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Kolejny raz w gminie zawrza³o.
Rejonowe Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji z Tychów
zaproponowa³o, jak rok temu,
drastyczne podwy¿ki cen wody
i odprowadzania œcieków. I choæ

trudno walczyæ z wnioskiem RPWiK,
który jest skonstruowany zgodnie
Z obowi¹zuj¹cym prawem, pojawi³
siê – dziêki zabiegom gminy -
promyk nadziei, ¿e uda siê
wynegocjowaæ znoœniejsze stawki.

A jest o co walczyæ. Proponowane przez RPWiK
ceny s¹ nie do zaakceptowania przez
mieszkañców gminy. Za doprowadzanie wody
musieliby bowiem zap³aciæ 5,56 z³ (plus VAT) za

m szeœc., a za odprowadzanie œcieków – 3,15 z³
za m szeœc. W ubieg³ym roku taryfy wzros³y a¿ o
40 proc., a w tym – o kolejne 30 proc.
Gmina robi, co mo¿e, by wynegocjowaæ z tyskim
monopolist¹ obni¿kê stawek. Przez trzy tygodnie
nie mo¿na by³o siê skontaktowaæ z zarz¹dc¹
komisarycznym RPWiK Janem Siczkiem, bo by³ na
zwolnieniu lekarskim, a to tylko on jest w³adny
podejmowaæ wi¹¿¹ce decyzje.
Gdy tylko wróci³, w³adze gminy zwo³a³y
posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Ekologii, na które zaproszono – oprócz
przedstawicieli RPWiK – radnych, so³tysów,
przedstawicieli samorz¹du mieszkañców, a tak¿e
powiatow¹ rzecznik konsumentów. Jaros³aw
Mejsak, specjalista ds. kontroli w Urzêdzie Gminy,
przedstawi³ listê szczegó³owych pytañ, które
gmina wystosowa³a do szefów RPWiK i nie
otrzyma³a na nie wyczerpuj¹cych odpowiedzi. GOR¥CE GRANIE

Podczas XII Fina³u Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy 110 wolontariuszy
ze sztabu M³odzie¿owego
Parlamentu Dzieci i
M³odzie¿y Gminy Brzeszcze
zebra³o  prawie 16 tys.

z³otych, drobn¹ walutê obc¹ i z³oty
³añcuszek. Dochód  z wieczornej imprezy
w OK podniós³ kwotê do 21 090 z³otych.
Na ulicach gminy kwestowali te¿
wolontariusze ze Stowarzyszenia
Wspólnoty Obywatelskiej. Zebrane przez
nich pieni¹dze te¿ zasil¹ konto WOŒP.
Str. 12

Koncertem zespo³u „Œl¹sk” rozpoczêto obchody roku jubileuszowego w parafii œw. Urbana, która w 2004
roku obchodzi 100-lecie erygowania.
Dokoñczenie str. 16

Fot.: Marek Mordan

Ci¹g dalszy na str.3

RETRO

Po¿egnalny
jubileusz
Zakoñczenie
dwudziestoletniej
dzia³alnoœci
zespo³u RETRO w
Oœrodku Kultury w
Brzeszczach odby³
siê po¿egnalny
koncert.
Str. 2

SPORT: Seria sparingów

Str. 25

Górnik Brzeszcze – B³yskawica
Marcówka 0-4 (0-2)
Alwernia – Górnik Brzeszcze 4-0 (2-0)

PLANY SAMORZ¥DÓW

Min¹³ rok od czasu, kiedy  przewodnicz¹cy
samorz¹dów osiedlowych na ³amach
„Odg³osów” opowiadali o najwa¿niejszych
zadaniach, które stawiaj¹ przed sob¹ w
2003 roku oraz o nêkaj¹cych samorz¹dy
problemach, które chcieliby rozwi¹zaæ.
Przeczytajmy, na ile uda³o siê zrealizowaæ
plany. Poznajmy te¿ pal¹ce zadania 2004
roku.
Str. 8
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W niedzielny ranek, 18 stycznia br. delegacja górników z³o¿y³a wieñce i zapali³a
znicze pod pomnikiem jawiszowickiego podobozu Kl Auschwitz – Birkenau,
upamiêtniaj¹c tym samym tragiczne wydarzenia, które z³o¿y³y siê na 59. rocznicê
Marszu Œmierci. Z kolei na cmentarzu, przy grobach z prochami dzieci wiêŸniarek,
oddali ho³d Ofiarom Oœwiêcimia. Hitlerowcy - w trakcie ewakuacji oœwiêcimskiego
obozu zag³ady, skierowali ok. 2
tys. wiêŸniów w kierunku
Wo d z i s ³ a w i a Œ l ¹ s k i e g o .
Inskrypcja na pomniku informuje
o tamtych dramatycznych
chwilach:
„Jesteœmy jak ¿ywe kamienie,
twarde, niez³omne g³azy. Nie
spal¹ nas ¿adne p³omienie, a
ogieñ nie czyni nam skazy.
Jesteœmy jak ¿ywe kamienie,
samotne, bezdomne ska³y.
RzeŸbi³y nas zimne strumienie i ¿arem ziej¹ce upa³y. Jesteœmy jak ¿ywe kamienie w
sercu szatañskich piramid”. - Te s³owa mówi¹ chyba wszystko - uwa¿aj¹ delegaci
górników: Rudolf Pasternak, W³adys³aw Pilch, Adam Nawalany, Janusz Augustyn.

MM

Dnia 27 stycznia br. przedstawiciele Gminy- burmistrz Beata Szyd³o,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej W³adys³aw Zawadzki, radni oraz kombatanci
z³o¿yli wieñce pod
pomnikami ku czci:
- po l eg ³ y ch m i e s z -
kañców Jawiszowic w
latach 1939-45
-ofiar podobozu Jawi-
schowitz w parku miej-
skim
-poleg³ych w walce z fa-
szyzmem w parku
miejskim
-walcz¹cych o wolnoœæ i
g r a n i c e R z e c z y -
pospolitej w latach
1919-21

MM

Na zakoñczenie dwudziestoletniej dzia³alnoœci zespo³u RETRO w Oœrodku Kultury w Brzeszczach odby³ siê po¿egnalny koncert. Zespó³ rozpocz¹³
dzia³alnoœæ w styczniu 1984 roku dzia³aj¹c przy Klubie Seniora “Stokrotka”. Najwiêkszym jego sukcesem by³o wyró¿nienie otrzymane w 1991 roku w
trakcie Ogólnopolskiego Artystycznego Ruchu Seniorów za “Pamiêtnik mojej babci”. I tym spektaklem rozpoczêto jubileuszow¹ imprezê. Przez
wszystkie lata zespo³em kierowa³a Weronika W³odarczyk, na rêce której ¿yczenia i gratulacje z³o¿y³y m.in. w³adze samorz¹dowe, gminne zespo³y
regionalne, by³a dyrektor Oœrodka Kultury, Anna Malinowska. W imieniu wszystkich pracowników kultury zespo³owi podziêkowa³a dyrektor OK,
Teresa Jankowska. Tradycyjne 100 lat wyœpiewa³a na stoj¹co zgromadzona t³umnie publicznoœæ.

Fot.: Marek Mordan

Zdjecia Pawe³ Mordan

Zdjecia Pawe³ Mordan



Dotyczy³y one m.in.: konkretnych pozycji w
tabelach , na podstawie których wyliczano nowe
s t a w k i , p r z y c h o d ó w o p e r a c y j n y c h
Przedsiêbiorstwa, klucza, wed³ug jakiego
obliczano liczbê etatów, celowoœci podwy¿szania
wynagrodzeñ pracowników RPWiK.
– Nie jesteœmy w stanie zweryfikowaæ obliczeñ

RPWiK, bo informacje, które otrzymaliœmy, s¹
po³owiczne i opisowe, a nie arytmetyczne. W
niektórych punktach odpowiedzi zostaliœmy
potraktowani lekcewa¿¹co – mówi³ Jaros³aw
Mejsa.
Wiele zarzutów pod adresem tyskiego
Przedsiêbiorstwa przedstawi³ tak¿e radny
Andrzej Formas
– Wraz z przejêciem oczyszczalni œcieków, dwie
trzecie kosztów ich odprowadzania ponosiæ
bêdzie gmina (Agencja Komunalna w
Brzeszczach, która zarz¹dza ni¹ w imieniu
gminy). P³aciæ bêdzie za utrzymanie, remonty, a
reszta po prostu p³ynie kana³ami, które nale¿¹ do
RPWiK. Dlaczego wiêc stawki s¹ tak ogromne?
Przedsiêbiorstwo wykazuje nam straty na terenie
Brzeszcz w wysokoœci 2,5 mln z³. RPWiK ma 11
filii, to ile strat przynosz¹ te pozosta³e? „Czapa
zarz¹dzaj¹ca” kosztuje nas 380 tys. z³, a mo¿e
sami byœmy potrafili lepiej zarz¹dzaæ t¹
jednostk¹?
Na te pytania nie odpowiedzia³ wprost Marek
Dygoñ, zastêpca dyrektora ds. technicznych
RPWiK. U¿ywa³ argumentacji bardzo ogólnej:
- Woda sta³a siê normalnym towarem i nowe ceny
wynikaj¹ z rachunku ekonomicznego. Zacz¹³
wyliczaæ, co Przedsiêbiorstwo zmodernizowa³o,
ile kilometrów sieci wybudowa³o na terenie gminy
w u b i e g ³ y m r o k u . S t e k i e m l i c z b i
skomplikowanych wyliczeñ zarzuci³ natomiast
zebranych Andrzej Bednarczyk, zastêpca
dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych RPWiK.
Podkreœla³ rzetelnoœæ ksi¹g finansowych
Przedsiêbiorstwa i zgodnoœæ wniosku taryfowego
z obowi¹zuj¹cym prawem.
Na „okr¹g³e” s³owa dyrektora zareagowa³ Jerzy
Krawczyk, so³tys Skidzinia:
- Wszystko to piêknie, ³adnie, ale to my jako

so³tysi krêcimy siê wœród mieszkañców. W prasie
mog¹ przeczytaæ, ¿e w powiecie oœwiêcimskim
ceny wzrastaj¹ o 5, 10 czy 15 groszy, a u nas o 30
proc. To nasze spo³eczeñstwo w czynie
spo³ecznym budowa³o wodoci¹gi, wam
przekazano je za darmo, a wy teraz nam
dowalacie. Dlaczego robicie takie trudnoœci?
Skoro jesteœmy tak uci¹¿liwi, to mo¿emy sobie
sami poradziæ z sieci¹, gdy j¹ przejmiemy.
Dyrektor Dygoñ zdenerwowa³ siê:
- Wesz³a ustawa i my dzia³amy zgodnie z ni¹.

Mamy rozmawiaæ o taryfach, a dyskusja zmierza
do wybiórczych informacji i siania populizmu.
Owszem, pañstwo zbudowaliœcie sieæ, ale to my
teraz zbieramy tego efekty.
Takich t³umaczeñ nie przyjmowa³a burmistrz

Beata Szyd³o:
- Mamy prawo weryfikowaæ stawki. Nie jesteœmy
wszyscy ekonomistami i prosimy mówiæ do nas
prostszym jêzykiem. Przyznacie pañstwo, ¿e
nawet w porównaniu do ubieg³ego roku, s¹ to
bardzo wysokie stawki.
W³adys³aw Zawadzki, przewodnicz¹cy Rady
Mie j s k i e j ,
n i e m ó g ³
przeboleæ,
¿ e c e n a
p r z e s y ³ u
œ c i e k ó w
wzros³a z
27 do 95
groszy.
Z a r z ¹ d c a
Jan Siczek,
który spóŸ-
ni³ siê na
spotkanie,
bo wraca³ z
podobnego
w innej gmi-
nie, nerwo-
wo w³¹czy³
siê do dys-
kusji:
-Powtarzam
jeszcze raz,
¿e stawki s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi ustawami.
Nasze Przedsiêbiorstwo przewidzia³o znikom¹,
bo tylko 1-proc. mar¿ê. Teraz oczekujemy
weryfikacji taryf od burmistrza. W ubieg³ym roku
w a l c z y l i œ m y p r z e z s z e œ æ m i e s i ê c y,
zredukowaliœmy nasze stawki, a i tak nie zosta³y
przez pañstwa zaakceptowane. Nie mam ochoty,
by znów siê to powtórzy³o. Nie przyjecha³em tu
ani na konferencjê prasow¹, ani na pogaduszki w
tak wielkim gronie.
Burmistrz Beata Szyd³o nie mog³a nie
zareagowaæ.
– Zostaliœmy potraktowani nie³adnie. Nie jest to

b³aha sprawa dla mieszkañców gminy. Ten klincz
nie jest komfortowy dla ¿adnej ze stron – wy macie
z nami k³opot, a my z wami. Skoro jednak jesteœmy
na siebie skazani, to powinniœmy rozmawiaæ.
Rada Miejska musi mieæ pe³n¹ i rzeteln¹ wiedzê,
skoro musi podj¹æ decyzjê w tej sprawie. To nie
tylko kwestia wysokoœci stawek, ale uk³adu, w
którym siê znaleŸliœmy.
-W ob³a¿liwie skwitowa³
radny Jan Kulig: - Myœlê, ¿e wybaczymy zarz¹dcy
to wyst¹pienie. Przyszed³ z innego spotkania,
pewnie te¿ burzliwego. Tutaj spotyka siê z
przeds tawic ie lami Rady. Przy jmujemy
zachowanie pana jako zdenerwowanie po
poprzednich rozmowach.
W przerwie spotkania oburzenia nie kry³ Czes³aw
Smó³ka, so³tys Przecieszyna:
- RPWiK to moloch, w którym s¹ trzy gminy „in

yst¹pienie Jana Siczka p

minus”, a „plusówki” bêd¹ na nie robiæ. Ja jestem
po spotkaniu z ludŸmi w so³ectwie. Co ich
obchodzi ekonomia? Prosty cz³owiek pyta po
prostu „dlaczego?”. Jak nas Warszawa wyrzuci³a
do Ma³opolski, to chcemy tam iœæ z podniesion¹
g³ow¹ we wszystkich kierunkach, a tu dalej rz¹dzi
nami Œl¹sk.
Inni denerwowali siê w kuluarach:

- Z ksiêdzem siê nie k³óæ, z pañstwem siê nie s¹dŸ,
bo i tak nie wygrasz. Trzeba znaleŸæ im jakieœ
b³êdy i od razu do s¹du. Ja bym ich do NIK-u
skierowa³. Nie brakowa³o te¿ sceptyków:
Towarzystwo przyjecha³o przygotowane, a my nie
mamy bieg³ego rzeczoznawcy. Mog¹ nam
wcisn¹æ, co chc¹.
Po przerwie do dyskusji w³¹czy³a siê zaproszona
na spotkanie Alina Janik, powiatowa rzecznik
konsumentów. Zaatakowa³a przedstawicieli
RPWiK: - Jak to siê ma, z punktu widzenia
ekonomii, gdy cena wody idzie w górê, a klient
przykrêca kurek, spada iloœæ dostarczanej wody.
Czy to oznacza, ¿e ceny bêd¹ wci¹¿ rosn¹æ? Czy
kiedykolwiek byliœcie pañstwo badani przez
instytucje kontrolne pod k¹tem narzucania
nieuczciwych, bo wygórowanych cen? Skoro nie,
to ja deklarujê, ¿e bêdê wnosiæ o sprawdzenie
pañstwa przez te instytucje, czy nie czerpiecie
przypadkiem nieuzasadnionych korzyœci z
pozycji monopolisty. Mia³a propozycje tak¿e do
samorz¹dowców.
Gmina powinna byæ bardziej drapie¿na w walce

o cenê wody. Powo³aæ takiego audytora, jak
RPWiK, w sposób fachowy i bez-wzglêdny
sprawdzaæ Przedsiêbiorstwo.
S³owa pani rzecznik wyraŸnie zdeprymowa³y
pewnych siebie przedstawicieli RPWiK. Jan Siczek
próbowa³ siê usprawiedliwiaæ:

Ci¹g dalszy ze str. 1.

Zakoñczenie na str. 4.

Burzliwe spotkanie 27 stycznia br. w Urzêdzie Gminy Fot. Marek Mordan



GABINET LEKARSKI

MIROS£AW
KUCZERA

Lek. specjalista
pneumologii i pediatra

Przyjmuje:

Jawiszowice
os. Paderewskiego 17/III
tel.: 0 502-691-613
(32) 2111-332

- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16.30 – 19.00
- wtorek w godz. 18.30 – 21.00
- czwartek w godz. 18.30
–21.00

- Diagnostyka i leczenie chorób
alergicznych

- Testy alergologiczne u dzieci i
doros³ych (wziewne i
pokarmowe)

- Wizyty w domu pacjenta (ca³y
tydzieñ) - doroœli i dzieci

- Recepty refundowane

GABINET
STOMATOLOGICZNY

EWA KORCZYK-

KUCZERA

Lek. stomatologii
ogólnej

Przyjmuje:

Jawiszowice
os. Paderewskiego 17/III
tel.: 0 604-147-569
(32) 2111-332

- wtorek, czwartek w
godz.19.00-20.00
- mo¿liwoœæ przyjêcia w
innym terminie po
uzgodnieniu telefonicznym

PE£NY ZAKRES US£UG
STOMATOLOGICZNYCH

Telefon w godzinach pracy
gabinetów
(032) 2110-088
Wewn. 26

- Zasady s¹ proste. Wartoœæ
przychodów Przedsiêbiorstwa musi
byæ wystarczaj¹ca, by zapewniæ
ci¹g³oœæ dostaw wody i osi¹gniêcie
zysku. To narzuca myœlenie
ekonomiczne i kalkulacjê ceny. W
poprzednich latach dok³adaliœmy do
interesu, a teraz nie mogê siê
zgodziæ, ¿ebyœmy to robili. Ja jestem
cz³owiekiem do roboty, a nie do
polityki, dlatego na temat przejêcia
sieci przez gminê nie bêdê siê
wypowiada³ . Ekonomia jes t
bezwzglêdna i nieub³agana, ale my
jesteœmy sk³onni do wspó³pracy –
³agodzi³ swoje wczeœniejsze
wypowiedzi.
W³adys³aw Drobniak, przewod-
nicz¹cy Komisji Rozwoju Gospo-
darczego i Ekologii, docieka³:
-Przy takich cenach ludzie w pewnym
momencie przestan¹ p³aciæ. Pojawi
siê brak œci¹galnoœci. Dalej pan
bêdzie podnosi³ wtedy cenê?
Zarz¹dca Siczek broni³ siê, ¿e ceny
pr¹du i gazu te¿ wzrastaj¹, ale
ustawowo i wtedy nikt siê nie burzy. -
– Nie chcê byæ winowajc¹ za ca³¹
gospodarkê, nie róbcie mi tego. Na
dalsze ustêpstwa nie mogê iœæ. Ja
wiem, ¿e to wy jesteœcie na pierwszej
linii frontu, ale ja te¿ chcê pracowaæ.
Burmistrz Beata Szyd³o zare-
agowa³a:

- To trzeba nas by³o wyci¹æ z
wniosku o komercjalizacjê Przed-
siêbiorstwa. To pan by³ jego autorem.
Na pytanie rzecznik konsumentów,
czy RPWiK, przystêpuj¹c do
rozmów, przygotowa³o koncepcjê
ustêpstw, Jan Siczek odpowiedzia³:
- W ubieg³ym roku zgodziliœmy siê
na spore obni¿ki. Dziœ nie ma
mo¿liwoœci tak daleko id¹cego
kompromisu. Nie bêdê tu publicznie
rozmawia³ ze wszystkimi na ten
temat, ale jestem otwarty na
rozmowê z pani¹ burmistrz.
Usi¹dziemy z komputerem, tabelami.
J e œ l i u s ³ y s zê , ¿e p rzyby ³o
mieszkañców albo podmiotów
gospodarczych, czyli potencjalnych
odbiorców wody, to wtedy mogê
rozmawiaæ na temat ustêpstw.
Wa¿nym g³osem by³o zwrócenie
uwagi przez radnego Tadeusza
Wawro na straty wody w przed-
siêbiorstwie, które – jak zarzuci³
p r zed s t aw i c i e l om RPWiK –
Przedsiêbiorstwo skrzêtnie ukrywa
przed mieszkañcami Brzeszcz.
– Poza tym, jak dbacie o swoje

dochody, jeœli chodzi o odprowa-
dzanie œcieków z przedsiêbiorstw?
Skoro z pobranej wody zwracaj¹
tylko 38 proc., to co, wypijaj¹ j¹?
Niespodziewanie przeciwko formule

rozmawia³a z przedstawicielami
RPWiK w obecnoœci rzecznika
konsumentów. Po powrocie z obrad
zakomunikowa³a krótko:
-Rozmowy odby³y siê w atmosferze
pokojowej. Jutro spotkamy siê
znowu. Mogê oœwiadczyæ, ¿e jest
wola porozumienia z obu stron.
- Pierwsze spotkanie trwa³o oko³o 5
godzin i zakoñczy³o siê bardzo
póŸno, oko³o 21,30, a ju¿ kolejne
nastêpnego dnia rozpoczê³o siê w
godzinach rannych.

Tak wiêc kolejne spotkanie odby³o siê
nazajutrz w Urzêdzie Gminy. Tym
razem w w¹skim gronie: pani
burmis t rz wraz z zespo³em
n e g o c j a c y j n y m u r z ê d n i k ó w
g m i n n y c h , p r e z e s A g e n c j i
Komunalnej Miros³aw Gibas i
p r z e d s t a w i c i e l e R P W i K .
Przedsiêbiorstwo posz³o na pewne
ustêpstwa, ale nie satysfakcjonuj¹
one gminy. Pojawi³ siê jednak cieñ
nadziei, ¿e coœ wynegocjuje zespó³.
RPWiK wystêpuje z pozycj i
monopolisty. Trudno siê jednak
zgodziæ na podwy¿ki, które nie maj¹
uzasadnienia w realiach.

Rozmowy z przedstawicielami
Przedsiêbiorstwa trwa³y tak¿e
kolejnego dnia. Miejmy nadziejê, ¿e
Przedsiêbiorstwo z³o¿y auto-
poprawkê do wniosku i bêdzie
szansa jego rozpatrzenia. Wszystkie
dz ia ³an ia w ³adz gm innych
zm i e r za j ¹ do rozw i¹zan i a
problemu. Nie bójmy siê okreœliæ
tego jako “bitwy o wodê”.
Teraz nad nowymi propozycjami
RPWiK bêd¹ siê musieli zastanowiæ
radni, a potem znów w³adze gminy
odbêd¹ ostateczne rozmowy z
t y s k im i „wodoc i¹gami ” . W
momencie zamykania numeru
nieznane by³y jeszcze koñcowe
ustalenia stron.

28 stycznia

29 stycznia

Marek Mordan

spotkania wyst¹pi³ radny Krzysztof
Bielenin, choæ zastrzeg³, ¿e jest
zwolennik iem nisk ich cen i
wykonywania zadañ przez gminê
w³asnym sumptem.
– To, co tu siê dzieje, wygl¹da, jak

rozmowy na temat pokoju w Iraku na
rynku w Bagdadzie. Takie spotkanie
powinno wygl¹daæ tak, ¿eby
naprzeciw dyrektora Siczka usiad³
a u d y t o r a l b o g r u p a o s ó b
kompetentnych, powo³ana przez
gminê. Nie wierzê, ¿e wszyscy, jak tu
s iedz imy, jes teœmy osobami
kompetentnymi do tak eko-
nomicznych rozmów. Powinno siê
przeprowadziæ symulacjê kosztów,
mo¿na te¿ rozwi¹zywaæ problemy
na drodze s¹dowej. Sytuacja jest
patowa, a za rok bêdzie to samo.
Powinniœmy wiedzieæ, jaki pu³ap
cenowy nie bêdzie generowa³ takich
podwy¿ek.
Mimo to, spotkanie toczy³o siê dalej.
Radny Kulig dopytywa³ m.in. o to,
czy RPWiK dochodzi swoich racji za
szkody górnicze. Wies³aw Albin,
p rzewodn icz¹cy Samorz¹du
Osiedlowego nr 1, zwróci³ uwagê
m.in. na to, ¿e mieszkania
brzeszczan s³u¿¹ do odpuszczania
brudnej wody po awariach. Radny
Jan Kasperczyk mówi³ o kradzie¿ach
wody z hydrantów. Wa¿n¹ kwestiê
poruszy³a tak¿e Krystyna Kra-
marczyk, so³tys Wilczkowic:
-Oprócz ludzi, na wsi jest jeszcze
byd³o, które potrzebuje bardzo du¿o
wody. Korzystamy z wody trzykrotnie
wiêcej ni¿ inni. Mam rodzinê w
Oœwiêcimiu. Oni tam p³acz¹, ¿e o 5
gr podnieœli ceny wody. Podkreœlam,
¿e metr szeœcienny kosztuje tam 2,65
z³. Radny W³adys³aw Senkowski
doda³:
- Niemo¿liwe jest przy tych stawkach
utrzymanie hodowli zwierz¹t. S¹
trudnoœci z uzyskaniem pozwoleñ na
zainstalowanie podliczników na
wodê bezpowrotnie tracon¹. Nie
mo¿e byæ tak, by by³o 100 proc.
poboru i 100 proc. zrzutu œcieków.
W³adys³aw Zawadzki, przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Brzeszcz,
przytomnie zwróci³ uwagê, ¿e jeden
z „haczyków” tkwi w pu³apach
odbioru wody. – Wystarczy³oby,
abyœcie pañstwo przyjêli je na
ubieg³orocznym poziomie i byli-
byœmy w domu. Poza tym, punktem
do dalszych rozmów mog³yby byæ
zabiegi gminy w celu ca³kowitego jej
skanalizowania. Gdy prace zostan¹
ukoñczone, przybêdzie przecie¿
nowych odbiorców.
Podczas tych ostatnich dywagacji, w
osobnym pokoju burmistrz Szyd³o

dokoñczenie ze strony 3.

