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Po dziadkach i ojcach kolejne
pokolenie brzeszczan wiąże swój
los z górnictwem. Od września
ubiegłego roku do końca stycznia
KWK „Brzeszcze-Silesia” dała
pracę ponad stu nowym pracow-
nikom. To nie koniec przyjęć.
Strategia zatrudnienia kopalni
zakłada przyjęcie ok. 400 kolej-
nych pracowników do końca
2008 r.

– Pracownicy obecnie podejmujący pracę
w KWK „Brzeszcze-Silesia” - o ile nie zajdą
jakieś nadzwyczajne okoliczności - mogą li-
czyć na pracę w tej kopalni do nabycia upraw-
nień emerytalnych – deklaruje Jan Dąbrowa,
dyrektor ds. pracy KWK „Brzeszcze-Silesia”.

Perspektywa stałej i stabilnej pracy oraz
nie najgorsze zarobki okazały się niezwykle
kuszące dla młodych ludzi. Nowo przyjęty
górnik może liczyć na miesięczne, podstawo-
we wynagrodzenie rzędu 1400 - 1500 zł net-
to. Od pierwszego dnia pracy przysługuje mu
uprawnienie do węgla deputatowego (ok.

200 zł netto miesięcznie)
oraz uprawnienia do po-
siłku profilaktycznego.
Ostatnie porozumienie
związków zawodowych z
zarządem Kompanii Wę-
glowej gwarantuje też
wszystkim pracownikom
dodatki do przepracowa-
nej dniówki. W sumie w
zależności od kategorii za-
szeregowania górnik roz-
poczynający pracę może
zarobić nawet około 2 tys.
zł netto.

Kiedy gminę obiegła
wiadomość, że na kopal-
ni jest robota, 20-, 30-lat-

kowie, pracujący i bezrobotni, ruszyli z podaniami
i życiorysami do największego w gminie pracodaw-
cy. Adrian Walczyk z Brzeszcz ma 23 lata. W kopal-
ni „Brzeszcze” pracuje od 19 grudnia ub. roku.
Wcześniej pracował na stanowisku robotniczym w
prywatnej firmie w Oświęcimiu. Nad zmianą pracy
nie zastanawiał się długo.

– Przede wszystkim chcę kontynuować tradycję
rodzinną, bo dziadkowie byli górnikami, tata był
górnikiem, no i co nie mniej ważne, to robota pań-
stwowa – mówi Adrian. – Na kopalni chcę praco-
wać już do emerytury. Gdyby któryś z moich kole-
gów zapytał mnie czy warto było tutaj przychodzić,
bez wahania odpowiedziałbym, że tak i poleciłbym
tę robotę.

Marcin Gawełek jest rówieśnikiem Adriana Wal-
czyka. Tomasz Mrowczyk jest trzy lata młodszy. Oni
także zwracają uwagę na górnicze tradycje w swo-
ich rodzinach. W kopalni pracował dziadek i ojciec
Marcina. U Mrowczyków górniczą sagę rozpoczął
ojciec Tomka. Na kopalni pracuje jego starszy brat
oraz wujkowie, a od nowego roku również on sam.

– Praca w państwowej firmie jest lepsza niż u
prywaciarza – twierdzi Tomek. – Wiadomo, że ro-
bota jest ciężka, ale tutaj panuje świetna, koleżeń-
ska atmosfera.

Młodzi idą na kopalnię

Tomasz Mrowczyk: - Podoba mi się na kopalni.Tomasz Mrowczyk: - Podoba mi się na kopalni.Tomasz Mrowczyk: - Podoba mi się na kopalni.Tomasz Mrowczyk: - Podoba mi się na kopalni.Tomasz Mrowczyk: - Podoba mi się na kopalni.

Rada Miejska uchwaliła
w styczniu budżet gminy na 2008 r.
Plan finansowy przyjęto
13 głosami „za”, 6 „przeciw”, przy
1 głosie „wstrzymującym się”.
Str. 3.

Budżet na nowy rok

Występem podczas uroczystej gali
wręczenia nagród burmistrza -
Oskardów 2007 chór Canticum
Novum z parafii Matki Bożej
Bolesnej w Jawiszowicach -
Osiedlu rozpoczął obchody
15-lecia działalności artystycznej.
Str. 9.

To nasza
jedna rodzina

Nowa nawierzchnia położona na
ul. Łęckiej ma służyć ludziom
dobrych parę lat, a na skrzyżowa-
niu w Zasolu już widać dziury.
Wykonawca robót był też uciążli-
wy dla mieszkańców i kierowców.
Musiała interweniować Straż
Miejska i Policja.   Str. 11.

O tym, jak Łęcką
naprawiają

Oskardy - nagrody burmistrza
Brzeszcz za 2007 r. wręczono
25 stycznia w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury. Uroczystą galę
tym razem uświetnił występ chóru
Canticum Novum z parafii Matki
Bożej Bolesnej w Jawiszowicach -
Osiedlu, który w tym roku obcho-
dzi jubileusz 15-lecia działalności
artystycznej.   Str. 13-14.

