy 7. miejsce i 19 punktów (5
fakt, że trener Jawiszowic Jan Sporysz dys- zwycięstw, 4 remisy, 4 porażki) na koniec
ponował bardzo skromną kadrą i od nowa rundy jest rozczarowaniem?
musiał budować linię obrony.
- Raczej nie, spodziewaliśmy się, że o
mistrzostwo nie będziemy walczyć - mówi Mariusz Morończyk,
prezes LKS Skidziń. - Rozczarowaniem są na pewno dwa ostanie mecze - porażki z Zaborzanką Zaborze i LKS Rajsko,
przez co straciliśmy kontakt z
czołówką. Mamy świadomość,
że trzeba wzmocnić zespół.
Rozmawiamy już z działaczami
z Przeciszowa na temat wypożyczenia do nas dwóch piłkarzy. Mimo wszystko dziękujemy
trenerowi Grzegorzowi NiemWojciech Jarosz (z przodu) to obok Zdzisława Zająca
cowi i piłkarzom, że z tym skłanajbardziej doświadczony piłkarz LKS Jawiszowice.
dem dotarliśmy na to 7. miej- Całą rundę graliśmy właściwie 13 za- sce. W drużynie jest fajna atmosfera, a na
wodnikami - mówi Jan Sporysz.- W tym na tym poziome - to nie jest przecież zawotreningach miałem przeważnie tylko poło- dowstwo - futbol musi przede wszystkim
wę z nich. Ale i tak czuję lekki niedosyt, bo sprawiać przyjemność.
4. miejsce było w naszym zasięgu. W środZdecydowane rozczarowanie panuje naku rundy przytrafiły nam się cztery porażki tomiast w Przecieszynie. Tamtejszy LKS zajpod rząd, kiedy przegrywaliśmy mecze w muje ostatnie - 14. miejsce w tabeli z dosamych końcówkach. Nie wiem z czego to robkiem zaledwie 7 punktów (2 zwycięstwa,
wynikało, ale na mecze z teoretycznie sil- 1 remis, 10 porażek).
niejszymi rywalami potrafiliśmy się mobili- Jestem załamany i zdegustowany zować, a z zespołami z dolnych rejonów mówi Łukasz Jagoda, trener LKS Przecieszyn.
tabeli traciliśmy punkty.
- Obejmując zespół byłem pełen nadziei.
Przemeblowana linia obrony okazała Trudno mi przesądzać, co się stało. Czy o
się jednak bardzo mocna. Tylko Chełmek i naszym położeniu zdecydowała zbyt wąska
Osiek straciły mniej bramek niż jawiszowia- kadra, czy może brak zaangażowania?
nie. Gorzej było ze zdobywaniem bramek.
Przecieszynianie zawalili przede wszystWśród napastników Jan Sporysz nie miał kim dwa mecze z bezpośrednimi rywalami
wielkiego wyboru. Wyręczał ich jednak w walce o utrzymanie, remisując z BulowiKrzysztof Jarosz, który w całej rundzie zdo- cami i przegrywając w ostatniej kolejce na
był 10 bramek.
własnym boisku z Piotrowicami.
- Możemy ciągle walczyć o utrzymanie,
ale pod warunkiem, że będą wzmocnienia Zaproszenie
mówi Łukasz Jagoda. - Jestem ambitnym człoKlub Oyama Karate Brzeszcze oraz Ośrodek
wiekiem, jeszcze nie zdarzyło mi się zostaKultury zapraszają 8 listopada w godz. 9.00wiać zespołu na ostatnim miejscu w tabeli,
to nie w moim stylu. Myślę, że zostanę w
14.00 (sala widowiskowa OK) na II OTWARPrzecieszynie i powalczymy z tymi piłkarzami,
TE MISTRZOSTWA KLUBU OYAMA KARATE
którzy naprawdę tego chcą o zachowanie
BRZESZCZE W KATA - grupa wiekowa młomiejsca w A-klasie dla Przecieszyna.
dzież szkolna.
JaBi

Po 12 kolejkach piłkarze z Brzeszcz zajmowali przedostatnie - 15. miejsce w tabeli, gromadząc zaledwie 8 punktów. Pod wodzą Jana Chylaszka przegrali 0:5 ze Świtem
Krzeszowice, zremisowali 1:1 z Tramwajem Kraków oraz
ulegli Skawince Skawina 0:3. Nie doszedł natomiast do skutku mecz z Borkiem Kraków. Goście nie przyjechali do
Brzeszcz na wyznaczony termin. Spotkanie miało zostać roze-

Paweł Sporysz (z lewej) zdobył gola w wygranym meczu
ze Śledziejowicami.
grane 18 października o godz. 11.00 (w rundzie jesiennej
Górnik wszystkie mecze u siebie rozgrywa o tej godzinie), zaś
działacze, piłkarze i trenerzy Borka byli przekonani, że mecz
rozpoczyna się o 14.30. Do Brzeszcz na wyznaczoną porę
przyjechali natomiast sędziowie i obserwator. Wydział Gier
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej łaskawym okiem spojrzał na klub z Krakowa i wyznaczył nowy termin meczu. Drużyny odrobią zaległości 11 listopada o godz. 11.00.
Trudno znaleźć jednoznaczne przyczyny słabej formy
Górnika Brzeszcze. Na pewno mają na nią wpływ zawirowania organizacyjne w klubie przed sezonem, nieprzepracowany odpowiednio okres przygotowawczy. Swoje zrobiły też
braki kadrowe, spowodowane kontuzjami i obowiązkami
zawodowymi piłkarzy. W ostatnich meczach z różnych względów nie mogli zagrać m.in. Paweł Sporysz, Bartłomiej Bieleninia, Krzysztof Drebszok, Rafał Przemyk czy Krzysztof Czyjt.
Trener Jan Chylaszek nie chce oceniać formy piłkarzy,
kiedy rozpoczynał z nimi pracę.
- To niezręczna sytuacja, nie oceniam pracy moich kolegów po fachu - mówi. - Nie może być jednak mowy o korzystnych wynikach jeśli na treningach mam maksymalnie 8
osób. Musimy to zmienić, bo mimo wszystko uważam, że z
tą kadrą Górnik może spokojnie utrzymać się w lidze, ale
trzeba regularnie trenować.
Jan Chylaszek umowę z Górnikiem Brzeszcze ma podpisaną do końca rundy jesiennej. Jeszcze nie wie czy na wiosnę także będzie pracował w Brzeszczach.
- Muszę porozmawiać z zarządem klubu, jak widzi przyszłość Górnika, bo ta, jak wiemy, nie jest stabilna - mówi
Jan Chylaszek.
Z ostatniej chwili: Górnik w 13. kolejce pokonał u siebie Śledziejowice - 2:0.
JaBi
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