Nasunê³y mi siê s³owa pewnej
piosenki o naszym drogim H O:2

GM



Choæ prowizorium bud¿etu
gminy gotowe jest ju¿ od 15 grudnia,
projekt jeszcze nie zosta³ ostatecznie
zatwierdzony. Ale nawet, gdy to
nast¹pi, byæ mo¿e trzeba bêdzie
wprowadziæ zmiany. Gmina liczy
bowiem na podpisanie umowy z
Kompani¹ Wêglow¹, która - jak ju¿
pisaliœmy - zadeklarowa³a gotowoœæ
sp³aty czêœci ponad 12-milionowego
zad³u¿enia wobec niej. Wtedy kolejne
3 mln z³, czyli ok. 20 proc. górniczego
d³ugu, mo¿na by³oby dodaæ do
bud¿etu.

- Cieszê siê z deklaracji Zarz¹du Kompanii
Wêglowej, ale póki co, dopóki nie ma
podpisanej umowy, projekt bud¿etu nie
uwzglêdnia pieniêdzy, które gmina dostanie z
ewentualnej sp³aty d³ugów górnictwa wzglêdem
nas - mówi z rezerw¹ Beata Szyd³o, burmistrz
Brzeszcz.
A trzeba przyznaæ, ¿e sp³ata, choæby tej 20-
procentowej czêœci zad³u¿enia Kompanii,
bardzo pomog³aby tegorocznemu bud¿etowi.
Planowany bowiem na ten rok deficyt ma
osi¹gn¹æ kwotê 4 mln 11 tys. 432 z³. By ratowaæ
gminn¹ kasê, w³odarze bêd¹ musieli zaci¹gn¹æ
4-milionowe kredyty.

Z planów wynika, ¿e dochody bud¿etu osi¹gn¹
w tym roku 33 mln 554 tys. 220 z³. Najwiêcej -
bo a¿ 10 mln 35 tys. 547 z³ - gmina uzyska z
podatków, stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa. Tak wiêc udzia³ w podatku
dochodowym od osób fizycznych - jak wynika z
szacunków Ministerstwa Finansów - wyniesie w
br. 9,9 mln z³, a od osób prawnych - 130 tys. z³,
co przyjêto na podstawie ubieg³orocznych
wp³ywów. Znacz¹c¹ kwotê w dochodach
s tanowiæ bêdz ie tak¿e poda tek od
nieruchomoœci, z którego szacuje siê uzyskaæ 6
mln 314 tys. z³ - od osób prawnych i 1 mln 145
tys. - od osób fizycznych. Kwoty te wyliczono na
podstawie ubieg³orocznego wykonania
bud¿e tu , z uwzg l êdn i en i em s tawek
obowi¹zuj¹cych w roku bie¿¹cym. Z czynszów
za najem lokali u¿ytkowych i mieszkalnych
gmina uzyska 731 tys. z³, za sprzeda¿ lokali
mieszkalnych i u¿ytkowych oraz gruntów i
innych nieruchomoœci - 680 tys. z³. Op³aty za
dzier¿awy - wynikaj¹ce z zawartych umów -
dadz¹ 435 tys. z³, a za wieczyste u¿ytkowanie -
nieco ponad 41 tys. z³. Z innych podatków do
kasy gminy wp³ynie: od œrodków transportowych
- 200 tys. z³, z op³aty targowej - 180 tys., z

Dochody

op³aty skarbowej - 120 tys., od gospodarstw
rolnych - 249 tys. (³¹cznie od osób fizycznych i
prawnych), od spadków i darowizn - 40 tys.,
karty podatkowej - 30 tys. i z podatku leœnego -
4,1 tys. z³. Na podstawie przewidywanej
wielkoœci wydobycia oszacowano tak¿e op³atê
eksploatacyjn¹ w
wysokoœci 2 mln 778 tys. 557 z³. Natomiast
kwotê 350 tys. z³ gmina uzyska z op³at za
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
Wed³ug szacunków Ministerstwa Finansów,
czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej wyniesie w
tym roku 7 mln 694 tys. z³, a dochód z odsetek
bankowych - 60 tys. Z op³at za przedszkola i
¿ywienie w nich gmina uzyska 650 tys., a za
us³ugi opiekuñcze pomocy spo³ecznej - 16 tys. Z
kolei ¿ywienie w œwietlicach szkolnych przyniesie
200 tys. z³. Gmina uzyska te¿ zwroty za media w
budynkach komunalnych w wysokoœci 188 tys.
z³.
Znacz¹c¹ kwot¹ bêdzie te¿ dofinansowanie z
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
modernizacji basenu k¹pielowego w wysokoœci
500 tys. z³. Natomiast dotacje celowe na
zadania zlecone z zakresu administracji
rz¹dowej osi¹gn¹ 712 tys. 920 z³, z czego
najwiêcej przeznaczone zostanie na pomoc
spo³eczn¹ - 619 tys. 590 z³ (g³ównie zasi³ki i
oœrodki pomocy spo³ecznej).

- W tym roku zaplanowaliœmy wysokie, bo a¿ 37-
milionowe wydatki, z których jednak
niebagatelna czêœæ - a¿ 19 proc. - zostanie
przeznaczona na inwestycje, g³ównie na
budowê kanalizacji w gminie - zapowiada
burmistrz Beata Szyd³o.
Dok³adnie gminne wydatki maj¹ osi¹gn¹æ
wysokoœæ 37 mln 565 tys. 652 z³. Jak w
wiêkszoœci gmin - lwi¹ czêœæ wydatków
przeznaczy siê na oœwiatê i wychowanie - 14 mln
936 tsy. 857 z³. Najwiêkszy udzia³ w tej kwocie
bêd¹ mieæ wydatki na szko³y podstawowe - 6 mln
964 tys. 130 z³, z czego 5,9 mln poch³on¹ p³ace
nauczycieli i obs³ugi szkó³. Na gimnazja gmina
wyda 3 mln 518 tys. 320 z³, a na przedszkola - 3
mln 421 tys. 780 z³. Dowo¿enie uczniów do
szkó³ kosztowaæ bêdzie 252 tys. z³.
Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska
poch³on¹ 5 mln 282 tys. 600 z³, z czego prawie
3,1 mln z³ wykorzystane zostanie na inwestycje w
gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód, a na
oczyszczanie miast i wsi - 760 tys.
Kultura fizyczna i sport kosztowaæ bêd¹ gminê 4
mln 229 tys. 600 z³, transport i ³¹cznoœæ - 2 mln
61 tys. 800 z³ (z czego drogi publiczne - prawie
1,5 mln z³, a komunikacja - 584 tys. 800 z³). Na
administracjê publiczn¹ gmina wyda prawie 3,5

Wydatki

mln z³, z czego utrzymanie urzêdów gmin i ich
pracowników poch³onie 3,1 mln z³.
Na bezpieczeñstwo publiczne i ochronê
przeciwpo¿arow¹ przeznaczono 768 tys. 853
z³, z czego najwiêcej kosztuje gminê Stra¿
Miejska - 655 tys. 353 z³. Ochrona zdrowia to
wydatek 367 tys. z³, w tym 350 tys.
przeznaczone zostanie na przeciwdzia³anie
alkoholizmowi.
Du¿¹ kwotê przewidziano natomiast na pomoc
spo³eczn¹ - 1 mln 941 tys. 680 z³. Dodatki
mieszkaniowe „zabior¹” z tego 730 tys. z³, na
oœrodki pomocy spo³ecznej gmina wyda 497 tys.
385 z³, a na zasi³ki i pomoc w naturze oraz na
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne - 440 tys. z³.
Edukacyjna opieka wychowawcza to wydatek
794 tys. 560 z³, z czego 792 tys. 660 z³ wydane
zostanie na œwietlice szkolne.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
kosztowaæ bêdzie gminê 1 mln 775 tys. 600 z³, z
czego dotacja dla Oœrodka Kultury osi¹gnie 1
mln 464 tys. z³, a dla jego biblioteki - 298 tys.
400 z³.

Na inwestycje (w kilku dzia³ach bud¿etu)
przewidziano w tym roku 7 mln 215 tys. 700 z³,
czyli - jak zapowiada burmistrz Beata Szyd³o -
19 proc. pieniêdzy gminy. Najwiêcej pieniêdzy
poch³onie - jak ju¿ wspomnieliœmy - kanalizacja
Brzeszcz. Gmina wyda 2 mln 976 tys. na:
kanalizacjê deszczow¹ przy ul. Borowej,
odwodnienie ul. Pocztowej oraz kanalizacje
sanitarne w rejonach Fiñskich Domków i ulic:
Olszyny, Nawsie i Piaski.
Drugim powa¿nym wydatkiem jest modernizacja
basenu k¹pielowego, która w tegorocznym
bud¿ecie zakoñczy siê kwot¹ 2 mln 643 tys. z³.
Inwestycje drogowe poch³on¹ natomiast 1 mln
127 tys. z³ i zostan¹ przeznaczone na
przebudowê ulic: Polnej, £êckiej, Kazimierza
Wielkiego i Górniczej oraz na budowê
chodników w Skidziniu i Zasolu oraz inne
mniejsze zadania w ró¿nych rejonach
gminnych..
Modernizacja pomieszczeñ na prowadzenie
zajêæ terapeutycznych poch³onie 135 tys. z³,
w y k u p y g r u n t ó w - 7 6 t y s . 2 0 0 ,
zagospodarowanie przestrzenne gminy - 65 tys.,
zakupy (m.in. komputerów dla Urzêdu Gminy) -
60 tys., remont wilii przy ul. Ofiar Oœwiêcimia -
70 tys., projekt zagospodarowania parku
miejskiego przy ul. Dworcowej - 30 tys., system
³¹cznoœci i alarmowania Gminnego Zespo³u
Reagowania - 8,5 tys., zakup komputera i
kserokopiarki dla Oœrodka Pomocy Spo³ecznej -
5 tys. z³.

Inwestycje

Marek Mordan

Nasze sprawy
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Bieda popycha...
Jednym z powodów wzrastaj¹cej
iloœci dokonywanych przestêpstw jest
coraz wiêksze ubo¿enie
spo³eczeñstwa w ca³ej Polsce. Nie
inaczej jest w naszej gminie. Wzrost
o prawie 10 proc. przestêpczoœci na
terenie Brzeszcz w 2003 r. w
odniesieniu do poprzedniego roku
budzi pewien niepokój. Co jednak
jest z kolei pocieszaj¹ce - wzrasta
stopieñ ich wykrywalnoœci. Zwiêksza
siê liczba przestêpstw kryminalnych.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie by³o na
naszym terenie przestêpstw
najciê¿szego kalibru czyli zabójstw.
Po³o¿enie administracyjne te¿ ma
wp³yw na stopieñ zagro¿eñ.
S¹siaduj¹c z województwem œl¹skim
mamy "goœcinne wystêpy"
przestêpców z tamtych terenów.

Najwiêksz¹ dolegliwoœci¹ dla policji jak i
mieszkañców gminy s¹ w³amania i kradzie¿e.
W³aœnie kradzie¿e dokumentów oraz kart
bankomatowych stanowi¹ 60 proc. tego typu
przestêpstw.N

Kierowcy musz¹ byæ bardzo czujni, gdy¿ na
terenie gminy skradziono w ubieg³ym roku 6 aut,
a kolejne próby zaboru dwóch pojazdów
udaremniono. Wykryto uczestników rozbojów z
broni¹ i pobiæ, podobnie ujêto sprawcê gwa³tu.
Wykrywalnoœæ przestêpstw kryminalnych

ajliczniejsze by³y drobne
kradzie¿e, do sumy 250 z³. Ogó³em zg³oszono
ich 19, choæ mo¿na przypuszczaæ, ¿e o wielu
poszkodowani nie wiedz¹ do dziœ, gdy¿ s¹ to
sumy b¹dŸ przedmioty, na które nie zwraca siê
wiêkszej uwagi. W szeœciu przypadkach
stwierdzono uszkodzenie mienia, np. p³otu,
lamp i 12 zak³óceñ ³adu i porz¹dku
publicznego. Ta statystyka równie¿ mo¿e by³
myl¹ca, wszak nie zawsze poszkodowani
zg³aszaj¹ takie fakty do komisariatu, a czasem
rachunki wyrównuj¹ sami.

ogó³em wynios³a w 2003 r. 74 proc. (dla
porównania w 2002 r. - 67,2 proc.), a wszystkich
w sumie - 85,8 proc. (poprzedni roku - 70,9
proc.).
W Brzeszczach wykryto prawie wszystkie
przestêpstwa gospodarcze. Ujawniono
sprawców trzech fa³szerstw gospodarczych,
szeœciu przypadków korupcji. Natomiast w
2002 r. nie odnotowano ani jednej sprawy o
korupcjê i fa³szerstwo. Mo¿na siê
zastanowiæ, czy w tej materii jest u nas
dobrze, czy mo¿e sprawcy tak œwietnie
potrafili zataiæ obci¹¿aj¹ce ich "brudne
kwity".
Coraz szybciej dzia³aj¹ policjanci z pionu
prewencji komisariatu policji w Brzeszczach.
Na gor¹cym uczynku u jê to 102
przestêpców, (gdy tymczasem w roku 2002 tylko
70). W pionie kryminalnym ta statystyka wynosi
odpowiednio - 13 (i w poprzednim roku 6).
Na pewno nie uda³o siê zatrzymaæ wszystkich
nie t rzeŸwych kierowców, lecz l iczba
wyk luczonych z ruchu drogowego i
stwarzaj¹cych realne zagro¿enie ¿ycia dla
innych u¿ytkowników œwiadczy o du¿ym
nadzorze na naszych drogach. -A¿ 81
zatrzymanych, podczas gdy w 2002 by³o ich o
40 mniej - mówi, zadowolony z osi¹gniêtych
rezultatów, komendant Miros³aw Semik.
Natomiast nietrzeŸwych kierowców, u których we
krwi znajdowa³o siê do 0,5 promila alkoholu
zatrzymano 63, a w 2002 r. - 57.
W 20 wypadkach drogowych œmieræ ponios³o 5
osób, a 19 odnios³o rany. Rok wczeœniej w
trakcie 28 zdarzeñ zginê³y 2 osoby, a 39 rannym
udzielono pomocy lekarskiej.
L¿ejszy gatunek zdarzeñ drogowych to kolizje. -
Mo¿e nie tak groŸne wygl¹daj¹ i nie s¹ tak
tragiczne w skutkach jak wypadki, lecz dla
uczestnika st³uczek powinno byæ to ostrze¿enie,
¿e wystarczy tylko mocniej nacisn¹æ na peda³
gazu, a z kolizji robi siê wypadek. Kto takiej lekcji
nie weŸmie sobie na serio do serca mo¿e wkrótce
jego brawurowa jazda zakoñczyæ siê o wiele
gorzej ni¿ tylko wizyt¹ u blacharza i lakiernika -
dodaje Miros³aw Semik. Kierowcy w 120

przypadkach uczestniczyli w kolizjach, gdy w
roku poprzednim w 147.
Wiêkszoœæ wymienionych przestêpstw poci¹ga
za sob¹ straty finansowe u osób pope³niaj¹cych

czyny karalne. I tak, ogó³em policjanci wypisali
167 mandaty kredytowe i 3 gotówkowe. Suma
pierwszych to 21.250 z³ a drugich 400 z³. Dla
porównania w roku poprzednim na³o¿ono 152
mandaty kredytowe na kwotê 17.430 z³ i 4
gotówkowe na 300.
- Wyniki policji s¹ zadawalaj¹ce i stawiaj¹ nas
w gronie lepszych jednostek w powiecie. Nie
znaczy to jednak, i¿ popadamy w samozachwyt,
lecz staramy siê równaæ do najlepszych.
Niebagatelne znaczenie dla naszej pracy ma
dobra wspó³praca ze Stra¿¹ Miejsk¹ oraz
wsparcie nie tylko finansowe ze strony Gminy.
Zwracamy uwagê na profilaktykê wœród
m³odzie¿y od najm³odszych lat, gdzie pomoc
otrzymujemy od wszystkich dyrektorów i
pedagogów szkó³ z ca³ej gminy oraz
funkcjonariuszek z sekcji ds. nieletnich i patologii
mieszcz¹cej siê w Komendzie Powiatowej Policji
w Oœwiêcimiu. Na dobry wynik spory wp³yw ma
przede wszystkim du¿e zaanga¿owanie moich
podw³adnych i posiadana wiedza w zakresie
znajomoœci terenu i œrodowiska. Podziêkowania
dla policjantów i nie tylko, którym nieobojêtne
jest, aby nasza gmina by³a coraz bardziej
bezpieczn¹ - uwa¿aj¹ Miros³aw Semik,
komendant brzeszczañskiej policji oraz jego
zastêpca, Stefan Tuniewicz.

Marek Mordan

Pierwszy wniosek o wyst¹pienie Brzeszcz ze
Zwi¹zku Miast Polskich zosta³ zaproponowany
na sesji listopadowej ubieg³ego roku, a
ponowiony podczas sesji Rady Miejskiej w
przedostatnim dniu zamykaj¹cym “stary rok”.
Wówczas podjêto decyzjê o wyst¹pieniu
Brzeszcz ze struktur Zwi¹zku.
Podczas dyskusj i wiêkszoœæ radnych
argumentowa³a postanowienie ma³ymi efektami
wspó³pracy z innymi miastami, du¿ymi

kosztami, a fakt przynale¿noœci do Zwi¹zku za
wrêcz symboliczny. Z kolei radni, którzy byli za
pozostaniem w ZMP jako argumenty podali, i¿
tylko w wymianie doœwiadczeñ i “jednoœci si³a”.
Ich argumenty nie zyska³y poparcia.
Decyzja zapad³a podczas g³osowania: 10
radnych g³osowa³o za wyst¹pieniem z ZMP, 8
za pozostaniem, a 3 wstrzyma³o siê od
g³osowania. Automatycznie straci³a moc
uchwa³a z 27 kwietnia 1999 r. odnoœnie wyboru

delegata do ZMP, który ma sw¹ siedzibê w
Poznaniu. - Choæ nie by³o jednomyœlnoœci w
trakcie dyskusji, to wynik g³osowania uwa¿am
za racjonalny. Decyzja przemyœlana i w
stosunku do ewentualnych korzyœci s³uszna.
Szkoda wydawaæ pieni¹dze podatników
bezkonkretnych korzyœci dla gminy - mówi
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, W³adys³aw
Zawadzki.

MM
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Ostatniego grudnia min¹³ termin
wymiany dowodów osobistych wydanych do
koñca kwietnia 1972 roku. ¯adnych sankcji z tego
tytu³u nie ponios¹ jednak te osoby, które nie
dope³ni³y formalnoœci w wyznaczonym czasie. Co
najwy¿ej mog¹ napotkaæ problemy w
instytucjach, które zakwestionuj¹ wed³ug nich
niewa¿ne ze wzglêdu na obowi¹zuj¹c¹ datê
wymiany dowody osobiste. Dla tych, którzy nie
zd¹¿yli wymieniæ dowodów przesuniêto termin do
31 marca br. - Ostatni etap wymiany starych
dokumentów na nowe powinien zamkn¹æ siê
ostatniego grudnia 2007 roku - mówi naczelnik
Wydzia³u Spraw Obywatelskich UG Brzeszcze
Iwona Stykowska. - Niemniej jednak wskazane
jest przestrzeganie podanych publicznie
terminów wymiany, bo one maj¹ s³u¿yæ przede
wszystkim p³ynnoœci wymiany, a z t¹ p³ynnoœci¹ w
2003 roku nie by³o u nas najlepiej. W pierwszych

trzech kwarta³ach wydaliœmy ³¹cznie 1514
dowodów podczas gdy tylko w czwartym 1347, a
najwiêksze zainteresowanie, zarówno my, jak i
petenci, odczuliœmy koñcem roku. By usprawniæ
urzêdom pracê a obywatelom oszczêdziæ czasu i
ner wowych nieraz sy tuac j i podajemy
obowi¹zuj¹ce terminy wymiany. I tak dowody
wydane przed 31.12.1980 r. powinny zostaæ
wymienione do koñca 2004 roku, wydane w
przedziale czasowym 1.01.1981 do 31.12.1991
r. do koñca 2005 roku. 31 grudzieñ 2006 r. jest
dat¹ wi¹¿¹c¹ dla posiadaczy dowodów
osobistych wydanych miêdzy 1.01.1992 r. a
31.12. 1995 r., zaœ 31. grudzieñ 2007 r. dla tych,
którzy posiadaj¹ dowody z dat¹ wydania od
1.01.1996 r. do 31.12.2000 r.

Z uwagi na to, ¿e wszelkie zmiany
dotycz¹ce danych osobowych musz¹ byæ wed³ug
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
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podatników i p³atników zg³aszane w terminie do
30 dni do Urzêdu Skarbowego, po uzyskaniu
nowego dowodu osobistego nale¿y wype³niæ NIP-
3. W naszym Urzêdzie Gminy taki druk mo¿na
otrzymaæ w pokoju nr 201; i wype³niony za
poœrednictwem UG przekazaæ do Urzêdu
Skarbowego.

Iwona Stykowska zapewnia za
Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych, ¿e nowe
dowody osobiste spe³niaj¹ wszelkie normy unijne.
W Ministerstwie myœli siê ju¿ nawet o zmianie
ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach
osobistych w zwi¹zku z wejœciem Polski do Unii.
Planuje siê m.in. wydawanie dowodów osobistych
ju¿ od roku zerowego, tzn. ka¿demu obywatelowi
zaraz po urodzeniu , co ma u³a twiæ
przemieszczanie siê w granicach pañstw Unii.

Ewa Pawlusiak

Nowe punkty œwietlne, lampy oraz linie
zasilaj¹ce decyzj¹ radnych Gminy Brzeszcze
zosta³y nieodp³atnie przekazane Beskidzkiej
Energetyce S.A. z siedzib¹ w Bielsku-Bia³ej.
Utrzymaniem zajmie siê BE, nie obci¹¿aj¹c w ten
sposób bud¿etu gminy Brzeszcze. A ponadto jest
to wymóg formalny – funkcjonowania sieci
energetycznych.

Energetyka przejmie nastêpuj¹ce
punkty œwietlne: w Wilczkowicach przy ul.
M³ynarskiej (1 szt. Z 85 – metrowa linia

zasilaj¹c¹), w Brzeszczach przy ul. £okietka-
Dworcowej (1 szt.), w Jawiszowicach przy ul.
Tulipanów (1), Siennej (3 wraz z 230-metrow¹
lini¹ zasilaj¹c¹), Miodowej (2 z 240-metrow¹
lini¹), Pochy³ej (1 z 85-metrow¹ lini¹), w
Przecieszynie przy ul. Nosala (2 z 40-metrow¹
lini¹), w Skidziniu ko³o przedszkola (1) i przy ul.
Wypoczynkowej-Podlipie (1), w Borze ul.
£agodna (2 szt. i 110 metrów linii zasilaj¹cej).
Wymienione inwestycje zosta³y pokryte z bud¿etu
na rok 2003.

- Przekazanie Beskidzkiej Energetyce niektórych
punktów œwietlnych, co stanowi wymóg formalny
dopuszczenia do eksploatacji, jest korzystne dla
naszej gminy. Wówczas na barkach BE jest jej
utrzymanie, konserwacja, naprawa. Dodatkowy
plus to fakt, ¿e wy¿ej wymienione koszty nie
obci¹¿aj¹ bud¿etu gminy – wyjaœnia Tomasz
£ukowicz, sekretarz gminy Brzeszcze.

Marek Mordan

M i n i s t e r S p r a w
Wewnêtrznych i Administracji
wyró¿ni³ Brzeszcze w ogólnopolskim
konkursie “Bezpieczna gmina”.
Wœród zg³oszonych 229 gmin tj.
9,24 procent ogó³u gmin, w kategorii
gmin wiejsko-miejskich nap³ynê³o 55
zg³oszeñ. Z tym wyró¿nieniem w
postaci specjalnego dyplomu nie
wi¹¿¹ siê ¿adne gratyfikacje
finansowe. Powody jednak do dumy
s¹ du¿e, wszak kapitu³a w
porównaniu do lat poprzednich
bardzo szczegó³owo rozpatrywa³a
nades³ane prace konkursowe,
wprowadzaj¹c wiele zmian przy ich
ocenie. Zwrócono uwagê na skalê
ró¿norodnoœci zadañ zmierzaj¹cych
do poprawy bezpieczeñstwa, a
zw³aszcza d³ugofa lowej ich

naprawdê
c i e s z y -
d o d a j e
zadowolo-
n a b u r -
mistrz, Be-
ata Szyd³o.

W zakresie
p o p r a w y
bezpieczeñ
stwa zwró-
cono uwa-
gê na dofi-
nansowa-
nie jednos-tek w gmi-nie, które maj¹
poœrednio lub bezpoœrednio wp³yw
na jego poprawê. Dlatego cenna
inicjatywa przekazania œrodków na
zakup wozów stra¿ackich dla

realizacji i osi¹ganych rezultatów.
Edukacja i profilaktyka skierowana
nie tylko do m³odzie¿y, ale równie¿
doros³ych mia³a niebagatelne
znaczenie przy koñcowej ocenie.
Mile by³y widziane wszelkiego
rodzaju innowacje w podejœciu do
tematu bezpieczeñstwa, lub jeœli
takie ju¿ s¹ – stopieñ ich
s k u t e c z n o œ c i o r a z b i l a n s
wymiernych korzyœci.