Dołączyli do grona
wyróżnionych
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Populizm jest bardzo charak-
terystyczny dla współczesności. W
świecie „zboczonym medialnie”
trudno przebić się z jakąkolwiek
informacją czy też apelem, nie sto-
sując się do reguł ustanawianych
przez oczekiwania społeczeństwa.
Trudno zachować własne zapatry-
wania na rzeczywistość, pomija-
jąc komunikaty zwrotne od rzeszy
wyborców, z nadzieją na zacho-
wanie własnej popularności. Za-
ryzykowałbym stwierdzenie, że
całą naszą elitę polityczną kraju ce-
chuje mniejszy lub większy popu-
lizm. Bo któż zaryzykuje podejmo-
wanie kontrowersyjnych i nie-
popularnych decyzji licząc na dal-
szy byt w politycznym światku?
Kto zaryzykuje mocno i stanow-
czo krytykować fakt uprzywilejo-
wania pewnych sektorów przemy-
słowych, tzw. strategicznych (np.
górnictwo)? Faktem jest, że nie-
którzy co uczciwsi politycy nie od-
ważając się kłamać prosto w oczy i
obiecywać przysłowiowe „grusz-
ki na wierzbie”, powstrzymują się
przed ostrym populizmem. Jego
miękka odmiana nie boli aż tak
naszych skołatanych jestestw.
Jego ostra odmiana może prowa-
dzić - dalekosiężnie patrząc - do
potwornych skutków, czego nie-
jednokrotnie dowiodła historia.

Populizm to broń, którą posłu-
gują się aktualny establishment,
jak i jego opozycja. Populiści do
głoszenia swoich poglądów wy-
korzystują też niejednokrotnie
poglądy przeciwników politycz-
nych, niekiedy przekręcając nie-
które elementy, często przedsta-
wiając je w czarnych barwach lub
sprowadzają argumenty do absur-
du. Świetnym manewrem jest

istnieje? Po drugie używając sfor-
mułowania „historyczny ekshibicjo-
nizm” popada Pan w kolejną skraj-
ność i nadinterpretuje fakty.
Zasadną i ważną potrzebę dziele-
nia się trudną przeszłością ze współ-
czesnymi i przyszłymi, od historycz-
nego ekshibicjonizmu dzieli granica,
którą Pan świadomie ignoruje. Czy
aż tak bardzo nie docenia Pan po-
mysłowości, innowacyjności i sku-
teczności mieszkańców naszej gmi-
ny, by obawiać się, że tylko na
obozowej spuściźnie chcemy wize-
runek nasz budować? W końcu -
pomijając wszystkie Pana lęki - czy
ta działalność nie przyczyni się do
rozwoju gminy? Moim zdaniem tak.
A chyba chcemy się rozwijać. Jeśli
tak, to do dzieła. Rozwijajmy się wie-
lowątkowo - w różnych dziedzi-
nach, ale pamiętajmy o historii, tej
dobrej i tej trudnej. I uczcijmy pa-
mięć tych, którym to się należy.

Na koniec powtórzę, że nigdy
nie byłem pewien swojej inteligen-
cji, dlatego też zakładam, że kom-
pletnie nie zrozumiałem intencji
pana radnego Krzysztofa. Jeśli tak
jest, to mam wielką prośbę do Pana
o przystępniejsze przedstawienie tej
w moim mniemaniu lekko absur-
dalnej, popadającej w skrajności ar-
gumentacji. Z wyrazami szacunku.

Piotr Kruszyński

wzbudzanie strachu wśród spo-
łeczności przed katastrofą czyha-
jącą na ludzi po realizacji założeń
polityki przeciwnika. Jak zauwa-
żyli naukowcy, popularność po-
pulistów jest uzależniona od roz-
kładu wykształcenia wśród danej
grupy społecznej oraz jakości de-
mokracji. Przez ostatnie kilka lat
mieliśmy permanentny festiwal
populizmu, w którym przodowa-
ła poprzednia koalicja rządowa. Na
szczęście radykalna część tej efe-
merydy ugrzęzła w niebycie poli-
tycznym i mam nadzieję, że tak zo-
stanie.

Ale dlaczego tak przynudzam o
tym populizmie? Przecież wiedza ta
jest pewnie powszechna i dobrze
Państwu znana. Jednak mam po-
wód. To moje osłupienie spowo-
dowane jest osłupieniem jeszcze
kogoś innego. Już tłumaczę. Pod-
czas tegorocznej dyskusji nad bu-
dżetem naszej gminy pojawiła się
sprawa zasadności zatrudnienia w
Ośrodku Kultury osoby zajmującej
się (w skrócie) rejestrowaniem i sys-
tematyzowaniem zasobów histo-
rycznych gminy, itp. Jednym z ele-
mentów byłaby współpraca z
Państwowym Muzeum Auschwitz-
Birkenau w celu przedstawienia hi-
storii miejsc i wątków dotyczących
II wojny światowej, w tym tragicz-
nych losów więźniów podobozu Ja-
wischowitz. Przy okazji dyskusji po-
jawiły się wątpliwości wyarty-
kułowane przez radnego Krzyszto-
fa Bielenina ze Skidzinia, których zu-
pełnie nie potrafię zrozumieć. Za-
wsze miałem niskie mniemanie o
swojej inteligencji i lotności, jednak
mając okazję wysłuchać obaw i przy-
puszczeń pana Krzysztofa przerazi-
łem się swym brakiem elementar-

nego wyczucia spraw. Osłupiałem.
Jednak mimo niezrozumienia rze-
czy, cały czas mam odczucie popu-
lizmu bijącego z argumentacji pana
radnego Bielenina. Z całym szacun-
kiem do pana radnego - z którego
poglądami miałem okazję zapo-
znać się czy to poprzez jego serwis
internetowy, czy też poprzez arty-
kuły zamieszczane w „Odgłosach
Brzeszcz” - argumenty, których uży-
wa do krytykowania przedsięwzię-
cia są mocno populistyczne. Po
pierwsze straszy nas Pan, że przed-
stawiając naszą lokalną historię za-
pisaną czynami bohaterskimi, ale
również podłymi, sprowokujemy
nawiedzonych „historyków”, któ-
rzy zaczną nam udowadniać, że
żyjąc tu i teraz nie mamy prawa się
uśmiechać. Że nie podołamy udźwi-
gnąć ciężaru oskarżeń. Że nie jeste-
śmy przygotowani na to. Może jest
w tym ziarnko prawdy. Jednak po-
pada Pan w skrajność, muskając lek-
ko otchłanie absurdu. Bo kto ma
być na to przygotowany, jak nie
my? Jak mamy się przygotować, nie
czyniąc żadnych kroków, by zebrać
wszystkie fakty, materiały, argu-
menty w logiczną i zrozumiałą ca-
łość? Skąd pewność, że wzbudzimy
takie reakcje? Na jakiej podstawie
Pan to stwierdza? A jak długo jesz-
cze mamy udawać, że problem nie

Osłupienie zwrotne

Ośrodek Kultury w Brze-
szczach zaprasza 15 lute-
go o godz. 19.00 (sala wi-
dowiskowa OK) na kon-
cert Kwartetu Grzegorza
Nagórskiego.
Zespół zagra w składzie:
Grzegorz Nagórski - pu-
zon, Paweł Tomaszewski - fortepian, Andrzej Święs - kon-
trabas, Łukasz Żyta - perkusja.
Cena biletu: 10 zł (przedsprzedaż od 1 lutego w kasie kina
„Wisła” oraz w Dziale Merytorycznym OK).
Koncert Kwartetu Grzegorza Nagórskiego promuje jego
nową płytę „Dedication”. Według ankiety pisma Jazz Fo-
rum lider zespołu jest najlepszym polskim puzonistą.
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Rada Miejska uchwaliła w styczniu budżet gminy na 2008 r. Plan
finansowy przyjęto 13 głosami „za”, 6 „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzy-
mującym się”.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 44 mln 424 tys. 614 zł,
zaś wydatki w wysokości 53 mln 148 tys. 518 zł. Deficyt budżetowy, czyli
różnica między wydatkami a dochodami wyniesie 8 mln 723 tys. 904 zł.

Wydatki inwestycyjne budżetu zaplanowano na kwotę 9 mln 602 tys.
156 zł, co stanowi 18,7 proc. całości wydatków.

Na stronie 4. prezentujemy opinie przedstawicieli Klubów Radnych
o budżecie na 2008 r.                                                                           jack

Budżet na nowy rok

A - Oświata i wychowanie oraz edukacyjna
opieka wychowawcza - 19 196 404,00 zł
B - Drogi publiczne gminne, wojewódzkie
i powiatowe - 4 512 475,00 zł
C - Obsługa długu publicznego - 793
200,00 zł
D - Pomoc społeczna - 6 410 348,00 zł
E - Kultura - 3 394 696,00 zł
F - Lokalny transport zbiorowy - 983
082,00 zł
G - Administracja publiczna - 4 860 878,00 zł

H - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona
p.poż. i OC, obrona narodowa - 1 370
610,00 zł
I - Gospodarka mieszkaniowa - 1 817
700,00 zł
J - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska - 6 599 900,00 zł
K - Sport i rekreacja - 155 000,00 zł
L - Ochrona zdrowia - 427 000,00 zł
Ł - Pozostałe - 2 627 225,00 zł
Razem - 53 148 518,00 zł

1. Drogi publiczne - 4 094 156 zł
- Komunikacja ponadlokalna -
145 306 zł
- Modernizacja drogi wojewódzkiej nr
933 Oswięcim - Chrzanów w granicach
administracyjnych gminy Brzeszcze -
330 000 zł
- Przebudowa ul. Bielskiej w Jawiszo-
wicach - 400 000 zł
- Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Ski-
dziniu (Olszenik) - 250 000 zł
- Przebudowa ul. Kosynierów -
550 000 zł
- Przebudowa ul. Górniczej - 150 000 zł
- Przebudowa ul. Handlowej w Jawi-
szowicach - 850 000 zł
- Przebudowa ul. Topolowej w Przecie-
szynie (PT + realizacja) - 700 000 zł
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Pru-
sa (pomiędzy blokami nr 1, 2, 3, 4) -
150 000 zł
- Budowa drogi dojazdowej i parkingu
na os. Słowackiego - 150 000 zł
- Budowa parkingu przy kaplicy w Za-
solu - 150 000 zł
- Przebudowa chodnika przy bloku
nr 35 - 20 000 zł
- Przebudowa chodnika przy bloku
nr 38 - 30 000 zł
- Zagospodarowanie terenu przy blo-
kach nr 14, 17 i 20 (PT) - 20 000 zł
- Przebudowa ul. Stefczyka (PT) -
30 000 zł
- Przebudowa ul. Daszyńskiego wraz z
budową kanalizacji deszczowej (PT) -
60 000 zł
- Przebudowa ul. Kościelnej wraz z
oświetleniem (PT) - 47 000 zł
- Przebudowa drogi łączącej ul. So-
bieskiego z ul. Dąbrowskiego (PT) -
9 150 zł
- Przebudowa ul. Reja (PT) - 27 700 zł
- Przebudowa ul. Mickiewicza - Aleja
Dębowa (PT) - 25 000 zł
2. Gospodarka nieruchomości i grun-
tami - 664 500 zł
- Adaptacja budynku na mieszkania so-
cjalne (ekspertyza + PT) - 80 000 zł
- Adaptacja budynku w Zasolu na miesz-
kania komunalne - 220 000 zł
 - Wykup gruntów - 364 500 zł
3. Zagospodarowanie przestrzenne
gminy Brzeszcze - 265 000 zł
- Plan zagospodarowania przestrzenne-
go gminy - 225 000 zł
- Budowa alejek na cmentarzu w Brzesz-
czach - 30 000 zł
- Budowa kolumbarium na cmentarzu
w Jawiszowicach - 10 000 zł
4. Zakupy inwestycyjne Urzędu Gmi-