- Na osi¹gniêty wynik
du¿y wp³yw mia³o zaanga¿owanie
stra¿y miejskiej i policji w poprawê
stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku
p u b l i c z n e g o o r a z œ c i s ³ a
wspó³praca tych jednostek z
gmin¹. Wspólne dzia³ania zosta³y
zauwa¿one i docenione przez
niezale¿n¹ od nas komisjê, co

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Brzeszczach i Skidziniu zyska³a
szereg punktów w ogólnym bilansie
konkursu.

Marek Mordan

Fot. Pawe³ Mordan

Burmistrz Beata Szyd³o w trakcie pierwszej konferencji prasowej w roku 2004 prezentuje dyplom
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Min¹³ rok od czasu, kiedy
przewodnicz¹cy samorz¹dów
osiedlowych na ³amach „Odg³osów”
opowiadali o najwa¿niejszych
zadaniach, które stawiaj¹ przed
sob¹ w 2003 roku oraz o nêkaj¹cych
samorz¹dy problemach, które
chcieliby rozwi¹zaæ. Przeczytajmy, na
ile uda³o siê zrealizowaæ plany.
Poznajmy te¿ pal¹ce zadania 2004
roku.

Samorz¹d Osiedlowy nr 1

Samorz¹d Osiedlowy nr 2

Samorz¹d Osiedlowy nr 3

Wies³aw Albin
„Uda³o siê zamkn¹æ I etap przebudowy ul.
Kazimierza Wielkiego oraz ul. 1 Maja.
Czêœciowo naprawiono te¿ chodniki przy ul.
Konopnickiej i Mickiewicza. Niestety zamiary
zamontowania kamer monitoruj¹cych przy ul.
£okietka spe³z³y na niczym. Mo¿e ju¿ nied³ugo
uda siê jednak ten problem rozwi¹zaæ. W 2004
roku chcia³bym doprowadziæ do remontu ul.
Mickiewicza, ci¹gów pieszych w obrêbie
S tarego Os ied la , u tworzen ia mie j sc
parkingowych obok OK - od strony zachodniej,
zainstalowania progu hamownego na ul.
Grunwaldzkiej przy bloku 34. Na przejœciu dla
pieszych na ul. Dworcowej - na wysokoœci sklepu
Feniks - planujemy zamontowaæ sygnalizacjê
œwietln¹. Czeka nas jeszcze II etap remontu ul. 1
Maja. Dalej walczyæ bêdziemy o czipowanie
psów, bo problem bezpañskich czworonogów i
nieodpowiedzialnych ich w³aœcicieli musi
znikn¹æ.”

Wojciech Œwitak
„Doprowadziliœmy tylko do modernizacji placu
zabaw na os. S³owackiego oraz budowy boiska
do siatkówki pla¿owej.
W tym roku planujemy wykonaæ remont
chodników na Starym Osiedlu przy ul. Prusa
obok bloków 8 i 2; ul. Królowej Jadwigi (bl. 9 i 1);
ul. Mickiewicza (bl. 4 i 5); ul. Dworcowej ( bl. 3)
oraz chodniki przy blokach 5, 9 i 11 na ul.
S³owackiego. Chcielibyœmy te¿ zamontowaæ
progi zwalniaj¹ce przy bloku 8 na ul. Prusa oraz
ul. Dworcowej oraz ogrodziæ segmentami plac
zabaw.”

Krzysztof Bielenin
„ W minionym roku oddano kanalizacjê na ul.
œw. Wojciecha, a modernizacjê ul. Polnej
prze³o¿ono na I I pó³rocze 2004 r.
Zmodernizowano - ale przez ³atanie dziur - ulice:
Reja, Chrobrego Reymonta, Przy³ogi,
Sikorskiego, œw. Wojciecha, œw. Urbana i œw.
Idziego. Zmieniono te¿ na drogach kratki
deszczowe i obciêto ga³êzie drzew. W kwocie 1
650 z³. samorz¹d dofinansowa³ budowê

skrzy¿owania ul. Piastowskiej i Kosynierów.
Na ten rok bardzo piln¹ spraw¹ jest
modernizacja ul. Piastowskiej i chodników przy
tej ulicy oraz modernizacja ul. Polnej i czêœci ul.
Chrobrego. Planujemy równie¿ doprowadziæ do
realizacji zadanie V kanalizacji sanitarnej oraz
oœwietlenie ul. Stefczyka i zamontowanie
jednego punktu œwietlnego na koñcowym
odcinku ul. Reymonta”.

S³awomir Drobny
„Realizacji w ubieg³ym roku doczeka³y siê
niestety tylko niektóre wnioski. Doprowadziliœmy
do wymiany s³upów i lamp w parku przy ul.
Koœciuszki oraz do czêœciowego remontu
oœwietlenia na terenie objêtym dzia³aniem
naszego samorz¹du. Modernizacji doczeka³ siê
wreszcie koñcowy odcinek ul. Szymanowskiego,
tzw. parking oraz chodniki i przejœcia dla
pieszych na ul. Ofiar Oœwiêcimia. Stanê³a te¿
nowa wiata autobusowa przy kopalni. Pod
budowê chodnika przygotowano ul. Leœn¹ w
kierunku Nowej Kolonii.
W tym roku planujemy remont i modernizacjê ul.
Górniczej na Starej Kolonii oraz ul.
Szymanowskiego bez koñcowego odcinka,
budowê chodników przy ul. Leœnej (w stronê
Nowej Kolonii) i budowê oœwietlenia do
cmentarza komunalnego na odcinku od
skrzy¿owania ulic: Nosala, Ofiar Oœwiêcimia i
Szymanowskiego.”

Jan Kasperczyk
„Uda³o nam siê doprowadziæ do utwardzenia ul.
Harmêskiej i na bie¿¹co naprawiaæ t³uczniem i
asfaltem inne drogi oraz zabudowaæ trzy punkty
oœwietlenia ulicznego. Odwodniono ul. Klonow¹
i wyczyszczono rowy przy ul. Bór i Partyzantów.
W y k o n a n o t e ¿ e l e w a c j ê b u d y n k u
przedszkolnego. Niestety od 2 lat nie mo¿emy
doczekaæ siê dokumentacji na kanalizacjê
deszczow¹ ul. Borowej i chodnika przy tej¿e
ulicy. Od 3 lat ujmujemy w planach zabudowê
wiaty i zatoki przystankowej przy ul. Bór. Myœlê,
¿e te dwa wnioski doczekaj¹ siê wreszcie
realizacji w 2004 roku. W planach mamy te¿
poszerzenie t³uczniem o pó³ metra ul. Borowej,
od wiaduktu w stronê ul. Klonowej.”

Marian Spisak
„Miniony rok by³ ubogi w realizacjê zadañ na
naszym terenie. Zrobiono jedynie nawierzchniê
asfaltow¹ na parkingu za pawilonem AGD oraz
oznakowano przejazd pomiêdzy blokami 2 i 3
dla s³u¿b ratunkowych i specjalnych.
Tymczasem sypi¹ siê na nam i „zapadaj¹”
wszystkie drogi i chodniki i ten problem uwa¿am
za wiod¹cy w realizacji postulatów na ten rok.
Poza t ym na j s ta r sza czê œæ os i ed la
Paderewskiego tj. bloki 1-7 nie jest

Samorz¹d Osiedlowy nr 4

Samorz¹d Mieszkañców nr 5

Samorz¹d Osiedlowy nr 6

monitorowana, co uwidacznia siê w rosn¹cej
przestêpczoœci. Dlatego planujemy pozyskaæ 2
kamery stacjonarne zdemontowane w ubieg³ym
roku w nowej czêœci osiedla, które zast¹piono
jedn¹ obrotow¹. Poza tym parking za blokiem
4. trzeba by doœwietliæ jedn¹ lamp¹ na s³upie,
bo mieszkañcy boj¹ siê tam pozostawiaæ swoje
pojazdy oraz wykonaæ oœwietlenie na du¿ym
parkingu. Chcemy te¿ poczyniæ starania o
przejêcie i zagospodarowanie budynku
wymiennikowni na cele samorz¹du.

Czes³aw ¯ak
„Wykonaliœmy nowe oœwietlenie na ul.
Daszyñskiego i na stronie po³udniowej od ul.
Drobniaka oraz zasypaliœmy czêœciowo gryzem
dziury na ul. Gwarków. Przy ul. Daszyñskiego
przeprowadzono pielêgnacjê drzew oraz
postawiono tablicê og³oszeniow¹.
Teraz na pierwszym planie za cel stawiamy
sobie zrobienie kanalizacji sanitarnej osiedla
Fiñskie Domki, generalnego remontu ul.
Gwarków oraz odwodnienie i utwardzenie ul.
Bocznej do ul. Piekarskiej. W dalszym ci¹gu
bêdziemy zabiegaæ o po³¹czenie utwardzonym
chodnikiem ul. Bia³ej z os. Paderewskiego i
przejêcie budynku po znaczkowni na Ruchu II z
przeznaczeniem na œwietlicê osiedlow¹.”

Jerzy Fajfer
„Zamierzaliœmy w ubieg³ym roku wiele zrobiæ, a
tak naprawdê ze wzglêdu na brak œrodków
finansowych nic nie zosta³o zrealizowane.
Jedynie zajêto siê problemem ruchu ko³owego
na osiedlu Wis³a. Mieszkañcy domagali siê
bowiem wprowadzenia ruchu lokalnego w
obrêbie Osiedla i Urz¹d Gminy zleci³
przeprowadzenie natê¿enia ruchu. Badanie
wykaza³o, ¿e spe³nia ono wymagane normy i
nie ma negatywnego wp³ywu na otoczenie.
W tym roku chcemy podj¹æ sprawê budowy
drogi od ul. Mickiewicza do by³ego POM-u oraz
budowê chodników przy ul. Grunwaldzkiej i ul.
Akacjowej. W planach mamy tak¿e
przebudowê nawierzchni ul. Wojska Polskiego.”

Samorz¹d Osiedlowy nr 7

Samorz¹d Osiedlowy nr 8

oprac. Ewa Pawlusiak

Sprostowanie

Zdjêcie zamieszczone w stycz-
niowym numerze „Odg³osów” w ar-
tykule „Niezapomniana lekcja”
przedstawia uczniów klasy VII w
1963 roku; rocznik 1949. Obok
jubilatki Marii Maœlonka ( z prawej)
siedzi nie jej siostra Anna, lecz
nauczycielka Zofia Rowiñska.

Emilia £ach



Projekt kanalizacji sanitarnej w so³ectwie
Jawiszowice ma kosztowaæ oko³o 6 mln. z³. W
przypadku zakwalifikowania tego projektu do
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Województwa Ma³opolskiego, mo¿e byæ
dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w
kwocie ok.4,5 mln z³. Wstêpnie uzyska³ aprobatê.
Takich wniosków gmina Brzeszcze zg³osi³a
dziewiêæ. Oprócz wspomnianej kanalizacji w
Jawiszowicach w obrêbie ulic Olszyny, Nawsie,
Piaski s¹ kolejne w Brzeszczach (ulica
Mick iew icza , Kaz im ie rza Wie l k i ego ) ,
przebudowa ulic Górniczej, Polnej. W sumie 9
projektów ma kosztowaæ ok. 16,5 mln.
MM

W Oœrodku Kultury w Brzeszczach odby³ siê 17
stycznia br. „Festiwal kolêd i pastora³ek z
repertuaru „Arki Noego”, w którym wyst¹pi³o
ponad 40 przedszkolaków z gminnych przedszkoli
nr 2, 4 i 5 z Brzeszcz oraz z Zespo³u Szkolno-
Przedszkolnego z Zasola i Przecieszyna. Wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni ksi¹¿kami i
s³odyczami.
Tekst i zdjêcie M. Mordan

W Kopalni Wêgla Kamiennego „Brzeszcze”
rozpoczêto poszukiwania 38 – letniego górnika,
którego cia³a nie odnaleziono po wybuchu
metanu w dniu 1 kwietnia 2003 r. Przypominamy,
i¿ wówczas w wyniku po¿aru, poparzonych
zosta³o 12 górników, a tylko jeden z nich nie
zosta³ odnaleziony. Sztabem akcji kieruje dyr.
Zenon Malina, a specjaliœci z Urzêdów
Górniczych Kompani Wêglowej i Górniczych
Oœrodków Naukowych przypuszczaj¹, i¿ cia³o
znajduje siê na koñcu chodnika. Ratownicy, aby
unikn¹æ gro¿¹cych im niebezpieczeñstw
zainstalowali szereg czujników, gdy¿ w dalszym
ci¹gu istnieje realne zagro¿enie mo¿liwoœci¹
ponownego wybuchu. Straty po feralnym

1 kwietnia 2003 nast¹pi³ w  KWK Brzeszcze wybuch metanu.
Obecnie trwaj¹ poszukiwania dwunastego górnika. Fot. Pawe³ Mordan

S t a n i s ³ a w S a j d a k s o ³ t y s
Jawiszowic by³ gospodarzem corocznego
spotkania op³atkowego dla Klubu Seniora.
Ponad 50 osób biesiadowa³o, a w tym gronie
prym wodzi³ najstarszy, i to 94 – letni

(pierwszy z lewej na zdjêciu
obok), który wspólnie z innymi ¿wawo
kolêdowa³ . Sceneria sali by³a odœwiêtna: w
rogu sta³a piêkna choinka, stó³ zastawiony
przez Wandê Machalicê, a na akordeonie
przygrywa³ Czes³aw Klimczak. Seniorom
b³ogos³awieñstwa udziela³ wikary parafii œw.
Marcina ks. Sebastian
Pomper.

- Klub Seniora za
rok bêdzie mia³ okr¹g³y
jubileusz – 15 lat istnienia.
Tradycyjnie organizujemy
barbórkê, uczestniczymy w
wycieczkach krajoznawczo
– turystycznych, imprezach
kulturalnych i religijnych –
doda³ so³tys Sajdak.

Ludwik
Pastuszka

Tekst i zdjêcia MM

wypadku szacowane s¹ na oko³o 10 mln,
lecz jak mówi szef kopalni ¿ycie ludzkie
nie ma ceny i bez wzglêdu na koszty akcja
poszukiwawcza zosta³a wznowiona. O
dalszych wydarzeniach poinformujemy w
kolejnym numerze.
Marek Mordan



Po przeczytaniu w ostatnich „Odg³osach” artyku³u „Zap³acimy za psy”
chcia³bym siê ustosunkowaæ do kwestii czipowania psów. Szefujê
Samorz¹dowi Osiedlowemu nr 1 i mogê powiedzieæ, ¿e doœæ mocno
znam ten problem.
Po licznych spotkaniach z mieszkañcami zosta³em zobligowany do
zajêcia siê t¹ spraw¹. W kwietniu ub. roku spotka³em siê z ad-
ministratorami wspólnot mieszkaniowych i komendantem stra¿y
miejskiej, by temat ruszyæ z miejsca.
Uwa¿am, ¿e nie ma rzeczy niemo¿liwych, jak nie jest niemo¿liwym
policzenie psów w gminie i egzekwowanie op³at. Sam zreszt¹
wyrazi³em chêæ pobierania podatku. Nasz samorz¹d postanowi³
policzyæ psy na naszym terenie, a do propozycji liczenia przy³¹czy³ siê
te¿ samorz¹d nr 2 z os. S³owackiego. W ci¹gu trzech dni
dowiedzieliœmy siê, ¿e na terenie objêtym dzia³aniem SO nr 1 ¿yj¹ 154
psy, a w s¹siaduj¹cym 101. To by³ ma³y sprawdzian na to, ¿e mo¿na
stworzyæ i to szybko ewidencjê psów w ca³ej gminie. Po jej
przeprowadzeniu potrafilibyœmy policzyæ koszt oczipowania psów, a
pokryæ go mia³ pierwszy wyegzekwowany podatek za czworonogi. W
pro-jekcie uchwa³y, który opracowa³em wraz z komendantem stra¿y
miejskiej by³a równie¿ mowa o zatrudnieniu hycla, który wy³apywaæ
mia³ psy nieprawid³owo wyprowadzane przez w³aœcicieli. Wtedy te¿
mo¿e znik³yby tabliczki z budynków z wizerunkiem pieska, a chodniki i
trawniki by³yby czyste. Z projektu uchwa³y jednak wprowadzono tylko
op³atê, która tak naprawdê nic nie zmieni, a problem powróci ju¿
podczas wiosennych spotkañ z mieszkañcami. Powróci na pewno, bo
na ka¿dym kroku ktoœ wdepnie w g.... .
Pragnê jeszcze dodaæ, ¿e Samorz¹d Osiedlowy nr 1 wyst¹pi³ do w³adz
gminnych i przewodnicz¹cego rady miejskiej z wnioskiem o
zatrudnienie hycla.

Wies³aw Albin

O tych, którzy zawsze
p r z y t u l ¹ , po c i e s z¹ ,
zaradz¹ i mocno kochaj¹ -
o Babciach i Dziadkach -
pam iê t a ³ y dz i e c i z
przedszkoli naszej gminy.
18 stycznia przedszkolaki
z PP nr 2 w Brzeszczach
przedstawi³y dostojnym
S e n i o r o m p r o g r a m
ar tys tyczny. Tañcem,
wierszem i piosenk¹
dziêkowa³y za trud,

poœwiêcenie i troskliwe spojrzenie. Specjalnie dla goœci wyst¹pi³ te¿ prezentuj¹c
kolêdy zespó³ regionalny „Dolina So³y” z Oœwiêcimia. Nie lada atrakcjê,
zw³aszcza dzieciom, sprawi³ kolêduj¹cy z zespo³em turoñ.
Dla ukochanych Babæ i Dziadków programy okolicznoœciowe przygotowa³y te¿
przedszkolaki z Jawiszowic. Prezentuj¹c inscenizacjê „Z biegiem Wis³y”
œpiewa³y: „P³ynie Wis³a p³ynie przez Jawiszowice, jaœniej¹ urod¹ tam
dziewczêce lice”. W „pi¹tce” dzieci zaprosi³y goœci na „Jase³ka” do
przedszkolnej sali teatralnej. Podobnie by³o w Przecieszynie – starszaki
wystawi³y „Jase³ka”, zaœ maluszki tañczy³y polkê i œpiewa³y piosenki z dawnych
lat. Najwiêcej oklasków zebra³y jednak podczas inscenizacji „Mia³a baba
koguta”.
W Skidziniu na Dzieñ Babci i Dziadka dzieci wyj¹tkowo w tym roku zaprosz¹
dziadków dopiero w lutym. Starszaki przygotowa³y przedstawienie teatralne „W
krainie baœni”, zaœ maluszki inscenizacjê „O dobrej babci i dobrym dziadku”.
Œwiêto Babci i Dziadka obchodzono wszêdzie bardzo uroczyœcie. Wnuki z
ca³ego serca œpiewem, tañcem, wierszem i uœmiechem przeprasza³y za niejedn¹
psotê i chcia³y, by w tym dniu ich goœcie poczuli siê wyj¹tkowo.

Ewa Pawlusiak

I piêtro

Przedszkolaki z P P nr 2



Krymina³y

Brzeszczach przy ul. Krasickiego. Z³odzieje
wywa¿yli drzwi do pomieszczenia gospodarczego
Bo¿eny P. Straty wynios³y 3 tys. z³.
***
W nocy z 12/13 stycznia sprawcy w³amali siê do
sklepu ogólno-spo¿ywczego przy ul. Drobniaka
przez wyrwan¹ kratê od strony zaplecza. Zabrali
alkohol, papierosy oraz artyku³y spo¿ywcze i
chemiczne na szkodê PSS Górnik Brzeszcze.
Straty wynios³y 20 tys. z³.
***
14 stycznia pomiêdzy godz. 16.00 a 17.30
w³amano siê przez balkon do mieszkania na os.
Paderewskiego sk¹d skradziono aparat
fotograficzny Praktica. Helena K. wyceni³a stratê
na 250 z³. Nie powiód³ siê na szczêœcie skok na
inne mieszkanie w sylwestra, te¿ na os.
Paderewskiego. Z³odzieja wystraszy³ w³aœciciel
Tomasz R. , który w³aœnie skoñczy³ k¹piel w
³azience.
***
14 stycznia, parê minut po pó³nocy, dy¿urny stra¿y
miejskiej przez system monitoringu zauwa¿y³
nietrzeŸwego, który w³aœnie wyszed³ z baru
Bolero i odjecha³ fiatem 126 p. kieruj¹c siê w ul.
Handlow¹. Stra¿nicy podjêli dzia³ania - podczas
kontroli badanie wykaza³o 1,39 prom. alkoholu
we krwi. 18-letni Stanis³aw K. za parê dni mia³
odebraæ prawo jazdy.
***
15. stycznia o godz. 20.20 w³amano siê do
niezamieszka³ego budynku w Przecieszynie przy
ul. Granicznej sk¹d wymontowano grzejniki oraz
skradziono deski, meble wiklinowe i radio.
W³aœciciel - W³adys³aw R., który obecnie mieszka
w Jastrzêbiu poniós³ straty w wysokoœci 15 tys. z³.
Tydzieñ póŸniej trzyosobow¹ szajkê ujêli
policjanci z naszego komisariatu. Wobec 20-
letniego Paw³a K. z Brzeszcz oraz jego brata 19-
letniego Krzysztofa K. prokurator zastosowa³
dozór policyjny. Nieletniego Krzysztofa G. po
przes³uchaniu oddano rodzicom. Przestêpcy
przyznali siê do kradzie¿y.
17 stycznia w Brzeszczach przy ul. œw. Wojciecha,
równie¿ z niezamieszka³ego budynku, ³upem
z³odziei pad³y grzejniki i szyny aluminiowe.
Franciszek W. oszacowa³ straty na 2 tys. z³.
***
27 stycznia przestêpcy w³amali siê do domu
jednorodzinnego przy ul. Lisica w Jawiszowicach.
Najpierw wywa¿yli drzwi wejœciowe, a potem
pokonali zamek wewn¹trz mieszkania, sk¹d
skradli 200 z³. £¹czne straty wynios³y 400 z³.
Sprawców, którymi okazali siê jawiszowianie: 24-
letni Marcin P., 23-letni £ukasz T. i jego 17-letni
brat Tomasz T. oraz nieletni Mariusz S. ujêli
policjanci z komisariatu w Brzeszczach. Doroœli
podejrzani trafili przed oblicze prokuratora, a
nieletniego po przes³uchaniu przekazano
rodzicom.
24 stycznia w Brzeszczach przy ul. Górniczej o
ma³o nie dosz³o do tragedii. Kiedy kobieta w
œrodku nocy przebudzi³a siê, poczu³a czad. W
mieszkaniu spa³y wtedy jeszcze dwie jej córki i
babcia dziewczynek. Gdy nie mog³a dobudziæ siê
jednej z córek, szybko zadzwoni³a po pomoc.
Pogotowie zabra³o matkê wraz z dzieæmi do
szpitala. Wezwany kominiarz stwierdzi³
niedro¿noœæ przewodu kominowego.

EP

Od 25 stycznia dzia³aj¹ ju¿ przepisy
rozszerzaj¹ce kompetencje stra¿y
miejskiej. Jednak jak to czêsto w
Polsce bywa, teoria nijak siê ma do
praktyki, bo oprócz uprawnieñ stra¿
wiele nie dosta³a - konkretnie
sprzêtu. W¹tpliwa wiêc to sprawa, ¿e
uprawnienia bêd¹ pocz¹tkiem
nowego rozdzia³u w dzia³alnoœci
stra¿y miejskiej.

Stra¿ miejska nigdy nie kojarzy³a nam siê ze
œciganiem piratów drogowych, ale teraz ju¿
powinna. Problem tkwi jednak w doposa¿eniu nie

tylko w fotoradary, ale i w ca³e zaplecze, które
niestety niema³o kosztuje. A te pieni¹dze wydaæ
musi nie kto inny, tylko gmina. Stra¿nicy czekaj¹
wiêc na wytyczne w³adz gminnych dotycz¹ce
wprowadzenia w ¿ycie tego projektu.
- Takie wytyczne pomog³yby nie tylko nam ale i
policji - mówi komendant stra¿y miejskiej
Krzysztof Tokarz. - To droga inwestycja, bo koszt
fotoradaru oscyluje w granicach 120 tys. z³otych,
ale jej wp³yw na zwiêkszenie poprawy
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym by³by du¿y.
Poza tym œrodki z mandatów na³o¿onych na
niezdyscyplinowanych kierowców trafiaæ bêd¹
nie do skarbu pañstwa lecz do bud¿etu gminy. W
2003 roku stra¿nicy ukarali mandatami
sprawców na kwotê 17 tys. z³.
- Stra¿ miejska nie jest po to, by generowaæ
dochody do bud¿etu, ale pilnowaæ porz¹dku -
mówi wiceburmistrz Arkadiusz W³oszek. -
Obecnie nie planujemy zakupu fotoradaru.
Za tym jednak, ¿e fotoradar przyda³by siê w
gminie przemawiaj¹ chocia¿by wnioski jakie
przedstawiciele samorz¹dów osiedlowych oraz

so³tysi sk³adaj¹ w stra¿y po spotkaniach z
mieszkañcami, domagaj¹c siê kontroli prêdkoœci
w swoich rejonach, tak przynajmniej twierdzi
komendant Tokarz.
Nowa ustawa zezwala stra¿nikom równie¿
u¿ywaæ krótkiej broni palnej podczas
wykonywania zadañ przy ochronie obiektów
komunalnych oraz przy konwojowaniu
dokumentów i wartoœci pieniê¿nych dla potrzeb
gminy. Stra¿nicy uzyskali te¿ uprawnienia do
dawania poleceñ i sygna³ów kierowcom, na
przyk³ad. w chwili wyst¹pienia zagro¿eñ w ruchu
drogowym. Mog¹ te¿ na koszt w³aœciciela
odholowaæ Ÿle zaparkowany pojazd na parking
strze¿ony. W zakresie kompetencji stra¿y miejskiej
jest te¿ prowadzenie postêpowañ i kierowanie

spraw do s¹du grodzkiego za kradzie¿e i
niszczenie mienia do wartoœci 250 z³otych oraz
wymierzanie i egzekwowanie kary w przypadku
n ieprzes t rzegania ar tyku ³ów Kodeksu
Wykroczeñ. Dla przyk³adu za parkowanie
pojazdu w obrêbie skrzy¿owania stra¿nik
wypisze nam mandat w wysokoœci 300 z³, za
parkowanie na ca³ej szerokoœci chodnika 100 z³ i
tyle samo za spo¿ywanie alkoholu w miejscach
publicznych. Przejœcie przez jezdniê w miejscu
niedozwolonym kosztowaæ nas bêdzie 50 z³. A¿
500 z³ kary zap³aci sprzedaj¹cy nieletnim wyroby
tytoniowe, a 200 z³ ten, kto zak³óca³ bêdzie ciszê
nocn¹ albo nie zachowa zasad utrzymania
czworonogów. Nie bêdzie mo¿na ju¿, jak kiedyœ,
negoc jowaæ wysoko œ c i manda tu , bo
rozporz¹dzenie ministra spraw wewnêtrznych
sztywno okreœla kwotê za konkretne wykroczenie.
Do zwiêkszenia skutecznoœci stra¿y miejskich
powinna przyczyniæ siê równie¿ dostêpnoœæ tych
s³u¿b do bazy danych centralnej ewidencji
pojazdów i kierowców oraz bazy pesel.