ny - 100 000 zł
5. Oświata i wychowanie - 590 500 zł
- Modernizacja instalacji CO w SP nr 1
- 100 000 zł
- Modernizacja stolarki okiennej w SP
nr 2 - 25 000 zł
-  Modernizacja stolarki okiennej w SP
Jawiszowice - 150 000 zł
- Modernizacja budynku (okna + drzwi
wejściowe) w ZSP Przecieszyn -
35 000 zł
- Modernizacja stolarki okiennej w SP
Skidziń - 60 000 zł
- Zakupy inwestycyjne (kserokopiarka)
w SP Jawiszowice - 4 000 zł
- Wymiana stolarki okiennej w Przed-
szkolu nr 1 - 25 000 zł
- Wymiana stolarki okiennej w Przed-
szkolu nr 2 - 15 000 zł
- Modernizacja budynku (łazienki)
w Przedszkolu nr 3 - 24 000 zł
- Modernizacja budynku (łazienki)
w Przedszkolu nr 4 - 30 000 zł
- Modernizacja budynku (drzwi wejścio-
we) w Przedszkolu w Zasolu - 6 000 zł
- Zakupy inwestycyjne (patelnia elek-
tryczna) w Przedszkolu nr 3 - 6 000 zł
- Zakupy inwestycyjne (zmywarka prze-
mysłowa) w Przedszkolu w Skidziniu -
5 500 zł
- Modernizacja budynku Gimnazjum
nr 1 - 100 000 zł
- Zakupy inwestycyjne (suszarka prze-
mysłowa, okap nad piec) do stołówki
SP nr 1 - 5 000 zł
6. Modernizacja pomieszczeń tera-
peutycznych + monitoring - 118
000 zł
7. Gospodarka komunalna -
2 270 000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej przy
ul. Pszczyńskiej - 750 000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej przy
ul. Daszyńskiego - 40 000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej przy
ul. Jaśminowej - 20 000 zł
- Modernizacja oczyszczalni ścieków
(realizacja + PT) - 500 000 zł
- Kanalizacja sanitarna gminy (PT) -
250 00 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej na ul.
Bór - 550 000 zł
- Zabudowa punktów świetlnych na te-
renie gminy (PT) - 100 000 zł
- Modernizacja budynku komunalnego
w Zasolu - 60 000 zł
8. Rezerwa inwestycyjna - 1 500 000 zł

Łącznie:  9 602 156 zł.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach
przyzwyczaiło już mieszkańców Brzeszcz do ciągłych podwyżek opłat
za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nie ina-
czej jest w tym roku.

Nowe taryfy przedstawione przez RPWiK wchodzą w życie 12 marca,
a obowiązywać będą do 11 marca 2009 r. Za 1 m3 wody zapłacimy 5,89 zł
netto, zaś za odprowadzenie 1 m3 ścieków - 3,62 zł netto. Obie usługi
objęte są 7 proc. podatkiem VAT. W ubiegłym roku opłaty wynosiły odpo-
wiednio: 5,75 zł i 3,57 zł.

Rada Miejska podczas styczniowej sesji jednogłośnie zdecydowała o
nie podjęciu uchwały zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brzesz-
cze. Był to jedynie gest symboliczny, bo zgodnie z obowiązującym pra-
wem decyzja ta nie ma mocy prawnej.

jack

Drożej za wodę

Zadania inwestycyjne na 2008 r.

A 36,12%

B 8,49%
C 1,49%

D 12,06%

E 6,39%

F 1,85%

G 9,15%

H 2,58%
I 3,42%

J 12,42%

K 0,29% L 0,80% ŁŁŁŁŁ 4,94%

Struktura wydatków w budżecie gminy Brzeszcze na 2008 r.
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Mirosław Bu-
kowski, Klub
Radnych Plat-
formy Obywa-
telskiej

- Popiera-
my projekt budżetu na 2008 r. Zda-
jemy sobie sprawę, że będzie to
rok trudny, wymagający od wszyst-
kich wielu wyrzeczeń i oszczędno-
ści. Założenia budżetu są słuszne,
wymagają jednak pewnego ryzyka
i podjęcia zobowiązań na zacią-
gnięcie kredytu, pozwalającego na
realizację zakrojonych wizji rozwo-
ju. Brak takiego skalkulowanego
ryzyka może skutkować stagnacją
i brakiem rozwoju gminy Brzesz-
cze. Wielkość przewidywanych zo-
bowiązań finansowych nie stano-
wi naszym zdaniem zagrożenia dla
płynności finansowej gminy.