Ewa Pawlusiak

Fot. Marek  Mordan
Za przejœcie w niedozwolonym miejscu zap³acimy 50 z³ kary



Podczas XII Fina³u Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy 110
wolontariuszy ze sztabu
M³odzie¿owego Parlamentu Dzieci i
M³odzie¿y Gminy Brzeszcze zebra³o
prawie 16 tys. z³otych, drobn¹
walutê obc¹ i z³oty ³añcuszek. Dochód
z wieczornej imprezy w OK podniós³
kwotê do 21 090 z³otych. Na ulicach
gminy kwestowali te¿ wolontariusze
ze Stowarzyszenia Wspólnoty
Obywatelskiej. Zebrane przez nich
pieni¹dze te¿ zasil¹ konto WOŒP.

- Wynik akcji jest s³abszy od ubieg³orocznego
kwestowania o 2 800 z³otych, ale to wcale nie
znaczy, ¿e Orkiestra siê wypala - mówi Lucyna
Wilkosz, koordynator WOŒP w naszej gminie,
opiekun M³odzie¿owego Parlamentu. -
Mieszkañcy przyzwyczaili siê ju¿ do „grania” i
zawsze w zanadrzu maj¹ przygotowane dla nas
pieni¹dze. Nomina³y, które wrzucali do puszek
by³y co prawda mniejsze ni¿ rok temu, ale
ludziom przecie¿ z dnia na dzieñ coraz trudniej
siê ¿yje. Wa¿ne, ¿e serca maj¹ gor¹ce.
Wolontariusze w ci¹gu dnia pod okiem
nauczycieli kwestowali w pobli¿u koœcio³ów,
sklepów, jednym s³owem tam, gdzie najwiêcej
przewija³o siê ludzi. Wieczorem 12. Fina³
œwiêtowano w Oœrodku Kul tur y. Sala
widowiskowa pêka³a w szwach. Ochrona ze
wzglêdu na wymogi bezpieczeñstwa wielu osób
nie wpuœci³a do œrodka. Niektórzy odeszli,
wytrwalsi zaœ wyczekiwali chwili a¿ ktoœ wyjdzie,
by zaj¹æ jego miejsce. Podczas wieczornej fety

popularnoœci¹ cieszy³ siê „Miniplayback
show” w wykonaniu uczniów z SP 1 i SP 2
oraz popisy taneczne dzieci z „dwójki”.
Wiele oklasków zebra³ te¿ dzia³aj¹cy od
piêciu lat dziewczêcy zespó³ taneczny
„Kolorowa Têcza” oraz m³odsze
„Têczynki” z SP w Woli. Swoich fanów do
Oœrodka œci¹gnê³y te¿ zespo³y rockowe -
brzeszczañskie „Wyrazy Wspó³czucia” i
„Bongo Bliss” z Che³mka. Na scenie
zaprezentowali siê te¿ uczniowie
Powiatowego Zespo³u nr 7 w teatrzyku
„Zielony Kapturek”.
Prowadz¹ce brzeszczañsk¹ imprezê

dziewczêta - gimnazjal is tk i szefuj¹ce
M³odzie¿owemu Parlamentowi - Kasia Czopek i
Marta Kolonko dwoi³y siê i troi³y podczas licytacji.
Ostatecznie uzbierano 990 z³otych. Chleb w
kszta³c ie serca, wie lk iego, jak serca
ofiarodawców, trafi³ do Leszka Jaska. Karnet na
kurs prawa jazdy, ufundowany przez Jerzego
Andruszko, za 550 z³. naby³a Katarzyna
Kolonko. - To prezent dla córki Karoliny na 18.
urodziny - powiedzia³a mama osiemnastolatki.
Gimnazjaliœci z G 2 Adam £uszczek i Jakub
Kochman przed budynkiem OK zjawili siê ju¿
godzinê przed rozpoczêciem Fina³u. -
Wiedzieliœmy, ¿e bêd¹ problemy z wejœciem, a tak
na salê weszliœmy jako jedni z pierwszych - mówi¹
ch³opcy. Kiedy pod m³otek poszed³ najpierw jeden
tort, potem drugi, Adam i Jakub w³¹czyli siê w
licytacjê. - Byliœmy przygotowani, pieni¹dze dali
nam rodzice. Po œwiate³ku do nieba zrobimy sobie
ucztê przy tortach. Bardzo lubimy ³akocie –
oœwiadczyli m³odzieñcy.
Podczas Fina³u licytowano te¿ album zdjêciowy z
mistrzostw œwiata Korea - Japonia i plakat polskiej
reprezentacji siatkarek z autografam ufundowany
przez OK oraz gad¿ety od Jurka Owsiaka. Na
konto Orkiestry pracowa³y te¿ sprzedaj¹c
upieczone przez siebie smakowite ciasta
dziewczêta z PZ nr 7 w Jawiszowicach. Do puli
wrzuci³y a¿ 890 z³otych. Swoje wyroby wystawi³a
równie¿ pracownia ceramiczna OK. Orkiestrowe
granie zakoñczono tradycyjnym œwiate³kiem do
nieba.

Ewa Pawlusiak

XII Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
œmia³o mo¿emy nazwaæ wielkim karnawa³em
dla najm³odszych. Uzbierane pieni¹dze ju¿ po
raz drugi przekazane zosta³y na zakup sprzêtu
medycznego dla ratowania ¿ycia niemowl¹t i
dzieci m³odszych.
Dziêki WOŒP ZZOZ w Oœwiêcimiu otrzyma³ do
tej pory inkubator zamkniêty z pe³nym
wyposa¿eniem, 2 pulsoksymetry, 3 aparaty do
automatycznej dializy otrzewnowej, aparat do
badania s³uchu dla niemowl¹t, 5 pomp
st rzykawkowych, ssak e lek t r yczny z
wyposa¿eniem i 2 wagi dla niemowl¹t.

Maciej Ciaputa, Klaudia Dutkiewicz, Klaudia Kiszka w miniplayback show

Pragnê serdecznie podziêkowaæ s³u¿bom
porz¹dkowym, stra¿akom z Brzeszcz,
Nadwiœlañskiemu Zak³adowi Ochrony Mienia,
NZOZ „Vita” za czuwanie nad spokojnym i
bezpiecznym przebiegiem XII Fina³u WOŒP.
Dziêkujê wszystkim sponsorom (Jerzemu
Andruszce, Józef ie Apr yas, Paw³owi
Niemczykowi , Doroc ie i Mar iuszowi
Pawlusiakom, Bankowi Spó³dzielczemu MiedŸna
oddzia³ w Brzeszczach), którzy sw¹ hojnoœci¹
uœwietni l i nasze „granie”, uczniom i
nauczycielom PZ nr 7 za wspania³e wypieki.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê m³odym
artystom i zespo³om rockowym za znakomit¹
zabawê i wspania³y klimat. Serdecznoœci kierujê
wreszcie do wolontariuszy - uczniów i
pedagogów za entuzjazm i ogromne
zaanga¿owanie w zbiórkê pieniêdzy do
„skarbonek”, bez której Orkiestra nie zebra³aby
tak pokaŸnej kwoty. Zwrócê siê jeszcze do
mieszkañców naszej gminy, których ¿yczliwoœæ
odczuwaliœmy na ka¿dym kroku. Wasze datki i
herbatki œwiadcz¹ o tym, ¿e to, co robimy ma
g³êboki sens i ¿e brzeszczanie chc¹ i bêd¹ grali
w Orkiestrze do koñca œwiata i o jeden dzieñ
d³u¿ej. Niech przez ten kolejny rok dobre anio³y
czuwaj¹ nad Wami. Do zobaczenia w styczniu
2005 r. SIE MA!
Szef Sztabu
Lucyna Wilkosz

Fotoreporta¿: Marek Mordan

Leszek Jasek i Jakub Kochman przebili innych w licytacji

Felieton



Dzia³a³ tylko trzy miesi¹ce, a
pracuj¹cy w nim ludzie z poœwiêce-
niem nawet w³asnego ¿ycia uratowa-
li wiele istnieñ ludzkich. By³o w nim
prawie sto ³ó¿ek i przewinê³o siê
przez niego oko³o  dwustu pacjentów.
Dzisiaj ju¿ prawie nikt nie pamiêta,
¿e tu¿ po wojnie dzia³a³ w Brzesz-
czach szpital Polskiego Czerwonego
Krzy¿a pod kierownictwem doktora
Józefa Sierankiewicza.

Miêdzy 17 a 19 stycznia 1945 roku przez teren
Brzeszcz przechodzi³y transporty ewakuacyjne
wiêŸniów obozu KL Auschwitz - Birkenau.
Kilkanaœcie dni póŸniej Brzeszcze zosta³y
wyzwolone. W chwili wyzwolenia na terenie
naszego miasta nie dzia³a³o ¿adne ko³o PCK. Dr
Józef Sierankiewicz, jeden z za³o¿ycieli
pierwszego w Brzeszczach oœrodka zdrowia przy
ul. Nosala, potocznie zwanego ubezpieczalni¹,
wraz z innymi dzia³aczami PCK od razu wyst¹pili
z inicjatyw¹ za³o¿enia szpitala. "Ca³a akcja
pomocy rannym i chorym wyp³ynê³a samorzutnie
z koniecznej potrzeby w danej chwili", pisa³ w
swych wspomnieniach Jan Drzewiecki, kierownik
szpitala. Zaraz po przejœciu frontu 29 stycznia
Ernest Friebe, m¹¿ zaufania PCK zorganizowa³
spotkanie cz³onków przedwojennego PCK w
kopalnianym budynku naprzeciw by³ej szko³y
górniczej. Od zachodniej strony by³o wejœcie do
trzypokojowego pomieszczenia, w którym
postanowiono urz¹dziæ szpital. By³a tam te¿
kuchnia, któr¹ prowadzi³a Zofia Œlusarczyk i
Anna Saduœ. Zebrano wszystkich by³ych
cz³onków PCK z kursami ratownictwa
sanitarnego. Spoœród nich wybrano 20
ochotników i od razu przydzielono im ró¿ne
funkcje. "Kiedy tam przysz³am byli tam ju¿: Julia
Kubica, Marcela Szczotka, Jan Drzewiecki,
Wilhelm Wazdr¹g, Tadeusz Mleko, Stefan
Kluczny i (...)Matysiak. Kobiety wyczyœci³y
pomieszczenie, a mê¿czyŸni poszli szukaæ mebli i
sprzêtu potrzebnego przy chorych. Czêœæ ³ó¿ek,
sto³ów, sto³ków i materacy, przynieœli ze schronu
przeciwlotniczego znajduj¹cego siê pod
kopalnian¹ ha³d¹, a resztê z poniemieckich
domów. ¯ywnoœæ otrzymaliœmy od mieszkañców.
Du¿o przetworów odda³a pani B¹kowa. Z braku
miejsca sk³adowano je u pani Dryksiakowej"
pisa³a Wanda Œlusarczyk. W zdobywaniu
¿ywnoœci wyró¿ni³ siê Ernest Friebe. Dokonywa³
wprost cudów, by nad¹¿yæ z dowozem
prowiantu. Chodzi³ od wioski do wioski, do
Zarz¹du Gminnego, a do MiedŸnej codziennie z
wózkiem po mleko. Ludzie poza ¿ywnoœci¹
dawali tak¿e bieliznê. Lekarstwa i opatrunki,
których tak bardzo brakowa³o przywo¿ono z
obozowego magazynu. Pobierano je tak¿e na
receptê w aptece Marii Bobrzeckej, która
przekazywa³a je bezp³atnie. Swój ca³y zapas

leków odda³ tak¿e dr Sierankiewicz. Jeszcze
szpitala nie urz¹dzono do koñca, a ju¿
przywieziono pierwszych rannych. Byli to Zofia i
W³adys³aw Zaj¹cowie, ma³¿eñs two z
Wilczkowic. W³adys³aw by³ ciê¿ko ranny, ale
niestety w kilka godzin po operacji zmar³. Po
miesi¹cu zmar³a te¿ jego ¿ona. Na salkê
operacyjn¹ zaadaptowano jedno z ma³ych
pomieszczeñ szpitala. Instrumenty chirurgiczne
przywieziono z ubezpieczalni. Operowa³ tylko dr
Sierankiewicz, który teraz musia³ byæ nie tylko
chirurgiem, ale specjalist¹ od wszystkich chorób, a
asystowa³a mu zawsze córka Irena. Czasami
pomagali te¿ lekarze radzieccy, którzy swój
szpital polowy urz¹dzili w domu Findera, tzw.
finderówce, dziœ niszczej¹cego budynku
naprzeciw GS-u.
Chorych i rannych w szpitalu
zaczê³o przybywaæ, a przywozili ich
nie bacz¹c na mróz i zaspy ludzie z
od-dzia³u transportowego ze
Stefanem Klucznym na czele.
Pacjenci, którzy w pierwszych
dniach trafili do szpitala, tworzyli
g³ównie oddzia³ chirurgiczny, byli to
bowiem ranni po przejœciu frontu i
amatorzy rozkrêcania niewypa³ów.
Po dwóch dniach zaczê³o ju¿
brakowaæ miejsca i dlatego zajêto
s¹siedni barak. Urz¹dzono w nim
równie¿ pokój dla chorych na
gruŸlicê i cho-rych zakaŸnie. Przez
kilka dni istnia³a te¿ porodówka, w
której urodzi³o siê dziecko pani (...)
D¹browskiej z Jawiszowic. Do
szpitala trafiali tak¿e wiêŸniowie
oraz przymusowi robotnicy i cywile
powracaj¹cy z Niemiec, których tu
leczono i ¿ywiono, a po kilku dniach
odpoczynku wysy³ano w dalsz¹
drogê. Szpital PCK obj¹³ te¿ opiekê
nad szpitalem w by³ym podobozie
Jawischowitz, a pomoc polega³a g³ównie na
dostarczaniu leków i ¿ywnoœci. W pierwszych
dniach lutego dzia³acze Czerwonego Krzy¿a
zorientowali siê, ¿e w Brzezince przebywaj¹
wiêŸniarki z ma³ymi dzieæmi, postanowili wiêc
bezzw³oczn ie s iê n imi zaopiekowaæ.
Pomieszczenie dla nich urz¹dzono w baraku po
zachodniej stronie budynku g³ównego. Przez dwa
dni dzieci przywo¿ono na wozach, a matki sz³y z
ty³u piechot¹. Razem przyby³o wówczas do
szpitala dwadzieœcia jeden kobiet i tyle samo
dzieci. Te kilkumiesiêczne dzieci rodzi³y siê w
obozie i by³y bardzo s³abe, kilkoro z nich potem
zmar³o. Ksi¹dz Szlachta wraz z innymi ksiê¿mi z
brzeszczañskiej parafii pomyœleli o ochrzczeniu
dzieci. Chrzciny odbywa³y siê w ba-raku, a
rodzicami chrzestnymi zostawali zwykle znani
matkom pracownicy szpitala. Jedna z pie-
lêgniarek Wanda Œlusarczyk, która trzyma³a do
chrztu Bogdanka Chrzeœcijañskiego tak o tym
wspomina: "Otrzyma³ ode mnie jedynie maleñki

placuszek. Czasy by³y wtedy tak ciê¿kie, ¿e nie
staæ nas by³o na inne prezenty". 8. marca by³
ciê¿kim dniem dla szpitala. Przywieziono wtedy
oko³o 50 ¿o³nierzy radzieckich, jad¹cych
ciê¿arówk¹, która spad³a z mostu ko³o Zasola do
So³y. Mieli po³amane koñczyny i poprzetr¹cane
krêgos³upy. Po kilku dniach zabrano ich do szpitali
wojskowych. Podleczone matki z dzieæmi zaczêto
ju¿ wysy³aæ do domów. Od tej chwili stan
potrzebuj¹cych pomocy zacz¹³ siê zmniejszaæ. W
tym czasie otwarto te¿ ju¿ szpital w Oœwiêcimiu, a
panuj¹ce w nim warunki by³y o wiele lepsze. W tej
sytuacji podjêto decyzjê o likwidacji szpitala w
Brzeszczach. Ostatnich chorych wypisano 28
kwietnia. Szpital istnia³ trzy miesi¹ce, by³o w nim
prawie sto ³ó¿ek i przewinê³o siê przez niego
oko³o dwustu pacjentów. Pracuj¹cy w nim

codziennie po kilka-
naœcie godzin nigdy
nie pomyœleli o wy-
nagrodzeniu. Naj-
lepsz¹ zap³at¹ dla
nich by³ szacunek
chorych, ich bliskich
i ca³ego spo³eczeñ-
stwa. Zdarzy³ siê
jednak i niemi³y
epizod. Osoba, któ-
rej nazwiska Ÿród³a
nie podaj¹ z oso-
bistej zemsty do-
n i o s ³ a d o r a -
dzieckiego urzêdu
bezpieczeñstwa, ¿e
dr Sierankiewicz jest
Niemcem. Zwol-
niono go jednak po
kilkunastu godzi-
nach potwierdzaj¹c
jego nieocenione
zas³ugi i fakt, ¿e nig-
dy nie podpisa³

Volkslisty. Po zamkniêciu szpitala, cz³onkowie
personelu wrócili do pracy w swych zawodach,
g³ównie do kopalni "Brzeszcze", która wczeœniej
zgodzi³a siê ich oddelegowaæ do pracy w szpitalu.
Wielu ludzi nios¹cych ofiarn¹ pomoc nie zosta³o
to wymienionych. Na przyk³ad jedna z pie-
lêgniarek Anna Krotosz nios¹c ulgê chorym na
gruŸlicê, zara¿aj¹c siê t¹ chorob¹ z³o¿y³a
najwiêksz¹ ofiarê - swoje ¿ycie. O tych wielkich
bohaterach, którzy nie bacz¹c na to, ¿e nara¿aj¹
swoje ¿ycie nieœli pomoc wiêŸniom obozu KL
Auschwitz i pacjentom szpitala w Brzeszczach,
powinno siê czêsto przypominaæ, by nie odeszli w
mrok zapomnienia, bo jak powiedzia³ dr
Sierankiewicz "

".

Ci, którzy zginêli za sprawê
obozow¹, nie maj¹ pomników, ale tak to ju¿
jest; ¿ywi nie pamiêtaj¹, ¿e dziêki umar³ym
¿yj¹

Piotr Supiñski
/Tekst napisano w oparciu o materia³y znajduj¹ce siê  w
Pañstwowym Muzeum w Oœwiêcimiu./

Z przodu kolejno od lewej strony: Jan Drzewiecki,
Wanda Œlusarczyk, Julia Kubica, dr Józef
Sierankiewicz, Irena Sierankiewicz, Marcela
Szczotka, Ernest Friebe Iwiñski. Z ty³u pacjent –
Matyszkiewicz



Na œwiecie, przecie¿ wiecie
mamy zawsze drogi dwie
przy aniele czy przy diable,
gdzie postawisz swoje nogi, gdzie?

Ten wierszowany tekst stanowi³ przes³anie, które
uczniowie Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana
Twardowskiego w Brzeszczach skierowali do
publicznoœci zgromadzonej w Oœrodku Kultury

podczas wystawianych tam jase³ek. Frekwencja
p r z e r o s ³ a n a j œ m i e l s z e o c z e k i w a n i a
organizatorów, a sam wystêp gimnazjalistów
nagrodzony zosta³ g³oœnymi brawami m.in. od
pani burmistrz Beaty Szyd³o, proboszcza parafii
œw. Urbana ks. Kazimierza Kulpy, dyrektora
szko³y Urszuli Nocoñ.
To nasz wspólny sukces - oceni³ wystêpy swych
ma³ych aktorów jeden z organizatorów ks.
Grzegorz Lach. – M³odzie¿ podesz³a do tematu
profesjonalnie, potrafi³a z sercem wyrecytowaæ
piêkne teksty napisane przez tragicznie
zmar³ego w wypadku motocyklowym ks.
Aleksandra Kasonia.

- Wydawa³o mi siê, i¿ œwiêta dalej trwaj¹, choæ na
moment zapomnia³em o trudach codziennego
dnia - powiedzia³ jeden z rodziców po
przedstawieniu. W stworzeniu niepowtarzalnej
atmosfery szczególne zas³ugi przypad³y
polonistkom Monice ¯mudzie i Barbarze Ledwoñ
oraz nauczycielce muzyki Annie Sz³apie.
- Widaæ, i¿ przygotowania musia³y trwaæ d³ugo, a
ka¿dy detal dopracowano szczegó³owo.
Przypadku nie by³o. Stroje, sceneria, podk³ady

s³owne i muzyczne niczym w Wielkim
Teatrze – pada³y komentarze.
- Jase³ka organizujemy od 5 lat, st¹d
mo¿na powiedzieæ, ¿e uczniowie nabrali
pe³nego doœwiadczenia. Jestem zado-
wolona z ich wystêpów, a potwierdzeniem
mojej nieskrywanej dumy, jest iloœæ
o t r z y m a n y c h b r a w. W c z e œ n i e j
wystêpowaliœmy ze spektaklem w szkole i
koœciele, lecz od dwóch lat korzystamy z
goœcinnoœci pani dyrektor OK, Teresy
Jankowskiej. Tutaj mamy lepsze warunki
techniczne do zaprezentowania cudownej
atmosfery rodzinnych œwi¹t. Uwa¿am, ¿e
naszej m³odzie¿y uda³o siê równie¿
zainspirowaæ publicznoœæ do dialogu nad

natur¹ cz³owieka, sk³onnego tak do dobrych jak i
z³ych uczynków, bo jak mówi nasz patron szko³y
nie ma sytuacji bez wyjœcia, gdy Bóg zamyka
drzwi to otwiera okna. Jeœli dzisiaj zamierzony
cel zosta³ zrealizowany to sukces jest wspólny –
widowni i uczniów. Oby w roku 2004 tylko
zwyciê¿a³o dobro - powiedzia³a dyrektor Urszula
Nocoñ.
Nie ma w¹tpliwoœci, i¿ za³o¿ony cel zosta³
zrealizowany. Symboliczny werdykt brzmia³ 3 do
1 na korzyœæ Dobra. Takim g³osowaniem poprzez
uniesienie d³oni anio³a lub diab³a koñczy³a siê
ka¿da ods³ona przedstawienia. Uczniowie
drugich i trzecich klas z Gimnazjum nr 1 im. ks.

Jana Twardowskiego przeœcigali siê w po-
mys³ach. I tak pastuszkami byli teksañscy
farmerzy George, John, Michael, Roland. W od-
wiecznej walce diab³ów tym razem w osobach
Lucyfera, Sknery, Popêdu i Antypokornego
zmaga³y siê anio³y, czyli Gabriel, Anio³ Stró¿ i
Chór. Werdykt jak wczeœniej wspomnieliœmy by³
korzystny dla Dobra, choæ niejednog³oœny. Ale i
tak jest to optymistyczne przes³anie. Jase³ka dla
mieszkañców so³ectwa Skidziñ (zdjêcie poni¿ej)
wystawili te¿ uczniowie miejscowej szko³y. Starsi
zaprezentowali tradycje bo¿onarodzeniowe, a
m³odsi œpiewali kolêdy i pastora³ki. Cz³onkinie
zespo³u „Skidzinianki” przedstawi³y zaœ obrzêd
ubierania choinki. W typowo rodzinnej
atmosferze biesiadowano równie¿ w Zasolu. W

Jawiszowicach z kolei grupa artystyczna „Zielony
teatrzyk” wystawia³a Jase³ka dla dzieci
niepe³nosprawnych podczas spotkania
wigilijnego oraz dla przedszkolaków. Program
ten dedykowa³y równie¿ paniom z zespo³u
regionalnego „Jawiszowianki” oraz babciom i
dziadkom z okazji ich œwiêta.
Marek Mordan

16 stycznia w Oœrodku Kultury
odby³a siê poplenerowa wystawa
prac malarskich artystów
zrzeszonych w Klubie Plastyka oraz
m³odych brzeszczan, uczniów liceów
plastycznych.  Prace, na których
artyœci w zwi¹zku ze 100-leciem
kopalni Brzeszcze utrwalali górniczy
pejza¿, powsta³y na prze³omie
paŸdziernika i listopada ub. roku.