Krzysztof Bie-
lenin, Klub Ra-
dnych Bezpar-
tyjnych

- Gdyby
przyjąć punkt
widzenia poje-

dynczego mieszkańca na budżet
2008 r., można powiedzieć, że jest
to budżet dobry, bo zawiera bar-
dzo wiele inwestycji, chociaż za-
pewne nie wszystkie samorządy
osiedlowe i sołectwa będą tymi
inwestycjami w równej mierze
usatysfakcjonowane. Gorzej nie-
stety sprawa wygląda jeśli spoj-
rzymy na stronę dochodową i stro-
nę wydatków tego budżetu, bo
wtedy okaże się, że praktycznie
wszystkie inwestycje są wykony-
wane z kredytu. Kredyt jest oczy-
wiście naturalnym narzędziem fi-
nansowym i nie należy się go bać,
niestety w naszej gminie zaciąga-
nie kredytu jest już od paru lat ten-
dencją stałą i wzrostową, z czym
nie potrafimy się do końca uporać.
Kredyty należy angażować w inwe-
stycje strategiczne. Warto zauwa-
żyć, że spora ich część w 2008 r.
będzie przeznaczona na działania
w dużej mierze odtwórcze. Jednak
najgorszym dla budżetu faktem jest
to, że brak w nim akcentów
oszczędnościowych. Mało tego,
pomimo dużych nacisków płaco-

wych, powiększana jest kadra pod-
legająca Urzędowi Gminy. Całość ob-
razu budżetu na 2008 r. dopełnia
Wieloletni Program Inwestycyjny,
który już kolejny rok ciąży nad kolej-
nymi budżetami. W programie tym
są pomieszczone projekty inwesty-
cji, które nie zawsze są adekwatne
do potrzeb i możliwości finansowych
gminy. Życzymy pani burmistrz i jej
zapleczu, aby to oni mieli racje. Jed-
nak patrząc z naszego punktu wi-
dzenia, uważamy za stosowne wy-
stosować po raz kolejny sygnał, że
budżet gminy wymaga innego spoj-
rzenia i wobec tego głosowaliśmy
przeciwko temu projektowi.

Władysław Za-
wadzki, Klub
Radnych Wspó-
lnoty Samorzą-
dowej

- W budże-
cie utrzymane

są priorytety dla gminy Brzeszcze -
wyosokie nakłady na inwestycje,
oświatę, kulturę oraz gospodarkę
komunalną. Posiłkowanie się kredy-
tami w obecnej sytuacji finansowej
naszej gminy jest działaniem prawi-
dłowym. Gmina ma dobrą kondycję
finansową, a inwestycje, na wyko-
nanie których zaciągane są kredyty
przyspieszają rozwój infrastruktury
w gminie. Można zaobserwować, że
gmina Brzeszcze ma tendencje roz-
wojowe, mimo wszystkich zaszłości,
które kiedyś mogły wydawać się nie
do nadgonienia. Dzisiaj konieczno-
ścią i potrzebą chwili są inwestycje
kanalizacyjne. Gmina od kilku lat
zrobiła w tym zakresie dość dużo,
ale przed nami jeszcze długa droga.
Mamy nadzieję, że planowane za-
dania inwestycyjne w tym zakresie
zyskają pomoc finansową ze środ-
ków unijnych. Gmina obecnie jest
mocno zaangażowana w pozyska-
nie tych środków dla różnych plano-
wanych działań. W budżecie są rów-
nież środki dla najbardziej po-
trzebujących, dla najuboższych, są
również środki na wspomaganie sto-
warzyszeń, inicjatyw społecznych.
Myślę, że to jest też pewna cecha
naszej gminy, że takie środki zawsze
się znajdują. Budżet jest dokumen-
tem spójnym, przejrzystym, konkret-
nym, dlatego Wspólnota Samorzą-
dowa głosowała za jego uch-
waleniem.

Opr.: JaBi

Gmina Brzeszcze podpisała akt
partnerstwa z włoską gminą Lon-
da. Współpraca gmin rozpoczęła się
w styczniu 2006 r. od wspólnego
udziału w akcji eTwinning szkół
z Przecieszyna i Londy.

Akt o partnerstwie podpisali
burmistrz Brzeszcz Teresa Jankow-
ska oraz burmistrz Londy Tiziano Lan-
zini. W dokumencie burmistrzowie
napisali: „Mamy nadzieję, że naro-
dziny tego partnerstwa przyczynią
się do ugruntowania współpracy w
ramach Unii Europejskiej i wzmoc-
nienia przyjaźni historycznej, która
łączy Włochy i Polskę. Zgadzamy się
w tym celu poprzeć każdą inicjaty-
wę kontaktów i wymiany między
mieszkańcami naszych gmin”.

Burmistrzowie zobowiązali się
do zachęcania mieszkańców swoich
gmin do wzajemnej wymiany do-
świadczeń we wszystkich dziedzi-
nach, ze szczególnym uwzględnie-
niem oświaty, kultury, sportu,
pomocy społecznej, integracji, go-
spodarki i ekologii.