Dzie³em twórczej pracy s¹ 24 obrazy i 2 rzeŸby.
Po³owa prac przekazana zostanie sponsorowi
pleneru malarskiego - KWK Brzeszcze i trafi do
izby tradycji, jak¹ ju¿ niebawem dyrektor Zenon
Malina planuje urz¹dziæ w zwi¹zku z

jubileuszem kopalni. Podczas wernisa¿u
dyrektor Oœrodka Kultury Teresa Jankowska
wrêczy³a symbolicznie rzeŸbê autorstwa
Jerzego Chodania „Skarbnik” dyrektorowi
Zenonowi Malinie, a dyrektorowi Zdzis³awowi
Durajowi obraz W³odzimierza Pilarczyka
„Kopalnia w tle”.
Dyrektor Malina doceni³ wk³ad pracy artystów i
obieca³ wspomagaæ twórczoœæ plastyczno-
rzeŸbiarsk¹ w najbli¿szej i dalszej przysz³oœci.
Wszystkich uczestników pleneru w³adze
kopalni uhonorowa³y ksi¹¿k¹ „Kopalnia
Brzeszcze wczoraj i dziœ” wydan¹ z okazji
jubileuszowych obchodów.
Na wystawie znalaz³y siê prace: Jerzego
Chodania, Marty Firlej, Klaudii Janowicz,
Genowefy Kuczmera, Joanny Koz³owskiej,

Andrzeja Madeja, Izabeli Moroñczyk, Izabeli
Pochopieñ, W³odzimierza Pilarczyka, Julii Papli,
Mariana Papli, Krystyny Sobociñskiej, Weroniki
W³odarczyk i Józefa ¯mudy.

EP

Dyrektor KWK Brzeszcze Zenon Malina, Marta Firlej i Jerzy Chodoñ

Fot. Gabriela Mruszczak

Felieton

Fot. Pawe³ Mordan



Fundacja Wspomagania Wsi
w ramach og³oszonego konkursu
„Po¿yteczne ferie” wyró¿ni³a i nag-
rodzi³a dwa projekty przygotowane
przez placówki Oœrodka Kultury
Brzeszcze w Skidniu i Brzeszczach-
Borze.

W ramach tego konkursu zosta³y dofinansowane
tegoroczne ferie zimowe dla dzieci i m³odzie¿y ze
wsi i miasteczek do 6 tys. mieszkañców. Przy ocenie
projektów komisja kierowa³a siê szczególnie
obszarami o wysokim bezrobociu, gdzie dzieci i
m³odzie¿ nie maj¹ zbyt wielu alternatyw na
spêdzenie wolnego czasu.
Zofia Piwowar i Joanna Cwynar kierownicy Domu
Ludowego ze Skidzinia i Brzeszcz-Boru, znaj¹c
doskonale potrzeby odiorców, starannie i
wyczerpuj¹co przygotowa³y projekty, które w
zamierzeniach powinny poprzez dobr¹ zabawê
zrealizowaæ zamierzony cel – zwiêkszyæ
zainteresowanie wœród dzieci i m³odzie¿y sztuk¹,
sportem, rozwiniêæ ich zdolnoœci artystyczne i
manualne, poszerzyæ wiedzê w tych kwestiach,
wprowadziæ elementy wspó³zawodnictwa... Do
koordynacji dzia³añ zaproszeni zostali instruktorzy
teatralni, artyœci ludowi, którzy pomagali g³êbiej
poznaæ tajniki sztuki. Dom Ludowy w Skidziniu to
jedyna placówka kulturalna w tej miejscowoœci,
dlatego m.in. oprócz najm³odszych mieszkañców
so³ectwa w odpoczynku zimowym czynnie
uczestniczyli rodzice swych pociech.
- Do tej pory nie korzysta³am z dotacji Fundacji
Wspomagania Wsi, lecz uwa¿a³am, ¿e skoro
nadarzy³a siê okazja pozyskania œrodków, to
b³êdem by³oby z niej nie skorzystaæ. Przecie¿ nie od
dziœ wiadomo, ¿e nie ka¿dego rodzica staæ na
zapewnienie dzieciom spêdzenia ferii poza swym
miejscem zamieszkania. Przy odpowiednich
nak³adach finansowych zimowy urlop mo¿emy sami
ciekawie zorganizowaæ. Nasza oferta mam nadziejê
zadowoli wszystkich, niezale¿nie od wieku i

zainteresowañ – powiedzia³a nam
tu¿ po og³oszeniu werdyktu
szczêœliwa Zofia Piwowar. W ramach
projektu pod tytu³em „Przekonaj siê
sam – ile ja obliczy mam? Sztuka”
zaplanowano zajêcia z m³od¹ artystk¹
ludow¹, Gra¿yn¹ Kliœ, która przybli¿y³a technikê
haftowania obrazów, natomiast Julia Niedziela
zademonstrowa³a, jak dawniej upiêkszano domy
oraz „wyczarowa³a” z bibu³y piêkne kwiaty. Ponadto
oprócz zajêæ w sali dzieci przenios³y siê poza
budynek Domu Ludowego uczestnicz¹c w kuligu. Na
spotkaniu z leœniczym dowiedzia³y siê, jak nale¿y
dbaæ o zwierzynê zim¹ i jednoczeœnie sami zawioz³y
karmê do paœników. Po czêœci roboczej nast¹pi³
relaks. Ognisko w lesie pod czujnym nadzorem.
Pieczenie kie³basek i powrót do Skidzinia. Kolejny
dzieñ to muzyka inaczej. Pod t¹ nazw¹ kry³o siê
poznawanie ró¿nych form muzycznych. Po
wys³uchaniu fragmentów arii operowej,
pieœni chóralnej, rapu nast¹pi³ podzia³ na
grupy, gdzie fragmenty bajek nale¿a³o
wykonaæ jak œpiewak opery, chóru itp. Z
kolei rzeŸbiarz-amator, Robert Uroda
wyrzeŸbi³ figurkê z myd³a. Podczas wizyty
w OK Brzeszcze dzieci zawita³y do
pracowni ceramicznej i tam pod okiem
i n s t r u k t o r ó w p o w c z e œ n i e j s z y m
przygo towan iu ma te r ia ³u l ep i ³ y
ró¿norodne figurki. Nasz zaprzyjaŸniony
zdun dokoñczy³ dzie³a, czyli wypali³
gotowe rzeŸby w specjalnym piecu.
Kolejna zmiana tematu przenios³a
feriowiczów w œwiat „Wielkiego Teatru”.
Podczas warsztatów teatralnych pani
ins t ruk to r, Ma³gorza ta Chwieru t
poprowadzi³a æwiczenia dykcyjne,
rozgrzewaj¹ce, tekstowe, pantomimiczne,
aby po nich, przed zaproszonymi
przedszkolakami wyst¹pi³a z krótkimi
scenkami bajkowymi. Po premierze nasta³
czas na zabawê karnawa³ow¹ pod has³em
„W krainie bajki i baœni”. Jak to na balu,

tradycji musi siê staæ
zadoœæ, wiêc nie zabrak³o Kopciuszka,
królewicza, wró¿ek i innych bajkowych postaci, a
wszystko to odby³o siê w rytmie muzyki i tanecznych
popisów. W ostatni dzieñ ferii - zmagania sportowe.
Turniej szachowy rozegrano pomiêdzy
gospodarzami a Wilczkowicami. Przy tak
ró¿norodnej ofercie ka¿dy znaz³ coœ dla siebie.

Marek Mordan

Felieton

W duchu staropolskiej tradycji na 100 dni
przed matur¹ uczniowie Powiatowego
Zespo³u nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogól-
nokszta³c¹cych w Brzeszczach i Po-
wiatowego Zespo³u nr 7 Szkó³
Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszowicach bawili siê na balach
studniówkowych. Choæ czasy bia³ych bluzek z dopinanymi ¿abotami i czarnych
spódnic oraz butów na p³askiej podeszwie dawno ju¿ minê³y, to zgodnie ze
zwyczajem odtañczono poloneza.
Patos tego momentu podkreœli³y wytworne kreacje i fantazyjne fryzury dziewcz¹t oraz
eleganckie garnitury ch³opców.
Uczniowie toastem i kwiatami podziêkowali wychowawcom i gronu pedagogicznemu
za ich trud w³o¿ony w wychowanie i wspólnie spêdzone szkolne lata. Ich uœmiechniête
twarze i wyœmienita zabawa do bia³ego rana potwierdzi³y, ¿e szaleñstwo
studniówkowej nocy to niezapomniane wydarzenie dla ka¿dego maturzysty.

MP

POLONEZA
ZACZ¥Æ CZAS Dla dzieci Kubuœ Puchatek

to niekwest ionowany
bohater, dlatego te¿ w Oœ-
rodku Kultury. odby³ siê
ju¿ IV zlot ma³ych i du¿ych
fanów Kubusia Puchatka.
N a „ P u c h a t k o w y m
Ma³ym Co Nieco” bawi³o
siê ponad 150 osób.
Program imprezy móg³
zadowo l i æ ka¿dego.
Pracownicy OK Brzeszcze
przygo towal i szereg
atrakcji. By³y konkursy na najpiêkniejszy strój, wiedzy o Puchatku,
zabawa integracyjna „Zwierzaki w Stumilowym Lesie”, malowanie
znanych postaci bajkowych, gry zrêcznoœciowe.

MM

KUBUŒ BOHATER

Fot. Marek Mordan

Podczas ferii œwietlica na os. Paderewskiego przygotowa³a
dla dzieci wiele ciekawych zajêæ. Z masy solnej lepiono
bajkow¹ Rodzinê Muminków, a w klubie dyskusyjnym czas
spêdzano na rozmowach o przyjaŸni i kole¿eñstwie.
Spotkania kó³ka rzeŸbiarskiego jak zawsze gromadzi³y
sporo amatorów tej sztuki i wy³oni³y znowu nowe talenty.
Aura w tym roku dopisa³a, tote¿ zwolennicy bia³ego
szaleñstwa udali siê na tradycyjny ju¿ kulig z kolegami z Bo-
ru. Puchu by³o co niemiara, wiêc budowle œniegowe ros³y
naoko³o jak na dro¿d¿ach

EP

Fot. Marek Mordan

Fot. Pawe³ Mordan

M³odzie¿ PZ nr 6 rozpoczê³a wieczór tradycyjnym polonezem



Felieton

K o n c e r t e m z e s p o ³ u „ Œ l ¹ s k ”
r o z p o c z ê t o o b c h o d y r o k u
jubileuszowego w parafii œw. Urbana,
która w 2004 roku obchodzi 100-lecie
erygowania. 11 stycznia przed
g³ównym o³tarzem brzeszczañskiej
œwi¹tyni dla licznie zgromadzonej
publicznoœci wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni i
Tañca „Œl¹sk”.

Kolêdy i pastora³ki œpiewa³o
60 artystów, w tym 36 z
zespo³u œpiewaczego. Serca
brzeszczan poruszy³a ma³o
znana kolêda „Polonez
Kolêda”, która nawi¹zuje do
wydarzeñ historycznych w
nasze j O jczyŸn ie na
przes trzeni os tatniego
w i e k u . P o d c z a s
ponadgodzinnego wystêpu
parafianie oraz wierni
przybyli z okolicy pos³uchali
równ ie¿ opowieœc i o
narodzinach Jezusa, które
gwar¹ góralsk¹ przekaza³
cz³onek zespo³u „Œl¹sk”
Piotr Hankus. Na okazjê
jubi leuszu paraf i i ks .
dziekan Kazimierz Kulpa
z a p o w i a d a w i e l e
duchowych uroczystoœci: -
W czwar t¹ n iedz ie lê
W i e l k i e g o P o s t u
rozpoczniemy parafialne
misje, odprawiaæ bêdziemy
uroczyste nabo¿eñstwa fatimskie, a
odpustow¹ mszê 23 maja odprawi nasz
rodak, przecieszynianin ks. Franciszek
Semik, który 30 lat temu przyj¹³
œwiêcenia kap³añskie. Centraln¹
uroczystoœci¹ religijn¹ bêdzie wspólna
eucharystia z biskupem ordynariuszem
12 kwietnia.

Jubileuszowy wydŸwiêk w
brzeszczañskiej parafii bêd¹ mia³y te¿

30.01.2004                    godz. 17.00             GOOD BYE, LENIN (Niemcy, 15)
godz. 19.00 W£ADCA PIERŒCIENI: POWRÓT KRÓLA

31.01.2004                    godz. 15.00 W£ADCA PIERSCIENI: POWRÓT KRÓLA
godz. 19.00

01.02.2004                    godz. 19.45 W£ADCA PIERŒCIENI: POWRÓT KRÓLA

3-5.02.2004                   godz. 17.00 W£ADCA PIERŒCIENI: POWRÓT KRÓLA
godz. 20.30            GOOD BYE, LENIN

6-8.02.2004                   godz. 17.00            MÓJ BRAT NIED�WIED� (USA, b.o)
godz. 18.30 W£ADCA PIERŒCIENI: POWRÓT KRÓLA

10-12.02.2004               godz. 17.30            MÓJ BRAT NIED�WIED�
godz. 19.00 W£ADCA PIERŒCIENI: POWRÓT KRÓLA

13.02.2004                    godz. 16.30            MÓJ BRAT NIED�WIED�
godz. 18.00            OSTATNI SAMURAJ (USA, 15)
godz. 20.30            M£ODY ADAM (Francja, W. Brytania, 15)

14.02.2004                    godz. 16.30            MÓJ BRAT NIED�WIED�

WALENTYNKI
godz. 18.00            POD S£OÑCEM TOSKANII
godz. 20.00            ZAKRÊCONY PI¥TEK

15.02.2004                    godz. 16.30            MÓJ BRAT NIED�WIED�
godz.18.00             OSTATNI SAMURAJ

17-19.02.2004               godz. 18.00            MÓJ BRAT NIED�WIED�
godz. 20.00

20-22.02.2004               godz. 18.00            ZAKRÊCONY PI¥TEK
godz. 20.00            DROGA BEZ POWROTU

24-26.02.2004               godz.18.00             DROGA BEZ POWROTU
godz. 20.00            ZAKRÊCONY PI¥TEK

27.02.2004                    godz. 18.00            MALI AGENCI 3D:

godz. 20.00            UŒMIECH MONY LIZY (USA,15)

28.02.2004                    godz.16.00             MALI AGENCI 3D:

29.02.2004                    godz. 18.00            MALI AGENCI 3D:

godz. 20.00            UŒMIECH MONY LIZY

I BAL SOCJALISTYCZNY

godz. 20.30            M£ODY ADAM (Francja, W. Brytania, 15)

M£ODY ADAM

FORUM KINA EUROPEJSKIEGO:
godz 18.00             RZYMSKA OPOWIEŒÆ
godz 19.30             EUROPA DA SIÊ LUBIÆ
godz 20.30             KSIÊGA DINY

W poniedzia³ki kino nieczynne

imprezy o charakterze kulturalnym. -
Wspólnie z Oœrodkiem Kul tur y
planujemy, jak co roku, zorganizowaæ
„ M a j ó w k ê ” , l e c z t a b ê d z i e
nadzwyczajna - mówi proboszcz Kulpa. -
To ma byæ atrakcja dla ducha -
wystawimy sztukê Mieczys³awa Faltusa
„My chcemy Boga” o tym, jak powstawa³
koœció³ w Brzeszczach. Parafia œw.

Urbana planuje równie¿ w oparciu o
ksiêgi parafialne wydaæ kalendarium
100-lecia parafii oraz zorganizowaæ
ekspozycjê historycznych pami¹tek w
salkach katechetycznych, wœród których
na pewno znajdzie siê akt erekcyjny i
narzêdzie do wypieku hostii. Wotum
materialnym uwieczniaj¹cym 100-lecie
parafii jest niew¹tpliwie oddany

niedawno do u¿ytku
parking przy koœciele,
który powsta³ z datków i
przy du¿ym wk³adzie
pracy parafian. Na
parkingu stanie figurka
patrona kierowców œw.
Krzysztofa. Rocznicowe
obchody proboszcz
zamierza uwieczniæ na
p³ycie CD.

Ewa Pawlusiak
Zdjêcia M. Mordan

Piotr Hankus (w dolnym rzêdzie) opowiada³ o narodzinach Jezusa.

Zespó³ “Œl¹sk” rozgrza³ serca brzeszczan.

9 lutego
W dniach 9.02 – 29.02 br. w holu wystawowym Oœrodka
Kultury w Brzeszczach mo¿na obejrzeæ wystawê prac
plastycznych pt. „Fiknijmy Kozio³ka”. Tematem, a
zarazem bohaterem ekspozycji jest Kozio³ek Mato³ek.
Na wystawie mo¿na zobaczyæ prace m.in. Ma³gorzaty
Musierowicz, Zdzis³awa Witwickiego, Jerzego Flisaka i
Bohdana Butenko.
Obok profesjonalnych Kozio³ków mo¿na równie¿
obejrzeæ (w holu dolnym OK) prace plastyczne
wykonane przez dzieci.
12 lutego
O godz. 9.30 w sali widowiskowej Oœrodka Kultury w
Brzeszczach odbêdzie siê rozstrzygniêcie konkursów
zorganizowanych przez Bibliotekê Publiczn¹ OK :
-plastycznego dla grup przedszkolnych pt. „Nasz
przyjaciel Kozio³ek Mato³ek”
-literacko-plastycznego dla uczniów klas I-IV  szkó³
podstawowych pt. „Wiwat Kozio³ek!” O godz. 11.00 w sali
nr 15 OK odbêdzie siê spotkanie autorskie z pisark¹ dla
dzieci Ew¹ Stadtmuller., W którym wezm¹ udzia³ laureaci
konkursu „Wiwat Kozio³ek”.

Biblioteka proponuje



1 lutego -  /sala widowiskowa /
godz. 10.00 - eliminacje
godz.16.00 - fina³y

os. Paderewskiego

Jawiszowice

Skidziñ

Wilczkowice

06.02 - " " -
ogl¹damy kasety z imprez
organizowanych na osiedlu w
latach 1996 - 2002
10.02 - Walentynkowe kó³ko
plastyczne - robimy upominki
13.02 - Dyskoteka walentynkowa -
konkursy, zabawy
20.02 - Ortografia na weso³o -
wybieramy mistrza
27.02 - Wystêp dzieci z zespo³u
"Raczki" dla pañ z okazji 8 marca
- W ka¿d¹ œrodê w godz. 16-18
zajêcia kó³ka rzeŸbiarskiego
p r o w a d z i J ó z e f ¯ m u d a -
zapraszamy dzieci.

05.02 - "Skrêcone pude³ko" -
zajêcia plastyczno-techniczne
(13.30)
12.02 - "Walentynkowe serce z
konfetti" - konkurs plastyczny
(13.00)
17.02 - Wystêp grupy artystycznej
na IV Miêdzyszkolnym Przegl¹dzie
Ma³ych Form Teatralnych
23.02 -

(13.00)
26.02 - "Kto szybciej myœli" -
rozwi¹zujemy s³owne ³amig³ówki
(13.00)

05.02 - Spotkanie imieninowe w
Klubie Seniora (16.00)
12.02 -
13.02 - Kalambury, rebusy, szarady
- zabawy logiczne dla dzieci i
m³odzie¿y (15.00)
19.02 - Ostatki w Klubie Seniora
(16.00)
27.02 - "Urodziny Kozio³ka
Mato³ka" - lekcja biblioteczna dla kl.
I-III

09.02 - Robimy "Walentynki" dla
naszych przyjació³ (15.30)
13.02 - Kalambury, rebusy, szarady
- zapraszamy kolegów ze Skidzinia
(15.30)

Wieczór wspomnieñ

"Ach, ten karnawa³" -
dyskoteka dla dzieci

Pokaz kulinarny (16.00)

19.02 -

27.02 - "Urodziny Kozio³ka Mato³ka"
- lekcja biblioteczna dla kl. I-III w DL
Skidziñ
- W czwartki o godz. 15.30
zapraszamy dzieci na zajêcia
plastyczne - robimy origami.

11.02 - "Karnawa³owy pokaz
kulinarny" - prowadzi p. M. Malkus z
Oœrodka Doradztwa Rolniczego -
zapisy w DLdo 09.02 (15.00)
1 3 . 0 2 - " W a l e n t y n k o w e
niespodzianki" - zapraszamy dzieci
i m³odzie¿ szkoln¹ (16.00)
21.02 -

- Biblioteka zaprasza w ponie-
dzia³ki, œrody i pi¹tki w godz. 15-19.

03.02 - Walentynkowe origami -
zajêcia plastyczne
12.02 - "Jak ¿yæ z ludŸmi" - zajêcia
grupowe dla m³odzie¿y
13.02 - Poczta walentynkowa oraz
pokaz mody
16.02 - Spotkanie w Klubie Seniora
21.02 - Kalambury
27.02 - Spotkanie w kó³ku
tanecznym

Œwietlica zaprasza w œrody i pi¹tki
od godz.15.00
14.02 - Dzieñ zakochanych - tañce i
niespodzianki, proponujemy te¿:
- wycieczkê do Krakowa - wystawa
"Szopki Noworoczne"
- "Baw siê z Viki" - ³amig³ówki,
zgadywanki, wykreœlanki - kto
lepszy
- Zabawê z mas¹ soln¹
"Huragan babski" z Przecieszyna
zaprasza na spotkania w œrody od
godz. 17.00
04.02 - Wizyta kosmetyczki i
konsultantkiAvon
11.02 - Szyde³kowaæ ka¿dy mo¿e -
robótki rêczne pod okiem fachowca

"T³usty czwartek" -
sma¿ymy faworki (15.30)

Na zabawê karnawa³ow¹
zaprasza OSP Bór - szczegó³y na
plakatach

18.02 - Œledziówka

Bór

Przecieszyn

Zasole

• CZYSZCZENIE PIERZA
• PRZERABIANIE PIERZYN NA KO£DRY I PODUSZKI

Zapraszamy

43-225 Wola, ul. Kwiatowa 3, tel. (032) 211-94-28

:  poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godzinach 15.00 - 19.00

9 lutego - OBCHODY 70-tych urodzin KOZIO£KA MATO£KA
/górny hol wystawowy/ - Wystawa "FIKNIJMY KOZIO£KA" -
wêdruj¹ca po Polsce wystawa prac znanych  grafików i
ilustratorów (m.in.: E. Lutczyna, M.Musierowicza, B.Butenko)
/dolny hol wystawowy/
- "Z KOZIEJ WÓLKI DO PACANOWA"- pokonkursowa
wystawa prac plastycznych dzieci

9 lutego - godz.18.00 /sala nr 15/
- Spotkanie organizacyjne GALERII POD DÊBAMI

24 lutego - godz.13.00 /sala widowiskowa/ - eliminacje
gminne

Stowarzyszenie na rzecz Gminy
Brzeszcze "Brzost" i Oœrodek
Kultury w Brzeszczach zapraszaj¹
na spotkanie z Edwardem
Ha³oniem, brzeszczaninem,
autorem ksi¹¿ki "W cieniu
Auschwitz". Spotkanie odbêdzie
siê w drugiej po³owie lutego w
siedzibie "Brzostu". Szczegó³y
podamy na
plakatach.

Edward Ha³oñ - ur. W 1921 r. W Brzeszczach, w
okresie okupacji kierownik przyobozowej
organizac j i podz iemnej PPS, dz ia ³acz
konspiracyjnego krakowskiego Okrêgowego
Komitetu Robotniczego PPS, a w latach 1946-48
zwi¹zku Niezale¿nej M³odzie¿y Socjalistycznej.
Ukoñczy³ Wydzia³ Filozoficzny Uniwersytetu
Jagielloñskiego. Od. 1954 r. W Polskiej Akademii
Nauk, adiunkt, nastêpnie zastêpca profesora, w
okresie 1957-1960 równie¿ na Uniwersytecie Warszawskim. W latach
szeœædziesi¹tych dyrektor generalny PAN i Centrum Upowszechniania
Nauki PAN, dzia³acz spo³ecznego ruchu naukowego.

AKCJAKRWIODAWCÓW
Na apel Zarz¹du Klubu Honorowego Dawcy Krwi, który dzia³a przy
KWK Brzeszcze, 9 stycznia odpowiedzia³o 38 krwiodawców.
Razem oddali 17 l 100 ml krwi. Na kolejn¹ akcjê organizatorzy
zapraszaj¹ 12 marca.

20 stycznia w Brzeszczach na terenie placu hurtowni owocowej przy
ul. Koœcielnej znaleziono telefon komórkowy. Zgubê przekazano
pracownikowi hurtowni.
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Nowy rok to okazja do podsumowania tego, co
minê³o i czego uda³o siê nam dokonaæ. To
tak¿e czas podejmowania nowych wyzwañ,
postanowieñ i snucia marzeñ o tym, co dopiero
nast¹pi. W Gimnazjum nr 1 zakoñczyliœmy
w³aœnie pierwszy semestr pracy i nauki. W tym
roku szkolnym po raz pierwszy próg
gimnazjum przekroczy³o 135 uczniów, w kla-
sach drugich uczy siê 126 uczniów, w trzecich
110, a grono pedagogiczne liczy 32 osoby.
Wœród dni pe³nych pracy i wytê¿onej nauki nie
brakuje i zabawy. Pragnêlibyœmy podzieliæ siê
swoimi dokonaniami i osi¹gniêciami.