W styczniu 2006 r. Zespół Szkol-
no-Przedszkolny z Przecieszyna przy-
stąpił do programu eTwinning „Eu-
ropejska Współpraca Szkół”. eT-
winning jest częścią unijnej akcji
wspierającej szkoły, które chciałyby
współpracować ze szkołami partner-
skimi z innych krajów za pomocą In-
ternetu. Już po kilku dniach nawią-
zano współpracę ze szkołą w Londzie
we Włoszech i przystąpiono do re-
alizacji projektu „Odbudujmy naszą
przeszłość”.

- Projekt podsumowaliśmy w
maju 2006 r. - opowiada Maria Po-
lak, dyrektor ZSP w Przecieszynie. -
Wtedy przyjechali do nas goście z
Włoch - trzynastu uczniów, trzy na-
uczycielki, dyrektor szkoły oraz bur-
mistrz Londy. Nasza współpraca i

przyjaźń tak się rozwinęły, że przez
następny rok szkolny realizowaliśmy
drugi projekt „Kultura ludowa - nie-
wyczerpane źródło”. Tym razem to
przyjaciele z Londy zaprosili nas do
siebie. W maju ubiegłego roku do
Londy pojechali nasi uczniowie, na-
uczyciele, dyrektor Gminnego Zarzą-
du Edukacji Bożena Sobocińska i bur-
mistrz Teresa Jankowska. Obecnie
realizujemy trzeci projekt „O węglu,
środowisku, energii i ekosystemie”.
Za pierwszy projekt nasza placówka
otrzymała krajową oraz europejską
odznakę jakości.

Londa to niewielkie miasteczko
położone w Toskanii - 35 km od Flo-
rencji, liczące ponad 1600 mieszkań-
ców. Starożytne zabytki, malowni-
cza przyroda, mnóstwo zieleni - to
atuty włoskiego miasteczka.

- Na pewno nasze gminy bardzo
się różnią, ale najważniejsze w tym
partnerstwie są spotkania między
mieszkańcami, chęć wzajemnego
poznania się, współpraca w obsza-
rze edukacji i kultury - mówi bur-
mistrz Teresa Jankowska. - Dzięki
temu mamy możliwość otwarcia się
na siebie, a przede wszystkim to pra-
ca na rzecz młodego pokolenia, któ-
re może bezpośrednio poznać jak
żyją inni ludzie. W Londzie obser-
wowaliśmy, jak bardzo w ciągu kil-
kudniowego tam pobytu młodzież i
dorośli zaprzyjaźnili się. A od strony
praktycznej uczniowie cały czas szli-
fują języki - angielski i włoski, co-
dziennie komunikując się ze sobą
przez Internet.

- Dla mnie najważniejsze w tych
projektach jest to, że dzieci czują
ogromną motywację do nauki języ-
ka obcego - dodaje Maria Polak. -
Chcielibyśmy również zachęcić do-
rosłych mieszkańców do nauki języ-
ków. Myślę, że jeszcze w tym roku
dojdzie do wymiany pomiędzy na-
uczycielami gmin Brzeszcze i Londa.
Marzy nam się, by w niedalekiej przy-
szłości wzajemnie odwiedzały się
całe rodziny.

JaBi

Przyjaźń
z Włochami

Ogłoszenia drobne

Jaki budżet?

•W serwisie ogumienia zatrudnię mężczyznę; tel. 507 044 235.
•Firma MOBIS COMPUTERS zatrudni technika do pracy w serwisie komputerowym.
Wymagana znajomość branży; tel. 032 737 28 38.
•Szukam mieszkania do wynajęcia (1-2 pokoje) na terenie Brzeszcz; tel. 663 474 774.
•Poszukujemy fryzjerów do pracy. Oferujemy profesjonalne szkolenia, dobre wynagro-
dzenie, miłą atmosferę w pracy; tel. 501 192 493, 691 767 747, 502 270 125.
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Aktualności

LEADER - mieszkańcy zdecydują sami.
W latach 2007-2013 Unia Europejska proponuje dla

naszego kraju nowatorski sposób dystrybucji środków fi-
nansowych skierowanych na rozwój obszarów wiejskich.
Podejście, nazywane w skrócie LEADER, zakłada aktywny
udział samych mieszkańców w zakresie decydowania „jak”
i „na co” wykorzystać unijne fundusze na danym obszarze.
Ciała utworzone przez reprezentantów środowisk lokal-
nych, przedsiębiorców oraz instytucje publiczne - zwane
Lokalnymi Grupami Działania - przejmą w szerokim zakre-
sie kompetencje decyzyjne Urzędów Marszałkowskich i
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. LGD będą
samodzielnie prowadzić nabór i ocenę wniosków o przy-
znanie pomocy finansowej na obszarze, który obejmą swym
zasięgiem.

LEADER to jeden z zasadniczych elementów Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który
jest głównym instrumentem realizacji polityki Unii Europej-
skiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce na
najbliższe lata. W ramach tego programu podejście LE-
ADER zastosowane będzie do dystrybucji środków i finan-
sowania projektów między innymi w następujących działa-
niach:

1) „Różnicowanie w kierunku działalności nierolni-
czej”.

Pomoc finansowa dla rolników, domowników i mał-
żonków rolników w związku z podejmowaniem przez nich
lub rozwijaniem działalności nierolniczej.