WRZESIEÑ

PA�DZIERNIK:

: Tradycj¹ naszego gimnazjum sta³o siê,
¿e tu¿ po rozpoczêciu roku szkolnego wybieramy

Szkoln¹ Radê Uczniowsk¹. Wydarzeniu temu
towarzysz¹ niezwyk³e emocje - na korytarzach
pojawiaj¹ siê plakaty wyborcze, sztaby wyborcze
rozdaj¹ ulotki z programami, a sami kandydaci
szukaj¹ zwolenników i poparcia wœród uczniów i
nauczycieli. 17 wrzeœnia, wszyscy gimnazjaliœci
udali siê do urny i pod okiem komisji wyborczej
oddali g³osy na wybran¹ osobê. Sk³ad Szkolnej
Rady Uczniowskiej: Bart³omiej Wyrobek, Sylwia
Bugajska, Sabrina Zoñ i Monika G¹siorek.

Na pocz¹tku miesi¹ca odby³y siê
"otrzêsiny" klas pierwszych. W udekorowanej
specjalnie na tê okazjê sali gimnastycznej zebra³y
siê rzesze kolorowych przebierañców. Uczniowie
klas starszych sprawdzali wiedzê i umiejêtnoœci
pierwszoklasistów, którzy musieli wykazaæ siê m.in.
znajomoœci¹ nowej szko³y. Podczas prezentacji klas
pierwszych odkryliœmy nowe talenty aktorskie,
muzyczne i sportowe. Pierwszy etap zosta³ przez
wszystkich pomyœlnie zaliczony.
Kolejnym etapem by³o uroczyste pasowanie, które
odby³o siê podczas akademii z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Dyrektor Urszula Nocoñ przyjê³a
pierwszoklasistów do grona ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej. Akt ten dokona³ siê poprzez symboliczne
na³o¿enie ogromnego o³ówka na ramiê ucznia. W
tym dniu uczniowie wrêczyli równie¿ statuetki
nauczycielom w takich dziedzinach jak: "przyjaciel
m³odzie¿y", "z³oty pazurek", "mikrofon roku",
"kosa", "kumpel" oraz "mistrz".

LISTOPAD:

GRUDZIEÑ:

W dniach 6-7 listopada ju¿ po raz drugi
w naszej gminie odby³ siê turniej matematyczno-
zrêcznoœciowy o Puchar Burmistrza Gminy
Brzeszcze. Wziêli w nim udzia³ uczniowie szkó³
podstawowych oraz gimnazjów.
Turniej podzielony by³ na dwie czêœci. W pierwszym
dniu zawodnicy zmagali siê z zadaniami i
³amig³ówkami matematycznymi, natomiast w
drugim wykazywali siê umiejêtnoœciami sportowymi.
Punkty zdobyte w obu dyscyplinach sumowano, a
zwyciê¿a³a ta szko³a, która zgromadzi³a ich
najwiêcej. Rywalizacja w ca³ym turnieju by³a na
wysokim poziomie i na pewno nikt nie móg³
powiedzieæ, ¿e zabrak³o emocji. Æwiczenia
sportowe, które przygotowano dla zawodników,
wymaga³y nie tyle si³y i niesamowitych akrobacji, co

sprytu i odrobiny humoru.
Pierwsze miejsce w
k a t e g o r i i s z k ó ³
podstawowych zajê³a
dru¿yna SP nr 2, a w
gimnazjach lepsi okazali
s i ê wychowankowie
Gimnazjum nr 2. Na
z a k o ñ c z e n i e
przygotowano krótki
program artystyczny, po
k t ó r y m n a s t ¹ p i ³ a
ceremonia wrêczenia
nagród przez specjalnie
zaproszonych goœci.

Na pocz¹tku
tego miesi¹ca przy okazji
zebrania rodziców odby³

siê coroczny kiermasz bo¿onarodzeniowy.
Uczniowie na lekcjach sztuki oraz w swoim czasie
wolnym wykonywali przeró¿ne, oryginalne ozdoby
choinkowe i inne drobiazgi zwi¹zane z
nadchodz¹cymi œwiêtami. Zebrane w ten sposób
fundusze przekazano na
potrzeby szko³y, m. in. na
zakup ksi¹¿ek do szkolnej
biblioteki.
18 grudnia mieliœmy
o k a z j ê o b e j r z e æ
prapremierê jase³ek
wystawianych przez
uczniów naszej szko³y.
Pod opiek¹ ks. Grzegorza
Lacha, pani Barbary
Ledwoñ, Moniki ¯mudy i
Anny Sz³apy aktorzy
æwiczyli swoje role - od
samego rozdania ról
c a ³ y m s e r c e m
zaanga¿owali siê w
p r z y g o t o w a n i a ,
poœwiêcaj¹c czas na
wyczerpu j¹ce próby.
Ka¿dy z nich w³o¿y³ w swoj¹ jase³kow¹ postaæ
kawa³ek siebie, tworz¹c w ten sposób
niezapomnian¹ kreacjê. Jase³ka by³y bardzo
oryginalne i odbiega³y o dobry kilometr od
standardowych przedstawieñ typu - Anio³ek i
Diabe³ek obrzucaj¹cy siê wyzwiskami, mêdrcy i

królowie kuszeni przez Diab³a, chór podryguj¹cy w
rytm œpiewu, Dobro i Z³o ok³adaj¹ce siê piêœciami
czy si³uj¹ce siê na rêce. Wychwalaj¹c sukces
przedstawienia nie mo¿na zapominaæ o wszystkich
ludziach, którzy do³o¿yli do niego swoj¹ cegie³kê -
naszych wspania³ych muzykach, scenografach,
re¿yserach i o niejednej mamusi czy babci
przygotowuj¹cej strój dla swego wielkiego aktora.

Premierê jase³ek mieli okazjê obejrzeñ
równie¿ mieszkañcy naszej gminy. 4 stycznia sala
kinowa Oœrodka Kultury pêka³a w szwach, a wielu
widzów musia³o szukaæ wolnego miejsca na
dostawionych krzese³kach. 12 stycznia zagra³a po
raz dwunasty Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej
Pomocy. W tym roku 34 wolontariuszy pod opiek¹
p. Gra¿yny Chojnackiej zbiera³o pieni¹dze w
ró¿nych miejscach naszej gminy. Uzbierali 5100
z³otych. Wszystkim ofiarodawcom w imieniu
maluchów i swoim serdecznie dziêkujemy! W
pierwszym semestrze uczniowie naszego
gimnazjum brali udzia³ w ró¿norodnych
konkursach, olimpiadach i zawodach, a do etapu
rejonowego zakwalifikowa³o siê w sumie 17
uczniów. Odnieœliœmy te¿ sukcesy w ramach akcji
"Bezpieczna Gmina" (1m.), 2. miejsce w
Streetballu, pierwsze trzy miejsca w powiatowych
zawodach lekkoatletycznych, 4. i 6. miejsce w
powiatowych biegach prze³ajowych i 1. miejsce w
powiatowych zawodach we wspinaczce.
Wielkim wyzwaniem tego roku szkolnego bêdzie
utworzenie Stowarzyszenia Szkó³ Imienniczek. Z t¹
inicjatyw¹ wyst¹pi³a nasza szko³a, a pismo
inspiruj¹ce wspó³pracê z innymi szko³ami
nosz¹cymi imiê ks. Jana Twardowskiego wys³aliœmy
w lutym ub. roku. Do tej pory odpowiedzia³o na nie
11 spoœród 20 szkó³, m. in. z Lublina, Bia³egostoku,
Goleniowa, Marianowa, Bielska-Bia³ej, Siennej i
Rozóg. W marcu planujemy zorganizowaæ
spotkanie robocze przedstawicieli tych szkó³ z
udzia³em pani Aleksandry Iwanowskiej w celu

opracowania statutu stowarzyszenia. G³ówne
uroczystoœci mia³yby miejsce w maju i by³yby
po³¹czone z obchodami kolejnej rocznicy nadania
imienia i sztandaru naszemu gimnazjum.
I tak w wielkim skrócie dobrnêliœmy do koñca tego
semestru.

STYCZEÑ:

K.N.

Pasowanie pierwszoklasistów  przez  dyr. Urszulê Nocoñ

Nagrodzeni nauczyciele



Felieton

Tradycj¹ w ¿yciu spo³ecznoœci œwietlic
terapeutycznych "Impuls I" i “Impuls II"
prowadzonych przez Fundacjê Pomocy Spo³ecznej
w Brzeszczach, obok corocznej wizyty œw. Miko³aja,
s¹ œwi¹teczno-noworoczne spotkania dzieci, ich
rodziców oraz kadry wychowawczej.
Poprzez szerokie uczestnictwo w przygotowaniach
kulinarnych i artystycznych dzieci aktywizuj¹ siê w
œwietlicowej spo³ecznoœci, zwiêkszaj¹c efektywnoœæ
wzajemnego, pozytywnego oddzia³ywania.
Wzrasta te¿ odpowiedzialnoœæ rodziców za siebie i
swoje pociechy.

Takie spotkania to równie¿ wspania³a
okazja do przybli¿enia rodzicom programu
terapeutycznego, realizowanego przez Fundacjê.
Nie mo¿na te¿ nie dostrzec ich kulturotwórczego
charakteru, realizowanego przez pielêgnowanie
œwi¹tecznych tradycji.

¯yczenia z op³atkiem i wspólne
kolêdowanie pokaza³y, ¿e ten uroczysty wieczór
mo¿na spêdziæ rodzinnie, w mi³ej atmosferze, bez
k³ótni, awantur i na trzeŸwo. Oby wszystkie
wieczory by³y takie ciep³e. Wszystkie te wspania³e
prze¿ycia nie by³yby mo¿liwe bez wsparcia
sponsorów - sta³ych przyjació³ zarówno dzieci, jak i
Fundacji. Naszym darczyñcom w imieniu swoim i
podopiecznych sk³adamy gor¹ce wyrazy
wdziêcznoœci i ¿yczymy pomyœlnoœci w Nowym
2004 Roku. ¯yczenia kierujemy równie¿ do
wszystkich mieszkañców Gminy Brzeszcze.
Zarz¹d FPS w Brzeszczach

Kiedy, wskutek ubieg³orocznej fali upa³ów zmar³o
we Francji kilkadziesi¹t starszych osób,
odpowiedzialny za opiekê medyczn¹ minister
zdrowia poda³ siê do dymisji.
Kto poda siê do dymisji i zje ¿abê, któr¹ stworzyli
poprawiacze reformy zdrowia w Polsce. A swoj¹
drog¹ co takiego musi siê wydarzyæ, by minister w
polskim rz¹dzie poda³ siê do dymisji. ¯adna ocena
merytoryczna dokonañ lub zaniechañ nie ma
wp³ywu w polskich realiach na sprawowanie
funkcji w rz¹dzie. Mo¿na byæ nieudolnym,
wysmarowaæ niekonstytucyjn¹ ustawê, byæ
zamieszanym w afery, przyjaŸniæ siê z
gangsterami - nic to.

Ministrem, co widaæ na przyk³adzie, nie
tylko tego rz¹du jest siê dopóty, dopóki posiada siê
zaufanie partyjnych pryncypa³ów. S³uchaj¹c
s³ownych utarczek i wzajemnych ataków polityków
na mównicy sejmowej i w mediach, mo¿na by
pomyœleæ, ¿e odwaga w dzisiejszych czasach
potania³a. Miar¹ dojrza³oœci do demokracji jest
jednak nie odwaga a odpowiedzialnoœæ.
Wzajemne opluwanie sta³o siê ju¿ norm¹, s³owa:
z³odziej, zdrajca, k³amca, oszust nie robi¹ ju¿ na
nikim ¿adnego wra¿enia. Adwersarze tego
rodzaju publicznych debat mówi¹, ¿e to nie plucie
tylko deszcz pada, a zmêczeni racz¹ siê w
komitywie trunkami w sejmowej restauracji,

zastanawiaj¹c dlaczego
spo³eczeñstwo traci do
n i c h z a u f a n i e .
T e c h n o k r a t y c z n ¹
nowomowê, zast¹pi³ jêzyk
nie prosty a prostacki, zwroty coraz mniej s¹
dosadne, a coraz bardziej wulgarne. Znaczenia
s³ów: klasa polityczna, elita, kultura wypowiedzi
uleg³y deprecjacji i sta³y siê anachronizmem.
Pytanie tylko czy tak byæ powinno. Czy osoba
publiczna winna byæ w jakiejœ mierze wzorem i
przyk³adem, czy te¿ dla taniej i chwilowej
popularnoœci byæ przaœna i swojska. Chocia¿
gdyby przyj¹æ wzorce francuskie, to dziura
bud¿etowa poszerzy³aby siê o setki wyp³acanych
odpraw, zasad¹ bowiem jest, ¿e je¿eli brakuje
klasy, to przynajmniej trzeba odejœæ z kas¹.
Szczêœcie, ¿e ¿yjemy w krêgu kultury europejskiej
a nie azjatyckiej. WyobraŸmy sobie, ¿e ka¿dy kto
straci³ twarz i honor pope³nia harakiri. To by³aby
dopiero jatka. Obrady sejmu, ze wzglêdu na
drastycznoœæ scen musia³yby byæ emitowane

z czerwonym kó³eczkiem. Wracaj¹c
jednak do kondycji polskiej s³u¿by zdrowia na
szczêœcie zamkniête gabinety lekarskie
ogl¹daliœmy tylko w telewizji. Mo¿na mieæ
oczywiœcie mniej lub bardziej zasadne uwagi co do
funkcjonowania opieki zdrowotnej w gminie.

po
pó³nocy

Jednak to, co obecnie dzieje siê w
s³u¿bie zdrowia, sk³ania mnie, by
z³o¿yæ g³êboki uk³on tym, którzy nie
czekaj¹c na kolejne reformy, mieli
pomys³ na real izacjê opieki

medycznej w gminie i go urzeczywistnili. Kiedy dwa
lata temu w Tychach zobaczy³em, jak mo¿e
wygl¹daæ i funkcjonowaæ prywatna przychodnia
medycyny pracy, by³em przekonany, ¿e du¿o
jeszcze wody up³ynie w Wiœle nim w Brzeszczach
dojdziemy do takich standardów. Myli³em siê,
dlatego nie chc¹c w tym miejscu smarowaæ laurki,
chcia³bym zwróciæ uwagê czytaj¹cych felieton na
osoby, które prywatyzuj¹c gminn¹ s³u¿bê zdrowia,
poza ryzykiem i trudem restrukturyzacji, przyjêli na
siebie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za opiekê
medyczn¹ mieszkañców i, co najwa¿niejsze,
wywi¹zuj¹ siê z tego zadania w sposób przyzwoity.
Media donios³y, ¿e minister zdrowia w celu
ratowania zapaœci systemu opieki medycznej
Polsce, powo³a³ a¿ czterdzieœci zespo³ów
eksperckich. Znam kilka osób, które mog³yby
zast¹piæ ca³¹ tê rzeszê doradców. Nie zdradzê
jednak nazwisk, bo przecie¿ ktoœ musi
organizowaæ s³u¿bê zdrowia w gminie i powiecie,i
odpowiadaæ za ni¹.

Zdzis³aw Filip

Noworoczne spotkanie grupy
literackiej "Pióromani" by³o okazj¹ do
wrêczenia nagród uczestnikom konkursu
literackiego "Poziom 600".
Na konkurs skierowany do gimnazjalistów,
uczniów szkó³ œrednich oraz osób pisz¹cych
zrzeszonych i niezrzeszonych wp³ynê³o 20
prac, które oceni³o jury pod przewodnictwem
krytyka literackiego, dyrektora Studium
Nauczycielskiego w Bielsku-Bia³ej Jana
Dworaczka.

Zwyciêzców: Krystynê Blamek w
kategorii tekstów wierszowanych oraz
Franciszka Adamusa spoœród tekstów
prozaicznych uhonorowano i nagrodzono 28
listopada podczas jubileuszu 100-lecia
kopa ln i "B rze szcze" . 14 s t y czn ia
podziêkowano pozosta³ym uczestnikom
konkursu, w tym 14 gimnazjalistom z
Gimnazjum nr 1. Nagrody ufundowane przez
KWK "Brzeszcze" wrêczono: Ludwikowi
Kostrz¹bowi, Andrzejowi Madejowi,
Maciejowi P³u¿kowi, Krystynie Sobociñskiej,
Weronice W³odarczyk oraz uczniom: Izabeli
Naglik, Monice Krzak, Marcie Kolonko,
Krzysztofowi Niklowi, Annie G¹sior,
£ u k a s z o w i G a ³ u s z c e , M i c h a ³ o w i
Szemliñskiemu, Mi³oszowi Myœliwcowi,
Marcie Uroda, Magdalenie Zaj¹c, Barbarze
Kulczyk, Katarzynie Szczerbowskiej i
Szymonowi Waliczkowi.

Zwi¹zani morderczym trudem pod ziemi¹
M³ody robotnik Ludwik i Moj¿esz profesor
Fedrowali wêgiel w œcianie
Ludwik w lichym cajgowym ubraniu
Moj¿esz w pasiaku podszytym wiatrem
Fedrowali na klêczkach w wodzie
Poganiani pejczem kapo z Jawischowitz
Potem ukradkiem zjadali pajdê czarnego chleba
Któr¹ da³a Ludwikowi matka
Nienawyk³e d³onie omdlewa³y
Odmro¿one nogi w chodakach by³y ju¿ jak martwe
Wraca³ Moj¿esz boso w szeregu
Z pieœni¹ rozpaczy na ustach
Ludwik wraca³ te¿ pieszo ale w podartych butach
Nie œpiewa³
Pewnego dnia Moj¿esz nie przyszed³ do roboty
Ale przyszli inni
Potem znów inni
M³ody robotnik Ludwik powróci³ do matki
Moj¿esz profesor rozp³yn¹³ siê
W czarnych chmurach nad Birkenau

Wiersz nagrodzony w konkursie " Poziom 600”

PóŸniej odby³y siê warsztaty literackie, które
prowadzi³ Jan Dworaczek. W czêœci artystycznej
wyst¹pi³ kierowany przez Weronikê W³odarczyk zespó³
"Retro", oraz m³odzie¿ z oazy przy koœciele Matki Bo¿ej
Bolesnej, która recytowa³a poezjê i œpiewa³a kolêdy.

Ewa Pawlusiak



Mamy luty, a wiêc miesi¹c, na
który z niecierpliwoœci¹ czeka wielu, nie
ty lko szczêœ l iwie zakochanych.
Dlaczego? Oczywiœcie ze wzglêdu na
Walentynki. Mimo, ¿e zwyczaj wysy³ania
osobom bliskim naszemu sercu kartek,
kupowania kwiatów, czy w ogóle
spêdzania tego dnia w jakiœ wyj¹tkowy
sposób, zawsze z kimœ, kogo kochamy,
pojawi³ siê u nas w Polsce zaledwie
kilkanaœcie lat temu i sta³ siê niezwykle
popularny.

Patronem tego œwiêta jest œw.
Walenty. By³ on kap³anem, który ¿y³ za
czasów cesarza Klaudiusza II Gota. Za to,
¿e potajemnie udziela³ zakochanym
sakramentu ma³¿eñstwa, wbrew jego
zakazowi (trochê niedorzecznego wg
mnie), by³ wiêziony i skazany na œmieræ.
Tu¿ przed wykonaniem wyroku, wys³a³
on do swej ukochanej list zakoñczony:
„Od Twojego Walentego”. I dziœ my, nie
inaczej tylko naœladujemy go posy³aj¹c
ukochanym anonimowe kar tk i ,
dok³adnie tak samo podpisane.

S ³ o w o m i ³ o œ æ b y ³ o b y
niezwykle trudno zdefiniowaæ, bo tak

Zastanawiam siê czasem czy cz³owiek w
ogóle potrafi kochaæ. Szczerze mówi¹c
nie wiem. Patrz¹c na bezinteresown¹
mi³oœæ rodziców do swoich pociech
wydaje mi siê to mo¿liwe. Podobnie
spogl¹daj¹c w oczy malutkiego dziecka,
które obdarza sw¹ bezgraniczn¹
ufnoœci¹ i oddaniem. Ale nie umiem do
koñca w to uwierzyæ widz¹c jak
cz³owiek tak bardzo upraszcza i sp³yca
istotê mi³oœci. Na pewno nie jest niczym
³atwym i miêdzy innymi w tym tkwi jej
piêkno. Ludzie tymczasem uciekaj¹
przed tym, co trudne. Nastawiamy siê na
¿ycie bardzo konsumpcyjnie i dlatego
mi³oœæ nas przerasta; ona wymaga tego,
aby dawaæ, tak po prostu, z g³êbi serca...

Magdalena Kaczmarek

o mi³oœci zwykle ludzie maj¹ na myœli jej
czysto fizyczn¹ stronê, bo jest dobrze
zareklamowana, w koñcu doskonale siê
sprzedaje.

Bardzo ³atwo jest zauwa¿yæ,
¿e równie¿ prostytucja staje siê
z j a w i s k i e m c o r a z b a r d z i e j
powszechnym, niestety, nie tylko wœród
doros³ych. Klienci, których œrednia
wieku spada niezwykle szybko,
poszukuj¹ coraz m³odszego „towaru”.
Mi³oœæ jest przez wielu traktowana
przedmiotowo, ale w³aœciwie nie ma siê
czemu dziwiæ. Taki w³aœnie jej obraz
oferuje nam dzisiejszy œwiat. Seks
pojawia siê w prasie, mediach, otacza
cz³owieka niemal¿e ze wszystkich stron.
Sam w sobie nie jest niczym z³ym, nie
mo¿na jednak mi³oœci sprowadzaæ tylko
do niego, choæ przyznam, ¿e dzisiejsza
rzeczywistoœæ prawie zmusza, aby tak
w³aœnie postrzegaæ mi³oœæ. Oferuj¹c taki,
a nie inny jej obraz niszczy wyj¹tkowoœæ
tego stanu. Ale w koñcu ludzie s¹
materialistami. G³êbi mi³oœci nie mo¿na
dotkn¹æ, za to jej fizyczna strona jest
bardzo namacalna.

naprawdê dla ka¿dego oznacza coœ
zupe³nie innego, w jakiœ sposób
osobistego i pewnie piêknego. Ka¿dy z
nas nosi w sercu marzenie o idealnej,
szczêœliwej i niepowtarzalnej mi³oœci, ale
to wcale nie znaczy, ¿e wszyscy
pragniemy tego samego. Przeciwnie. Dla
ka¿dego jest czymœ wyj¹tkowym. Ale
niestety, dziœ dla coraz wiêkszej liczby
osób, mi³oœæ, to tylko dobry interes,
op³acalna inwestycja, która z ³atwoœci¹,
bez zbêdnego wysi ³ku pozwala
„ustawiæ” siê, jeœli nie na ca³e ¿ycie, to
przynajmniej na jak¹œ jego czêœæ. Mi³oœæ
bardzo szybko staje siê tylko narzêdziem
u³atwiaj¹cym ¿ycie, bo daj¹cym
mo¿liwoœæ ³atwego zarobku, w koñcu
sprzedaje siê niezwykle ³atwo.

D o s k o n a ³ y m t e g o
przyk³adem mo¿e byæ szerz¹ca siê
wœ ród coraz m³odszych ludz i
pornografia. Niemal w ka¿dym sklepie,
wœród prasy mo¿na dopatrzyæ siê
przynajmniej kilku pism tego typu.
Otwieranych jest równie¿ coraz wiêcej
sklepów oferuj¹cych tzw. „ akcesoria nie
tylko dla samotnych”. Obecnie mówi¹c

Tytu³ dzisiejszych rozwa¿añ
by³ modny na bardzo lichych T-shirtach,
jak równie¿ has³o: Minister Zdrowia
ostrzega: chodzenie do szko³y
powoduje raka i choroby serca lub coœ w
tym stylu.

Generalnie w taki sposób
mo¿na by³oby podsumowaæ to, co
dzieje siê z polsk¹ oœwiat¹ od czasów
panowania pewnego pana, który
wprowadzi³ reformê edukacji w naszym
piêknym kraju. Czy bêdzie to tekst o
charakterze politycznym? Czy w ogóle
mam prawo do zabierania g³osu na tego
typu tematy?

Co do pierwszego pytania –
wyjdzie w praniu. Natomiast na drugie
mogê œmia³o i otwarcie przyznaæ, ¿e tak!
Zreszt¹ jak ka¿dy urodzony w 1986
roku. Dlaczego? Poniewa¿ to my jako
p ie rws i p r zec ie r a l i œmy œc ie¿k i
gimnazjalnego ¿ycia, pisaliœmy test po
nim. Teraz egzystujemy w ro¿nego
rodzaju l iceach, technikach lub
zawodówkach, gdzie profesorowie
staraj¹ siê nas przygotowaæ do nowej

wed³ug podzia³u na epoki).
Mniej wiêcej to tyle, ile ma do
powiedzenia na ten temat albo… - a
zreszt¹ nic! Na zakoñczenie chcia³bym
z³o¿yæ wszystkim osobom urodzonym
w 1985 roku i tym, którzy poszli siê
edukowaæ o rok wczeœniej (Ci z rocznika
’86) gratulacje – przynajmniej zdajecie
sobie star¹, wed³ug mnie dobr¹ maturê!

PS. Z drugiej strony, co nas nie z³amie, to
nas wzmocni!

Szymon Waliczek

siê 1 punkt z przewidzianych 30. W tym
momencie pojawia siê zgroza i
przera¿enie na twarzach ludzi „lekkiego
pióra”, bowiem za bardziej oryginalny
styl, w³asne dygresje przewiduje siê tylko
4 dodatkowe punkty (wliczone ju¿ do
w/w 30).