Maksymalna wysokość pomocy: 100 000 zł.
Poziom pomocy będzie wynosił maksymalnie 50 proc.

kosztów operacji (inwestycji).
2) „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Pomoc finansowa dla osób fizycznych lub prawnych z

tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem
mikroprzedsiębiorstwa.

Maksymalna wysokość pomocy:
- 100 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie

od 1 do 2 miejsc pracy;
- 200 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie

od 3 do 4 miejsc pracy;
- 300 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie

co najmniej 5 miejsc pracy.
Poziom pomocy finansowej będzie wynosił maksy-

malnie 50 proc. kosztów inwestycji.
3) „Odnowa i rozwój wsi”.
Projekty wpływające na poprawę jakości życia na ob-

szarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecz-
nych i kulturalnych mieszkańców wsi. Pomoc finansowa
udzielana będzie podmiotom z tytułu inwestycji między
innymi w zakresie:

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia
obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kultu-
ralne, rekreacyjne i sportowe, a także służących promocji
obszarów wiejskich;

- kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
- odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokal-

nych pomników historycznych;
- kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tra-

dycyjnych zawodów.
O dofinansowanie w tym działaniu będą mogły starać

się głównie gminy, kościoły i organizacje pozarządowe

mające status organizacji pożytku publicznego.
Maksymalna wysokość pomocy: 500 000 zł na każdą

z miejscowości.
4) „Małe Projekty”.
Projekty dotyczące między innymi:
- organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o cha-

rakterze edukacyjnym i warsztatowym;
- organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i

sportowych;
- zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowe-

go;
- renowacji i oznakowania kapliczek, pomników przy-

rody i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla
danej miejscowości;

- odnawiania elewacji i dachów prywatnych budyn-
ków, ogrodzeń i innych obiektów charakterystycznych
dla danej miejscowości;

- zakup strojów, eksponatów i innego wyposażenia
dla zespołów artystycznych;

- zakup wyposażenia świetlic i ich remont.
Maksymalne dofinansowanie dla każdego projektu

wynosić będzie 25 tys. zł. W zakresie Małych Projektów
o dofinansowanie będą mogły starać się niemal wszyst-
kie podmioty - osoby fizyczne, zarówno prowadzące, jak
i te, które, nie prowadzą działalności gospodarczej, or-
ganizacje pozarządowe i inne osoby prawne oraz związki
wyznaniowe.

Zgodnie z wytycznymi zasięg Lokalnej Grupy Działa-
nia powinien obejmować teren większy niż jedna gmina.
W celu utworzenia takiej organizacji gmina Brzeszcze
podjęła już współpracę z gminami Chełmek, Kęty oraz
gminą wiejską Oświęcim. Powołanie LGD wymaga jed-
nak aktywnego udziału środowisk lokalnych – organiza-
cji, grup nieformalnych i przedsiębiorców. Partnerzy spo-
łeczni i gospodarczy muszą stanowić co najmniej 50
proc ciała decyzyjnego LGD. W celu wyłonienia partne-
rów zainteresowanych współtworzeniem LGD na naszym
obszarze zaplanowaliśmy dla naszych mieszkańców cykl
trzech otwartych spotkań.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami związa-
nymi z unijnym wsparciem dla obszarów wiejskich oraz
podejściem LEADER zapraszamy na spotkanie informa-
cyjne 15 lutego 2008 roku w Domu Ludowym w Wilczko-
wicach.

Na spotkanie szczególnie gorąco zapraszamy wszyst-
kie osoby fizyczne, przedsiębiorców oraz organizacje i
grupy nieformalne, które w najbliższych latach planują
starać się o unijne dofinansowanie dla swoich projektów
i inwestycji.

Wydział Promocji i Rozwoju
Urzędu Gminy Brzeszcze

4 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku
akcja oddawania krwi zorganizowana przez Klub
Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Brzeszcze”.

W przychodni przy ul. Nosala na apel stawiło
się 51 krwiodawców, którzy oddali łącznie 22 l
950 ml tego bezcennego leku. W akcjach odda-
wania krwi uczestniczy coraz więcej młodzieży
ze szkół z terenu naszej gminy.

- Niemała w tym zasługa nauczycielek z Po-
wiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Brzeszczach oraz Powiatowego
Zespołu nr 7 Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych
w Jawiszowicach, które już na stałe współpracują
z zarządem Klubu. Są to panie: Beata Dubiel-Wo-
jas z PZ nr 6 i Patrycja Sajewicz z PZ nr 7. W imieniu
zarządu chciałbym im serdecznie podziękować -
mówi Andrzej Mlostek, prezes Klubu HDK. - Słowa
podziękowania należą się również księdzu Łuka-
szowi Wieczorkowskiemu - krwiodawcy, który
oddał już ponad 12 litrów krwi, i który szerzy wśród
młodzieży ideę czerwonokrzyską.

Zarząd Klubu Honorowego Dawcy Krwi przy
KWK „Brzeszcze” zaprasza wszystkich, którzy
cieszą się zdrowiem i mogą oddać krew, na akcję
oddawania krwi, która odbędzie się 7 marca
w godzinach od 8.00 do 10.30 w przychodni przy
ul. Nosala.                                                      jack

Uczniowie oddają krew

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
ustaleń części tekstowej miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Brzeszcze.