K o l e j n y m z n a c z ¹ c y m
minusem, moim zdaniem, jest skrócenie
bytu ucznia w zwyk³ym ogólniaku z 4 do
3 lat - to najwiêksza pomy³ka. Tego
czasu tam po prostu brakuje! Materia³,
który zwyk³o przerabiaæ siê w piêtnaœcie
miesiêcy roz³o¿ono na jedyne dziesiêæ
(do szkó³ki chadza siê œrednio 10 m –cy,
chyba, ¿e dany roczek jest ³askawy i
wypada du¿o d³uuugich weekendów). A
programy nauczania nie zosta³y jakoœ
obciête . W sumie równie¿ nie
rozumiem, dlaczego powo³ano takow¹
instytucjê jak gimnazjum – nie ¿eby mi
siê nie podoba³o, ale musi, przynajmniej
moja, bynajmniej nieskromna osoba tak
uwa¿a, nast¹piæ zmiana tego, co tam siê
przekazuje (np. nauka jêzyka polskiego
ju¿ na tym etapie mog³aby siê odbywaæ

matury, któr¹ ju¿ ktoœ, gdzieœ, kiedyœ
pisa³, lecz w ma³ym procencie. My
musimy!

Jednak, czego uczy albo
lepiej nie uczy zreformowana szko³a?
P r z e d e w s z y s t k i m w ³ a s n e g o ,
samodzielnego myœlenia i spojrzenia na
œwiat. Zreszt¹ ca³e wspó³czesne
szkolnictwo skierowane jest dla osób o
mózgach bardz ie j zb l i¿onych i
sk³aniaj¹cych siê do nauk œcis³ych.
Niepojêtym jest dla mnie fakt, jak mo¿na
blok przedmiotów humanistycznych
zamykaæ w jakiœ chorych i ca³kowicie
niezrozumia³ych normach?

Jako œcis³owiec z natury, lecz
h u m a n i s t a z p r z e k o n a n i a t o
najwa¿niejszy problem, poniewa¿
wszelakiego typu wypowiedzi pisemne
musz¹ spe³niaæ okreœlone warunki i
mieœciæ siê w danych kategoriach.
Niedopuszczalne jest wychodzenia poza
wszelakiego typu normy lub zasady
okreœlone przez tych na górze. I tak za
ka¿de poprawne „wszczelenie” siê w
odpowiedŸ (na nowej maturze) uzyskuje

- Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê 9

lutego w sali nr 15 o godz. 18.00.

- „Pióromani” zapraszaj¹ 24 lutego o

godz. 18.00 /sala nr 15/ - myœl

przewodnia spotkania – Moje literackie

ego.

- Standardowo wszelkiego rodzaju uwagi

i pytania dotycz¹ce tej strony proszê

kierowaæ na adres OK. w Brzeszczach

lub kostek_bovsky@wp.pl !!!
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demokracji ludowej. To powrót do
tego, co minê³o, co wydawa³o siê
takim dobrym. Dobrym, absurdalnym
albo po prostu œmiesznym. Do tej
pory w by³ym ZSRR postaæ Lenina
cieszy siê niez³ym uznaniem. Owe
sympatie widoczne by³y choæby w
czasie styczniowych obchodów 80.
rocznicy œmierci wodza proletariatu.
Z kolei w Polsce sentyment do
przesz³oœci przejawia siê choæby
poprzez emitowanie raz po raz
filmów Stanis³awa Bareji. Z nich
przywykliœmy siê œmiaæ, bo
doskonale parodiuj¹ nieudolnoœæ
systemu. TVP ju¿ zapowiedzia³a
kontynuowanie serialu “Alternatywy
4” jako “Dylematu 5”.
Sympatia do “cudów” epoki
socjalizmu nie musi oznaczaæ
firmowania ustroju czy te¿ opcji
lewicowej. Znany Lenin z Poznania,
dziennikarz Piotr Lisiewicz, zaciek³y
antykomunista od lat organizuje
happeningi wyœmiewaj¹ce SLD.
Operuje przy tym niesamowitym
humorem.
Koloryt PRL a zw³aszcza jego sfera
obyczajowa budzi coraz wiêksze
zainteresowanie naukowe wœród
studentów na wydzia³ach historii w
kilku uniwersytetach w naszym kraju.
W Nowej Hucie planuje siê
utworzenie Soclandu - muzeum
socrealizmu. Liczne kluby
studenckie w pobliskim Krakowie
organizuj¹ co jakiœ czas tzw. PRL-
Party. Na tego typu imprezach
dominuj¹ stroje i muzyka z epoki.
Nawet brzeszczañski OK postanowi³
zorganizowaæ satyryczny bal
socrealistyczny, przetykany filmami
“Rejs” i “Good bye, Lenin”, loteri¹
towarów reglamentowanych i innymi
kwiatkami PRL. Ale nie wiedzieæ
czemu, ludzie siê wystraszyli.
Myœleli, ¿e jak pójd¹ siê zabawiæ, to
zaraz ktoœ im przypnie ³atkê sympatii
do pewnej zdegenerowanej opcji
politycznej. No tak, presja
œrodowiska nie pozwala myœleæ
innymi kategoriami.Koniec
rozwa¿añ. Ale na film naprawdê
warto siê wybraæ. Aha, obejrzenie
filmu nie zrobi z was komunistów!
Zapewniam. To tyle.

GABRIELA MRUSZCZAK

Przecie¿ to jej poœwiêci³a swe ¿ycie
a nawet dobro rodziny. Ona -
dzia³aczka partyjnego betonu
prze¿y³a NRD o 3 dni, zmar³a
szczêœliwa i w poczuciu dobrze
spe³nionego obowi¹zku. Kraj który
pozostawi³a by³ tym, w który
wierzy³a, i który by³ utrzymywany  w
jej œwiadomoœci do ostatnich sekund
¿ycia.

.
***

Re¿yser filmu, Wolfgang
Becker, stworzy³ dzie³o wpisuj¹ce
siê w szeroko dziœ roztrz¹sane
przez socjologów pojêcie nostalgii
za œwiatem m³odoœci, w tym
przypadku, œwiatem epoki
socjalizmu. W tym celu wykreowa³
g³ównego bohatera. Alex,
wychowany na bajkowym
Piaskowym Dziadku i dzielnych
kosmonautach, tworzy iluzjê dawnej
codziennoœci. T³umaczy, ¿e to dla
dobra swej chorej matki, która
obudziwszy siê po oœmiomiesiêcznej
œpi¹czce, nie prze¿y³aby szoku,
gdyby dowiedzia³a siê o upadku
starego systemu.  W zwi¹zku z tym
przerabia swój dom na enerdowski
skansen, wyci¹ga stare meble, na
œcianie wiesza portret Che Guevary,
buszuje po œmietnikach i targach
staroci, by za wszelk¹ cenê zdobyæ
nieprodukowane ju¿ rzeczy.
Rekonstrukcja przesz³oœci przeradza
siê w kreowanie  nowej,
nieistniej¹cej a zarazem
wyidealizowanej rzeczywistoœci.
Kiedy matka spostrzega dziwne dla
niej zjawiska (reklamy coca-coli,
billboardy, nowe samochody),
natychmiast zostaje uspokojona
poprzez na bie¿¹co fingowane
wiadomoœci telewizyjne. I wierzy
niez³omnie w prawdê TV. Oto jak
mo¿na manipulowaæ psychik¹,
maj¹c do dyspozycji  media!

Jest taka scena, kiedy
helikopter wywozi potê¿ny pos¹g
Lenina gdzieœ daleko. Statua
uœmiecha siê i gestem swym jakby
zaprasza cicho: - ChodŸ ze mn¹.
Zabiorê Ciê z sob¹. - I to trwa d³ugie
sekundy.
Christiane, matka Alexa, jakby nie
zrozumia³a tej zachêty. Zosta³a.
Zostali te¿ jej partyjni koledzy. Oni,
dawni przodownicy pracy nie s¹ ju¿
tak weseli i zadowoleni jak niegdyœ.
Wszystko, w co wierzyli, rozp³ynê³o
siê. Teraz wyra¿aj¹ swoj¹
dezaprobatê.
- Do tego nas doprowadzili!
Zdradzili, sprzedali! I na to
pracowaliœmy tyle lat...
***

Odg³osy przesz³oœci wci¹¿
daj¹ siê s³yszeæ nie tylko w by³ym
NRD. Resentyment ogarnia
mieszkañców Rosji i by³ych krajów

Kraj, który w tej formie nigdy nie
istnia³

-

-
pomyœla³ Alex Kerner przystêpuj¹c
do mistyfikacji po raz kolejnych
obrazów telewizyjnej rzeczywistoœci.
Tymczasem w TV lecia³y dalsze
zaskakuj¹ce newsy. Obraz
pokazywa³ t³umy obywateli
wschodnich Niemiec, którzy po
otwarciu granicy  forsuj¹ mur
berliñski, przechodz¹c na zachodni¹
stronê pañstwa. Obraz obrazem, ale
interpretacja zgo³a wywrotowa! To
w³aœnie obywatele RFN wrêcz
zabijaj¹ siê o to, by jak najszybciej
dotrzeæ do ostoi socjalizmu. I do
tego komentarz spikera: “Pierwszy
sekretarz KC, Towarzysz Erich
Honecker, z wielk¹ doz¹ ludzkiego
zrozumienia, odniós³ siê do
przyjazdu do NRD obywateli RFN.
Obieca³ ka¿demu przybywaj¹cemu
do kraju 200 marek na osiedlenie.
Bezrobocie, z³e widoki na przysz³oœæ
i coraz czêstsze wygrane w
wyborach Neonazistowskich
Republikanów sprawi³y, ¿e
zrezygnowani obywatele RFN
odwrócili siê od kapitalizmu i
postanowili zacz¹æ nowe ¿ycie w
ojczyŸnie robotników i ch³opów.”
Szczyt fantazji osi¹gnê³a kolejna
wiadomoœæ. Oto pierwszy
kosmonauta enerdowski Zygmunt
Jähn zosta³ nastêpc¹ Honeckera.
Nowy przywódca pañstwa wyg³osi³
przemówienie do obywateli NRD: “W
tym roku przyjecha³o do nas tysi¹ce
ludzi. Ludzi, którzy wydawali siê
wrogami,a dziœ chc¹ ¿yæ tutaj z
nami. Wiemy, ¿e nasz kraj nie jest
doskona³y. Ale to, w co wierzymy,
zainspirowa³o tysi¹ce ludzi na ca³ym
œwiecie. Mo¿e od czasu do czasu
zbaczaliœmy z kursu. Ale siê
podnieœliœmy.

- Krótko po upadku muru, tysi¹ce
obywateli RFN skorzysta³o z okazji,
by odwiedziæ NRD po raz pierwszy
w ¿yciu. Wielu chcia³o zostaæ.
Szukaj¹ alternatywy dla twardej
walki o przetrwanie w systemie
kapitalistycznym. Nie ka¿demu
odpowiada pracoholizm, agresywny
marketing. Nie ka¿dy chce walczyæ
przez ca³e ¿ycie o przetrwanie.Ci
ludzie chc¹ innego ¿ycia. Zdali sobie
sprawê, ¿e samochody odtwarzacze
wideo i telewizory to nie wszystko.
S¹ gotowi wieœæ swoje nowe ¿ycie
bazuj¹c tylko na dobrej woli, energii i
nadziei”.
- Czy to nie cudowne? Co za dzieñ,
co za cudowny dzieñ...
Zadziwiaj¹ce! - matka Alexa nie
kry³a wzruszenia. Tak, by³a dumna
ze swojej socjalistycznej ojczyzny.

W koñcu musia³em przyznaæ, ¿e
moja gra wymknê³a siê spod
kontroli. Mo¿e NRD, które
stworzy³em dla matki, by³o tym,
które sam sobie wymarzy³em

Socjalizm nie znaczy
¿ycia za œcian¹. Socjalizm
oznacza otwieranie siê na innych.

Dwa rockowe zespo³y -Wyrazy Wspó³-
czucia oraz Bongo Bliss z Che³mka zag-
ra³y w brzeszczañskim Oœrodku Kultury.
Zespo³y zaprezentowa³y siê w czasie
koncertów w ramach Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy.
W czasie najwiêkszego orkiestrowania na
œwiecie nie mog³o zabrakn¹æ na brzesz-
czañskiej scenie ostrych gitarowych
riffów. Na pocz¹tku wyst¹pi³ zespó³
Wyrazy Wspó³czucia z Brzeszcz /Anna
£uszczkiewicz - vocal, Bart³omiej Drew-
niak-gitara basowa, Marcin Wiœniewski
–gitara, Patryk Kóska-gitara, Pawe³ Dec-
perkusja/. Zaczêliœmy ze sob¹ graæ pó³
roku temu, na pocz¹tku by³o to tylko
gara¿owe muzykowanie /œmiech/, potem
przysz³y pierwsze koncerty - brzesz-
czañski Piknik Rockowy, potem koncert
w Che³mku -wspomina Marcin
Wiœniewski, gitarzysta zespo³u - teraz
wspólnymi si³ami nagraliœmy p³ytê.
Zaczêliœmy od punku - poniewa¿ to jest
naj³atwiejsze, ale chcemy graæ rock i nie
ukrywamy, ¿e jest jeszcze sporo pracy
przed nami. Mamy nadziejê, ¿e ju¿
nied³ugo bêdziemy brzmieæ jeszcze
lepiej. Jesteœmy bardzo zadowoleni, bo
najwa¿niejsze dla nas jest graæ dla ludzi, a
je¿eli dziêki naszej muzyce mo¿emy
pomóc dzieciom, to jeszcze bardziej jest
nam mi³o-dodaje Marcin
Po punkowo-rockowych brzmieniach na
scenie zaprezentowa³ siê zespó³ z Che³m-
ka /Anna Szczypta-vocal, Jakub Firek-
vocal, Mateusz Poznañski - gitara, Bartek
Orzana - gitara, Dawid Arendarczyk-
perkusja, Cezary Kubiñski - bass/.
Zaczynali podobnie - te¿ od punku , ale
coraz bardziej, bli¿sza im jest muzyka
reggae z klimatem przechodz¹cym w
ska. Publicznoœæ nie zawiod³a - rozgrzana
atmosfer¹ wystêpów, d³ugo nie pozwoli³a
odejœæ ze sceny m³odym muzykom.
Pawe³ Chowaniec

Bal socjalistyczny w OK - to tylko zabawa!

Fot. M.Mordan

Pe³n¹ par¹ ruszy³y prawie cotygodniowe
koncerty lokalnych zespo³ów m³o-
dzie¿owych. Opiekê nad przedsiêwziê-
ciem przej¹³ Jeremi Nieœpielak, wspó³-
organizator oœwiêcimskiego festiwalu
"Muzyczny Parking". Do tej pory na sce-
nie klubu Babel zaprezentowa³y siê grupy
z ca³ego powiatu a tak¿e z Czech. Na
szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³y wystêpy

Alei, Jedynego Sen-
sownego Wyboru, Bongo Boss, Peyotlu,
Wyrazów Wspó³czucia, Sacrum Profa-
num. Jak zapewnia organizator, w po³o-
wie lutego na scenie wyst¹pi oœwiê-
cimska Liga Dusz, a póŸniej we wspó³-
pracy z m³odzie¿¹, postara siê zaprosiæ
zespo³y z ca³ej Polski. Ju¿ w marcu
prawdopodobnie zaprezentuje siê gwiaz-
da “poezji skakanej” czyli... AKURAT!

Arki Taty Marka,

Gabriela Mruszczak

Marek Zarzycki potrafi³ nieprzeciêtnie
rozgrzaæ publicznoœæ



Ponadto!

Protezy zêbowe  z  nylonu -
nie³amliwe, bezklamrowe, elastyczne,
wykonane  w amerykañskim systemie Valplast

Protezy szkieletowe,
mosty i korony z porcelany,
leczenie  zachowawcze,
usuwanie zêbów

Jawiszowice, ul. Spó³dzielcza 2
gabinet czynny: poniedzia³ek, œroda, Pi¹tek
w godz. 14.00 - 18.00
tel. 0 602-871-430

Przy zakupach
powy¿ej 30 z³
paczka kawy

gratis!
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w   SYSTEMIE   DDC

Koszt 1 m2 – 1350 z³ netto

W cenie:

(z p³yt¹ grzewczo-ch³odz¹c¹)

• ogrzewanie, klimatyzacja • instalacja (m.in.
elektryczna, wodno-kanalizacyjna) • tynki zewnêtrzne z
ociepleniem • wnêtrza wykoñczone na bia³o • stolarka (m.in.
okna z roletami antyw³amaniowymi) • dach pokryty dachówk¹ •
œciany wykonane z materia³u KERAMZYT •

Wiêcej informacji u przedstawiciela
tel. (032) 2110-344

Kupiê powypadkowe auta, tel. (032) 423-89-41 , kom. 0604-426-233.

Podejmê siê opieki nad osob¹ starsz¹ , wzglêdnie sprz¹tania,
tel. 0506-945-612.

Korepetycje z j. niemieckiego – na wszystkich poziomach,
przygotowanie do matur i egzaminów ZD i ZMP (certyfikaty), tel. (032)
737-24-37 po godz. 16.00; kom. 0606-987-247.

Rehabilitacja w domu pacjenta (laseroterapia, masa¿, gimnastyka
lecznicza), mgr rehabilitacji Helena Liro, tel. (033) 842-47-63,
Kom. 0502-512-804.

Zamieniê M-3  (51,2 m2)  i fiñski domek na dom jednorodzinny lub kupiê
niedu¿y dom w przyzwoitym stanie, tel. 2110-964.

Matematyka – korepetycje  w domu ucznia, tel. 0608-316-290.

J. niemiecki – korepetycje w domu ucznia, tel. 0606-821-266.

Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie (46,5 m2) na os. S³owackiego, tel.
2110-124 wieczorem po 19-tej.

Kupiê dom, dzia³kê i wynajmê mieszkanie na terenie Brzeszcz, tel. (032)
737-42-81 wieczorem.

Sprzedam mieszkanie M-4  (55 m2) przy ul. Narutowicza, tel. 0600-978-
717, 0604-242-075.

Mieszkanie do wynajêcia w Oœwiêcimiu przy ul. D¹browskiego tel. ( 032)
2110-035

Og³oszenia drobne

MONTA¯
AUTO-ALARMY-BLOKADY

CENTRALNE ZAMKI, RADIA
MAGNETYZERY PALIWA

HAKI HOLOWNICZE
REGENERACJA

ALTERNATORÓW
I ROZRUSZNIKÓW

ELEKTROMECHANIKA
AKUMULATORY

AUTORYZACJA: PRESTIGE-STER-DIPOL

CZYNNE: OD PONIEDZIA£KU DO PI¥TKU
GODZ. 8.00 -16.00

SOBOTY - GODZ. 8.00 - 14.00

JAWISZOWICE
UL. POCZTOWA 5
TEL.: 032-737-06-93, KOM.: 0 603 849525

SK£AD BUDOWLANY

- pustak MAX - JOPEK
- klinkier
- kamionka
- ceg³a
- stal
- cement, wapno
- piasek, ¿wir

CENY FABRYCZNE

KOSTKA BRUKOWA -
- SK£AD FABRYCZNY

LIBET

- Dachówka UNIBET, BRAAS,
EURONIT

- Okna FAKRO, VELUX
- Kleje ATLAS, SKA£A
- Rynny MARLEY
- Styropian AUSTROTHERM
- We³na ISOVER
- P³yty gipsowe KNAUF
- Bramy gara¿owe £EGBUD

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

UDZIELAMY KREDYTÓW
J Ó Z E F S O S Z K A

32-626 Jawiszowice
ul. Popie³uszki 5

tel. (032) 2111-630, kom. 0606-824-870

tynki akrylowe, mineralne KABE, ATLAS

Firma jest p³atnikiem VAT

ZAK£AD TELEWIZYJNY
in¿. Piotr Pajkert

wykonuje na terenie Brzeszcz do Czechowic naprawy
domowe wszystkich typów:

*Dojazd 10,00 z³

Zak³ad mieœci siê w Czechowicach-Dziedzicach
przy ul. Klasztornej 24/22

- telewizorów
- tunerów satelitarnych
- monitorów komputerów oraz przestrojeñ fonii

Posiadam 20-letni sta¿ pracy w serwisie RTV

tel. 215-39-14

Dy¿ury aptek w lutym

ARNIKA 20.02  - 26.02
SIGMA 27.02  - 04.03
SYNAPSA 06.02  - 12.02
CENTRUM 13.02  - 19.02

ul. S³owackiego
ul. Pi³sudskiego

ul. £okietka
ul. Powst. W-wy
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• okna PCV
• okna drewniane mahoniowe

i sosnowe URZÊDOWSKI, SZEWPOL
• okna dachowe VELUX
• ¿aluzje, rolety, parapety
• monta¿

32-626 Jawiszowice, ul. £êcka 21
tel.: (32) 211 04 19, 211 04 92
tel. kom.: (0) 605 043 323, 602 582 641, 601 476 387
www.rosner2.pl

ul. Piaski 7 (za POM-em) 32-626 Jawiszowice
tel. (032) 2111-648, (032) 737-08-00

W SPRZEDA¯Y

TRANSPORT GRATIS

US£UGI
BUDOWLANE

• p³ytki ceramiczne „Opoczno”, „Parady¿”, „Cersanit”,
„Tubêdzin” oraz w³oskie i hiszpañskie
• wanny akrylowe i emaliowane krajowe i zagraniczne
• kabiny prysznicowe „Kabi”, „Sanplast”, „Cersanit”
• brodziki, lustra, armatura ³azienkowa
• tynki akrylowe i mineralne, p³yty gipsowe, profile,
kleje do glazury, listwy do glazury,

• glazura  tynki  wylewki  panele
malowanie  g³adzie gipsowe  sufity podwieszane

monta¿ stolarki okiennej
docieplanie budynków  budowy od podstaw pod klucz

spoiny

•

•

PROFESJONALNE ELEKTRONARZÊDZIA

POLECAMY RÓWNIE¯ CZÊŒCI ORAZ
ZAPEWNIAMY SERWIS

PROMOCJA NOWOŒCI - 10% TANIEJ

ELEKTRONARZÊDZIA FIRMY HITACHI
PRZEZNACZONE S¥ DLA NAJBARDZIEJ
WYMAGAJ¥CYCH KLIENTÓW, DZIÊKI
NAJNOWOCZEŒNIEJSZEJ TECHNICE,
TECHNOLOGII JAKOŒCI, WYTRZYMA£OŒCI ORAZ
MO¯LIWOŒCI EKSPLOATACYJNYM FIRMA HITACHI
JEST W CZO£ÓWCE FIRM WYKONUJ¥CYCH
ELEKTRONARZÊDZIA I ZNALAZ£A UZNANIE NA
CA£YM ŒWIECIE.
DZIŒ PROPONUJEMY NOWOŒCI PRZY BARDZO
KORZYSTNYCH CENACH. POLECAMY M£OTY
WYBURZENIOWE, M£OTOWIERTARKI, WKRÊTAKI
AKUMULATOROWE, SZLIFIERKI ITP.

Oœwiêcim, ul. Zaborska 34  (842-21-21)
Stara Wieœ, ul. Starowiejskich 20   (845-68-39)



„A GDZIE OBIEKTYWIZM?
“Zawsze wys³uchaj wszystkich, jako ¿e

nawet g³upcy i ignoranci maj¹ swoj¹ opowieœæ”. No
w³aœnie, Panie Aleksandrze. Doskona³a puenta
dotycz¹ca Pana artyku³u. Bo ta opowieœæ nie zawsze
ma jakikolwiek sens lub nosi przes³anie. W zasadzie
nie bardzo wiem i rozumiem, po co i dlaczego
postanowi³ Pan wypowiedzieæ siê na ³amach gazety.
Mogê tylko przypuszczaæ, ¿e prywatnie nie darzy
pana prezesa szczególn¹ sympati¹. Natomiast nie
wiem, sk¹d wnioskuje Pan, i¿ prezes jest osob¹
niekompetentn¹ lub brak mu kreatywnoœci. Czy na
pewno jest Pan œwiadomy swoich s³ów? Z w³asnego
doœwiadczenia wiem, ¿e cz³owieka ³atwo obraziæ,
nie maj¹c ku temu powodów. Bo to chyba
najwa¿niejsze - wytoczyæ przeciw komuœ ciê¿kie
argumenty, ale, na Boga, maj¹c oparcie w faktach!
Wybaczy Pan, efektowne metafory (m.in. ta z balem
dla przedszkolaków) nic konkretnego mi nie mówi¹.

Mimo m³odego wieku, o ¿yciu chyba
du¿o ju¿ wiem i znam elementarne zasady
moralnoœci. Jedna z nich to taka, i¿ nale¿y najpierw
oceniaæ swoje postêpowanie, a póŸniej zabieraæ siê
za wydawanie os¹dów na temat innych. To, czy
Pana charakter jest wystarczaj¹co kryszta³owy, aby
móg³ Pan oceniaæ prezesa, pozostawiam do
przemyœlenia. A sam pan prezes? Nie znam
bardziej dyplomatycznego, kompetentnego i
odpowiedzialnego cz³owieka, który by³by tak
oddany pracy. Prawda jest taka, ¿e niekiedy nasze
chêci przerasta rzeczywistoœæ i po prostu NIE DA SIÊ
przeskoczyæ problemów finansowych i niechêci
sponsorów. To, ¿e prezes poœwiêca klubowi mnóstwo
czasu i niejednokrotnie dok³ada w³asn¹ gotówkê, to
osobna sprawa. W ka¿dej ze swoich wypowiedzi na
³amach „Odg³osów” prezes zaznacza, ¿e gor¹co
zaprasza do wspó³pracy. Pisze te¿, ¿e jeœli tylko
znajdzie siê ktoœ, kto bêdzie chcia³ i potrafi³
skorygowaæ nie najweselsz¹ sytuacjê klubu, chêtnie
zrezygnuje ze swojego stanowiska. Myœlê, ¿e za
„prawdziwy adres” i „lepszych pod dostatkiem”, o
których Pan wspomina, Zarz¹d bêdzie dozgonnie
wdziêczny. Powinien Pan wiedzieæ, ¿e prezesowi za
bardzo zale¿y na egzystencji klubu, by móg³ tym
wszystkim rzuciæ.

I jeszcze jedno. Podpisa³ siê Pan jako
„zatroskany sympatyk klubu”. Proszê wybaczyæ, ale
z ¿adnego ze zdañ Pana elokwentnej wypowiedzi
nie mo¿na mniemaæ, ¿e przemawia przez Pana
jakakolwiek troska. Krytyka - owszem. Ale jak ³atwo
w dzisiejszych czasach krytykowaæ, a jak trudno
proponowaæ racjonalne wyjœcia z trudnych sytuacji.
Póki co, ¿egnam i ¿yczê... mniej jadu.

B. Matyszkiewicz

- Sprzeda¿ drewna kominkowego
- Kompleksowe us³ugi brukarskie
- Ogrodzenia - sprzeda¿, monta¿

Górnik Brzeszcze – B³yskawica Marcówka 0-4 (0-2)
0-1 Dobrowolski 15 min, 0-2 £ukasik (30), 0-3

W y s o w s k i
( 6 5 ) , 0 - 4
W y s o w s k i
(75).
S ê d z i o w a ³ :
S t a n i s ³ a w
Kawczak z
O s i e k a .
Widzów 10.
G ó r n i k :

Surzyn – Tyrybon, Liszka, Zarzycki, Sporysz –
Adamczyk, J. Cecuga (62 Mro¿ek),Klakla, Gawron –
Bartuœ, Pasternak. Na tak¹ pogodê nawet “psa z
domu by nie wyrzuci³”, a tu tymczasem w mroŸny
poranek nasi pi³karze zainaugurowali seriê
sparingów. Pierwszym ich rywalem by³ zespó³
Marcówki. Choæ gospodarze starali siê przygotowaæ
dobrze boczne boisko, to jednak zawody bardziej
przypomina³y œlizgawkê ni¿ grê w pi³kê no¿n¹. Na
boisku by³o wiêcej przypadkowych, ni¿
przemyœlanych zagrañ.
Alwernia – Górnik Brzeszcze 4-0 (2-0)
Bramki: Ficek 2, Klimek, Koby³ecki
Górnik: Szczepañski – Zarzycki, Liszka, Babiñski,
Adamczyk – Bartuœ, Gruza, Pasternak, Klakla –
Gruszecki, Stolarz.
Podobnie jak w inauguracyjnym sparingu w
Brzeszczach z Marcówk¹, tak¿e na wyjeŸdzie w
Alwerni boisko by³o zaœnie¿one. Nie usprawiedliwia
to jednak podopiecznych trenera Liszki, ¿e po raz
kolejny doznali wysokiej pora¿ki, nie zdobywaj¹c
nawet honorowej bramki. Wysokie dwie pora¿ki nie
napawaj¹ optymizmem.

Marek Mordan

Podobnie jak rok
temu Mieczys³aw
Piwowarski mu-
sia³ w finale uz-
naæ wy¿szoœæ
swojego rywala.
W decyduj¹cej
potyczce przeg-
ra³ z Paw³em Bur-
lig¹. W spot-
kaniu o br¹z
S³awomir Graca
pokona³ Adama
P o d b i o ³ a . W
zawodach star-
t o w a ³ o 1 0
tenisistów – ama-
torów.
Wspó³organizator turnieju, jednoczeœnie sêdzia
Andrzej Nizio³ek zaznaczy³, i¿ termin by³ doœæ
feralny i mo¿e st¹d tak znikoma iloœæ zg³oszeñ.
Poziom jednak by³ wysoki, przyjechali najlepsi –
uwa¿a.
Z kolei Mieczys³aw Piwowarski doda³, i¿ ma³o jest
takich imprez i st¹d wielkie podziêkowania dla
organizatorów za wzorowo przeprowadzane
gry. Sport integruje i wynik nie by³ najistotniejszy.
Z punktu sportowego kolejny tytu³ wicemistrzowski
musze uznaæ za sukces. Do trzech razy sztuka,
mo¿e za rok wywalczê mistrza. Kolejny turniej
odbêdzie siê w lutym, w grze deblowej.
Organizator Oœrodek Kultury w Brzeszczach
serdecznie zaprasza do uczestnictwa.

Marek Mordan

NADWIŒLAÑSKA SPÓ£KA MIESZKANIOWA Sp. z o. o.
32-620 Brzeszcze ul. Adama Mickiewicza 2
zaprasza osoby zainteresowane najmem n/w gara¿y :

nr  22, ,42 ,43 po³o¿onych w Brzeszczach przy ul.
Dworcowej, o pow. u¿ytk. 15,5 m2 ka¿dy. do wziêcia

udzia³u w rokowaniach, które odbêd¹ siê dnia
18.02.2004r. o godz. 10.00 w siedzibie Nadwiœlañskiej

Spó³ki Mieszkaniowej.

Gara¿e zostan¹ udostêpnione w celu oglêdzin w dniach
od 05.-12.02.2004r. w godz. 10.00-12.00, po

wczeœniejszym skontaktowaniu siê z Nadwiœlañsk¹
Spó³k¹ Mieszkaniow¹ Sp. z o.o., tel. 32/ 211-06-61 wew.

18, 20, 21.

PIERWSZE POTYCZKI IV HALOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
MIETEK ZNÓW DRUGI

Konkurs dla czytelników
Od tego numeru „Odg³osów Brzeszcz” rozpoczynamy
konkurs z nagrodami. W tym miesi¹cu mamy
przygotowane trzy nagrody dla tych czytelników, którzy
odpowiedz¹ prawid³owo na pytanie nr 1. Sposród
nades³anych kuponów (drukowanych obokj) z
prawid³ow¹ odpowiedzi¹ wylosujemy nagrody - 3
zdjêcia Adama Ma³ysza z jego autografem.

Na zakoñczenie 2004 roku, po podsumowaniu
wszystkich konkursów czytelnik, który odpowiedzia³
prawid³owo najwiêcej razy na zadane pytania
konkursowe otrzyma pami¹tkowy album sportowy.
Odpowiedzi nale¿y nadsy³aæ do 20 lutego, na adres
redakcji.

Ile razyAdam Ma³ysz zdoby³ Kryszta³ow¹ Kulê?

PYTANIE NR 1

Adam Ma³ysz zdoby³ „Kryszta³ow¹
Kulê”.................. (Wpisaæ ile razy ).

Imiê i nazwisko.......................................

Adres
zamieszkania..........................................
..............................................................

Telefon....................................................

Fot Pawe³ Mordan

W meczu o I miejsce
Mieczys³aw Piwowarski

Fot Pawe³ Mordan

Pierwsza stracona przez Górnik bramka w 2004 r.



Przygotowania do sezonu
rozpoczê³y ju¿ wszystkie zespo³y
pi³karskie naszej gminy.
Spektakularnych transferów nie
zanotowaliœmy, choæ niektóre zmiany
zas³uguj¹ na uwagê.

KS Górnik
Zarz¹d Górnika za priorytetow¹ sprawê uwa¿a
zlikwidowanie klubowego zad³u¿enia. Krokiem
ku temu ma byæ ograniczenie wydatków na
pierwsz¹ dru¿ynê. Z klubem rozstali siê Mariusz
Joñczyk, Arkadiusz Piasecki, Micha³ Oczkowski.
Tomasz Borowczyk wypo¿yczony zosta³ do Wi-
lamowic, a w ofertach przebiera Jacek Kotajny,
który prawdopodobnie opuœci klub. Dariusz Ja-
wor nadal leczy kontuzjê i raczej nie wybiegnie na
boisko w przysz³ej rundzie. W trakcie wyjaœ-
niania jest równie¿ sprawa £ukasza Jaska, który
musi uregulowaæ swoje sprawy na uczelni. Sk³ad
pierwszego zespo³u uzupe³niony zostanie junio-
rami, oraz zawodnikami drugiej dru¿yny. - Za-
wodnicy, którzy grali dotychczas w drugiej
dru¿ynie trenowaæ bêd¹ z pierwszym zespo³em -
wyjaœnia kierownik klubu Józef Paszek. - Wiêk-
szoœæ z nich zarejestru-
jemy, by mogli graæ w
czwartej lidze.
Wbrew pier wotnym
planom pi³karze Górnika
treningi rozpoczêli nie 5
lecz 12 stycznia. Wiêk-
szoœæ zajêæ odbywaæ siê
bêdzie na boisku, po-
niewa¿ zaistnia³y k³opoty
finansowe z wynajêciem
hali. Cykl meczy kon-
trolnych rozpocz¹³ po-
jedynek z B³yskawic¹
Marcówka. Ko le jne
mecze: 07. 02 godz.
12.00 Kalwarianka (dom), 11.02 Sokó³
Hecznarowice, 14. 02 godz. 12.00 Janina Libi¹¿,
18.02 godz. 16.00 Górnik Jaworzno (dom), 21.

PI£KARSKI RAPORT
LKS Przecieszyn:

Górnik Brzeszcze II

Zbyszek Kozak
Zdjêcia: Pawe³ Mordan

:

Potwierdzi³y siê nasze informacje - trenerem LKS
Przecieszyn zosta³ dobrze znany w tym
œrodowisku Jan Sporysz. -To prawda przyj¹³em
propozycjê za-
rz¹du - mówi
S p o r y s z . -
Zauwa¿y³em, ¿e
atmosfera w dru-
¿ynie jest dobra.
Nie trzeba ni-
kogo namawiaæ
do pracy, co po-
winno procento-
waæ w sezonie.
Zarz¹d obieca³
wzmocniæ kadrê
dwoma zawod-
nikami. Na razie
z dru¿yn¹ tre-
nuje Jaros³aw
Przeczek z Ja-
wiszowic; czy z
nami zostanie,
zale¿eæ bêdzie
od porozumienia
z dzia³aczami
Jawiszowic.
Pod wodz¹ no-
wego szkole-
niowca dru¿yna
rozegra szeœæ
sparingów: 14.02
godz. 13.00 LKS Jawiszowice (wyjazd), 21.02.
godz. 14.00 LKS Porêba (dom), 28.02 godz.
14.00 LKS MiedŸna (dom), 6.03 godz. 14.00 LKS
£êki (wyjazd), 13.03 godz. 13.00 Solavia Grojec
(wyjazd), 20.03 godz. 14.00 LKS Zaborze (dom).

Jak dowiedzieliœmy siê w klubie, druga dru¿yna
bêdzie sk³adaæ z
zawodników, którzy grali
w niej do tej pory, a nie
przebij¹ siê do sk³adu
pier wszego zespo³u.
Dwójkê zasilaæ bêd¹
równie¿ pi³karze, którzy
nie zmieszcz¹ siê w kadrze
meczowej pierwszego
zespo³u oraz zdolni
j u n i o r z y . Z a j ê c i a
p r o w a d z i æ b ê d z i e
Wies³aw Liszka podczas
wspólnych treningów
„jedynki’ i drugiego
zespo³u. Dru¿ynê w
meczach p rowadz i æ
bêdzie Józef Paszek.

siê

Kibice Górnika s¹ z zespo³em na dobre i na z³e

Daniel Pude³ko - czo³owy napastnik
rezerw Brzeszcz

Jaros³aw Przeczek (pierwszy od lewej)
od rundy wiosennej prawdopodobnie
wzmocni LKS Przecieszyn

02 godz. 12.00 Nadwiœlan Gromiec (dom),
25.02 godz. 16.00 LKS Stanis³awianka (dom),
28.02 godz. 11.00 BKS B-B (dom), 06.03 MKS
Lêdziny - miejsce do uzgodnienia.

Przygotowania do sezonu przebiegaj¹ bez
zak³óceñ. Podopieczni Krzysztofa Kotyli trenuj¹

g³ównie w hali. -Je¿eli
chodzi o kadrê, swoje odej-
œcie zg³osi³ Jaros³aw Prze-
czek, który chce siê prze-
nieœæ do Przecieszyna - wy-
jaœnia Kotyla. - Rozmawia³
ze mn¹ równie¿ ojciec
Ariela Wojasa, który chce,
by syn przeniós³ siê do Oœ-
wiêcimia i gra³ w Miêdzy-
wojewódzkiej Lidze Junio-
rów. Decyzje w tych spra-
wach podejmie zarz¹d.
Na razie w sprawie Przecz-
ka i Wojasa nie ma tematu -
wyjaœnia prezes Stanis³aw
Jarosz - Nikt siê oficjalnie
do zarz¹du nie zg³osi³,
wiêc nie ma sprawy.

Szkoleniowiec Jawiszowic w okresie przy-
gotowawczym zaplanowa³ szeœæ sparingów.
Rywalami jawiszowian bêd¹: LKS Przecieszyn
14.02 godz. 13.00 (dom), 6.03 godz. 15.00 Piast
Nowy Bieruñ (dom), Unia Oœwiêcim, Dankowice
II, LKS Skidziñ (daty i godziny meczy w trakcie
ustalania).

Dzia³acze klubu nie ustaj¹ w poszukiwaniu
wzmocnieñ. Kolejnym nabytkiem bêdzie
powracaj¹cy z wojska Mariusz ¯muda, którego
kibice mog¹ pamiêtaæ z udanych wystêpów w Gó-
rniku Brzeszcze. Prowadzone s¹ równie¿
rozmowy z Dariuszem
Jaworem, który po wy-
leczeniu kontuzji powi-
nien wzmocniæ zespó³

S k i d z i - n i a .
Pod-opieczni
t r e n e - r a
G r z e g o r z a
Niemca trenu-
j¹ trzy razy w
tygodniu. Za-
jêcia na prze-
mian odbywa-
j¹ siê w hali i
n a b o i s k u .
S p a r i n g i :
14.02 godz.
14.30 Nad-
wiœlan Góra

(wyjazd), 21.02
W ³ o s i e n i c a ( d o
uzgodnienia), 28.02 godz. 14.00 Osiek (dom),
13.03 Babice (do ustalenia).

LKS Jawiszowice:

LKS Skidziñ

Grzegorz Jarzyna i Marek Chowaniec (Jawiszowice)
Od rundy wiosennej Arkadiusz Bartula
wzmocni LKS Skidziñ



Sport

Pechowo dla Dariusza Jawora zakoñczy³y
siê rozgrywki sezonu 2002/2003. W meczu
ostatniej kolejki w starciu z pi³karzem rezerw
krakowskiej Wis³y dozna³ powa¿nej kontuzji kolana.
Uraz ten okaza³ siê brzemienny w skutkach - do
dzisiaj pi³karz nie mo¿e rozpocz¹æ treningów.

- W zasadzie od czerwca nie mia³em kontaktu z
pi³k¹ - wyjaœnia zawodnik. - Teraz skupiam siê na
rehabilitacji. Myœla³em, ¿e po zabiegu, który
wykona³ dr. Krzysztof Ficek, szybko wrócê na boisko.
Okaza³o siê jednak, ¿e miêœnie w uszkodzonej
nodze zmala³y o kilka centymetrów i muszê je teraz
odbudowaæ. Trzy razy w tygodniu æwiczê, chodzê na
si³owniê i basen, zacz¹³em nawet biegaæ.

Po szeœciu miesi¹cach od feralnego,dnia Dariusza
Jawora nie opuszcza pech. Okaza³o siê bowiem, ¿e
dzia³aczom Górnika Brzeszcze skoñczy³a siê cier-
pliwoœæ i postanowili zabraæ Jaworowi klubowe
stypendium, na co zawodnik nie chce siê zgodziæ.
- Jest mi przykro, ¿e tak mnie potraktowano - ¿ali siê
Jawor. - Kilkanaœcie lat gra³em dla tego klubu, tu
straci³em zdrowie pokazuj¹c charakter. Do prezesa
Krzysztofa Hy³y i kierownika klubu Józefa Paszka nie
przemawia³ jednak argument, ¿e stypendium to moje
jedyne pieni¹dze. Kontuzja, jakiej siê nabawi³em
graj¹c dla klubu, zmusi³a mnie do d³u¿szego
przebywania na L4 i straci³em pracê w firmie Paks”D.
Nie mogê zarabiaæ na ¿ycie, a w Brzeszczach ¿a³uj¹
dla mnie 400 z³, bo tyle wynosi³o stypendium. Po
rozmowie z zarz¹dem doszed³em do wniosku, ¿e
umowy podpisywane przez nich nie maj¹ ¿adnej
wartoœci. Zawodnikiem klubu mia³em byæ do
czerwca. Co prawda pozwalaj¹ mi trenowaæ w

klubie, jednoczeœnie nie wywi¹zuj¹c siê z warunków
umowy.
Na szczêœcie pojawi³a siê szansa, ¿e pi³karz nie
pozostanie na lodzie. Chêæ przygarniêcia go
zadeklarowa³ prezes LKS Skidziñ Mariusz
Moroñczyk.

- W Brzeszczach mogliby siê wiele uczyæ od
dzia³aczy Skidzinia - mówi Jawor. - Mimo, ¿e nadal
leczê kontuzjê i nie wiadomo czy w ogóle bêdê gra³ w
pi³kê, skidzinianie wyci¹gnêli do mnie pomocn¹
d³oñ. Prezes klubu poczyni³
kroki, by znaleŸæ mi pracê.

- Zdecydowa³em siê
pomóc Jaworowi , bo
w y z n a j ê z a s a d ê , ¿ e
najpierw trzeba coœ ¿yciu
daæ, by potem coœ od niego
d o s t a æ - w y j a œ n i a
Moroñczyk. - Przecie¿ przez
wiele lat dawa³ kibicom to,
czego od niego oczekiwali.
Gdyby by³ zwyk³ym szarym
cz³owiekiem nikt by go nie
dostrzeg³. Dziêki temu, ¿e
gra w pi³kê zosta³ zauwa¿ony i na-grodzony. Nie
oczekujê od niego deklaracji grania, jestem jednak
pewien, ¿e Jawor wystêpowaæ bêdzie w naszej
dru¿ynie. Jawor zapewnia, ¿e po wyleczeniu kontuzji
zagra w barwach LKS Skidziñ. Nie wyklucza te¿
mo¿liwoœci pozwania do s¹du dzia³aczy Górnika. -
Jestem cz³owiekiem honoru i je¿eli tylko bêdê móg³,
sp³acê zaci¹gniêty u dzia³aczy Skidzinia d³ug -
deklaruje zawodnik. - Co do Górnika, to skontaktujê

siê z radc¹ prawnym. Niewykluczone, ¿e swoich
praw dociekaæ bêdê w s¹dzie.
Trochê inaczej sprawê widzi prezes Hy³a.
- Jawor wyolbrzymia sprawê - mówi Hy³a.
- Z pracy w PAKS”D zwolniony by³by ju¿ dawno. To
my kilka razy interweniowaliœmy u w³aœ-ciciela firmy,
aby da³ Jaworowi kolejn¹ szansê. By³o to jeszcze
przed kontuzj¹. Nie mamy pieniêdzy i nie staæ nas na
fundowanie stypendium zawodnikom, którzy lecz¹
kontuzje. Zreszt¹ Jawor ju¿ dawno mówi³, ¿e chce
odejœæ z Górnika. Zaproponowa³em mu obni¿kê
stypendium, bo w tej chwili nie jest przydatny
dru¿ynie. Kiedy wróci³by do sk³adu, otrzymywa³by

ca³¹ pulê. Co do nauki to cz³owiek
uczy siê ca³e ¿ycie. Przed prezesem
Moroñczykiem pojawi³a siê szansa i
j¹ wykorzysta³. Ja gdybym mia³ tak¹
mo¿liwoœæ, poczyni³bym takie same
kroki. Mam sygna³y, ¿e nied³ugo

karta mo¿e siê odwróciæ i to Górnik bêdzie dawa³
pracê, a co za tym idzie pozyskiwa³ zawodników.

Zbyszek Kozak

Szko³a Podstawowa w Piotrowicach
oblegana by³a przez m³odych pi³karzy.
Do Piotrowic na X Halowy Turniej Pi³ki No¿nej z
okazji wyzwolenia Oœwiêcimia przyjecha³o 30
dru¿yn juniorów i trampkarzy z powiatu
oœwiêcimskiego. Bardzo dobrze na imprezie tej
wypadli zawodnicy reprezentuj¹cy Górnika
Brzeszcze. Juniorzy rocznik 87 i m³odsi zajêli II
miejsce, a trampkarze rocznik 89/90 miejsce III.

- Jesteœmy bardzo zadowoleni z postawy naszych
podopiecznych - mówi trener grup m³odzie¿owych
Górnika Piotr Skupiñ - Chocia¿ impreza by³a
mecz¹ca, bo trwa³a kilkanaœcie godzin warto by³o
dotrwaæ do jej koñca. Co prawda mog³a ona
skoñczyæ siê dla nas lepszym wynikiem, jednak w
decyduj¹cych momentach przeœladowa³ nas pech.
Piotr Skupiñ i kierownik dru¿yn m³odzie¿owych
Les³aw Kozie³ zaznaczaj¹, ¿e pomimo du¿ej liczby
zg³oszonych zespo³ów impreza przebiega³a

18 stycznia
sprawnie. Obaj podkreœlaj¹ równie¿ inne walory
takich spotkañ.
- Organizatorzy stanêli na wysokoœci
zadania sprawnie przeprowadzaj¹c
turniej- mówi Les³aw Kozie³. - Taki turniej
jest wa¿ny równie¿ ze szkoleniowego
punktu widzenia. Mo¿na podpatrzeæ jak
graj¹ inni, doskonale przegl¹dn¹æ
równie¿ w³asna kadrê. Tego typu
spotkania s¹ bardzo po¿yteczne.
Choæ na wyró¿nienie zas³uguj¹ wszyscy
m³odzi pi³karze Górnika, opiekunowie
zdecydowali siê wyró¿niæ czterech,
uwa¿aj¹c ¿e ich gra mog³a kibicom
podobaæ siê najbardziej. W dru¿ynie trampkarzy
pi³karzami tymi byli: Piotr Hy³a i Gabriel Pala, zaœ
wœród juniorów Szymon ¯urawiecki i Rafa³ Rokowski.
Na turnieju nie zjawili siê m³odzi pi³karze z
Jawiszowic, co by³o sporym zaskoczeniem dla

organizatorów, bo LKS Jawiszowice wiedzie przecie¿
prym w rozgrywkach tych w³aœnie
roczników.
zaskoczeniem dla organizatorów, bo
LKS Jawiszowice wiedzie przecie¿
prym w rozgrywkach tych w³aœnie
roczników.
- Nasze grupy m³odzie¿owe nie
trenuj¹ w styczniu. - wyjaœnia prezes
klubu Stanis³aw Jarosz.- Trudno
by³oby wiêc zebraæ zawodników na
ten turniej. Dla nas szczêœliwszym
terminem by³by prze³om lutego i
marca. Nie ukrywam te¿, ¿e w pewnym

stopniu o naszej nieobecnoœci decydowa³y wzglêdy
finansowe. W trudnej sytuacji klubu, zbyt kosztowne
jest wynajmowanie autokaru na taki wyjazd.

Zbyszek Kozak

SUKCES M£ODZIKÓW GÓRNIKA

JAWOR KONTRA KLUB

TURNIEJ HALOWY

Organizatorzy Ligi Siódemek informuj¹,
¿e 15. lutego w hali sportowej przy ul. Ofiar
Oœwiêcimia odbêdzie siê Turniej Halowy
Pi³ki No¿nej. Zebranie organizacyjne
zaplanowano na 10. lutego o godz. 17.00
w kawiarni Quatro.

... Kiedy zosta³ kontuzjowany, osta³ siê sam

IV HALOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO AMATORÓW W GRZE PODWÓJNEJ

Miejsce
Termin

Uczestnicy

: hala sportowa w Brzeszczach
: 21 lutego /sobota/ -  rozpoczêcie gier godz. 9.00 /losowanie 8.50/,

22 lutego /niedziela/ - (przy wiêkszej iloœci zawodników) – pó³fina³y i fina³y
: wiek powy¿ej 18 lat, obojga p³ci

Zapisy osobiœcie lub telefonicznie /032- 325- 56- 71/ do dnia poprzedzaj¹cego zawody – pi¹tek 20
lutego. Wpisowe 40 z³ od pary p³atne w dniu zawodów /w tym ubezpieczenie NW/.
Dla najlepszych zawodników przewidziano nagrody rzeczowe, karnety na korty i pami¹tkowe puchary.
Serdecznie zapraszamy! Dla widzów wstêp wolny.

Piotr Skupiñ, trener grup
m³odzie¿owych Górnika
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Fot.: Pawe³ Mordan



Akcesoria Materia³y EksploatacyjneSerwis
KOMPUTERY

HURT-DETAL
P³yty CD-R od 90 gr !!!

Rok za³.1998

Reklama

MOBIS
COMPUTERS

najnizsze ceny w regionie

ZAPRASZAMY !

SKLEP

KOMPUTEROWY

od 2 stycznia do 28 lutego
przy zakupie komputera

o wartoœci powy¿ej 2 tyœ. z³.
7 dniowe wczasy gratis

UWAGA !

PROMOCJA !

dom górnika 1 piêtro, wejœcie od strony targowiska

tel. sklep: 032 737 28 38
serwis: 032 737 38 52

Polecamy:
najtañszy sprzêt komputerowy

p³yty CDR ju¿ od 1 z³.

kasy fiskalne firmy OPTIMUS

fachowy serwis równie¿ u klienta

PrzyjdŸ i sprawdŸ

UWAGA !
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