Na podstawie art. 17, pkt 10 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały
Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XLI/432/06 z dnia 12 wrze-
śnia 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany ustaleń części tekstowej miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze, za-
twierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIII/313/05 z
dnia 15 listopada 2005 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Wojewódz-
twa Małopolskiego nr 732 poz. 5330, z dnia 21 grudnia 2005
r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 4 lutego 2008 r. do 4 marca 2008 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, od wtorku do piątku
w godz. 8.00-15.00, w poniedziałki w godz. 8.00-17.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiana-
mi ustaleń części tekstowej miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Brzeszcze odbędzie się w
dniu 27 lutego 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brzesz-
czach, ul. Kościelna 4, o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany ustaleń części tek-
stowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Brzeszcze może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do burmistrza Brzeszcz z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2008 r.

Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska

Ogłoszenie

Unijne środki dla obszarów wiejskich

Spotkanie informacyjne na temat:
„Fundusze unijne na rozwój obszarów wiej-
skich, podejście LEADER, tworzenie, funkcje
i zadania Lokalnych Grup Działania”.
15 LUTEGO 2008 r., godz. 16.00
Dom Ludowy w Wilczkowicach
Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Za-
praszamy wszystkie zainteresowane osoby.
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Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy

Wrzesień
Wypoczęci po wakacjach, z uśmiechem na

ustach, pełni zapału i chęci powróciliśmy do szko-
ły. Po uroczystej mszy św., podczas której prosili-
śmy o błogosławieństwo Boże na kolejny rok na-
uki i pracy, dyrektor Urszula Nocoń powitała
wychowanków, grono pedagogiczne i pozosta-
łych pracowników szkoły oraz przedstawiła
uczniom nowych nauczycieli. Szczególną uwagę
poświęciła pierwszoklasistom, którym życzyła po-
wodzenia, wytrwałości i wielu sukcesów w nauce
na nowym etapie kształcenia.

Już w pierwszym tygodniu września ruszyła
kampania wyborcza. Kandydaci do Samorządu
Uczniowskiego wraz ze swoimi sztabami przygo-
towali różne programy, plakaty i prezentacje. Co
ciekawego nam zaproponowali? M.in. minispar-
takiadę, dzień sportu, więcej dyskotek, wybory
miss i mistera szkoły, losowanie szczęśliwego nu-
merka, dni wolne od nauki i wiele innych atrakcji.
Wybory do SU odbyły się 20 września, a nad pra-
widłowym przebiegiem głosowania czuwały ko-
misje wyborcze, w skład których wchodzili przed-
stawiciele uczniów i nauczycieli. Przewodniczącą
szkoły została Anna Smętek z klasy 3c, która uzy-
skała największą ilość głosów.

Październik
4 października odbyły się otrzęsiny klas pierw-

szych, zorganizowane przez Szkolną Radę
Uczniowską. Zabawa miała charakter potyczek
anielsko-diabelskich, prowadzonych przez Barteo
i Lucyfero. Imprezie towarzyszyły ogromne emo-
cje oraz przyjemna atmosfera. Zwycięzcami zosta-
li uczniowie klas: 1b i 1e, dla których główną na-
grodą był dzień bez pytania. Reszta uczestników
obdarowana została pamiątkowym cyrografem i
słodyczami.

12 października - z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej - odbyła się akademia okolicznościowa,
połączona z oficjalnym przyjęciem pierwszoklasi-
stów oraz nowych nauczycieli do grona społecz-
ności szkolnej. Następnie uczniowie klas pierw-
szych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar
szkoły oraz zostali pasowani na gimnazjalistów.

Kolejnym punktem programu było ogłosze-
nie wyników plebiscytu na „Super Belfra”. Ucznio-
wie wybrali nauczycieli wyróżniających się poczu-
ciem humoru, sposobem bycia lub ciekawym
przekazywaniem wiedzy. W tym roku tytuł „Super
Belfer 2007” otrzymali: Małgorzata Greń oraz
Dariusz Szromba, a ulubieńcem uczniów spośród
pracowników obsługi i administracji została pani
woźna Jadwiga Lukasek.

Na koniec Samorząd Uczniowski przygotował
koncert wokalno-instrumentalny dla wszystkich
pracowników szkoły. Życzenia przeplatane były
utworami muzycznymi w wykonaniu uczniów
naszego gimnazjum. Koncert zakończono dedy-

kacją także dla wszystkich uczniów, bez których
przecież nie byłoby tego święta.

Po południu na basenie „Pod Platanem” oraz
w naszym gimnazjum odbyła się spartakiada pra-
cowników oświaty. Na początku burmistrz Teresa
Jankowska, dyrektor GZE Bożena Sobocińska oraz
prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Andrzej
Jakimko wręczyli medale zwycięzcom zawodów
pływackich. Następnie odbyły się rozgrywki piłki
siatkowej. Drużyny z placówek oświatowych na-
szej gminy (przedszkola, szkoły podstawowe, gim-
nazja, GZE) walczyły o zwycięstwo i pamiątkowy
puchar. Po kilkugodzinnych zmaganiach I miej-
sce w piłce siatkowej oraz puchar zdobyła druży-
na naszego gimnazjum! Tym samym obroniliśmy
tytuł z ubiegłego roku.

Listopad
29 listopada odbyła się dyskoteka andrzejko-

wa, połączona z koncertem zespołu Filt. Chociaż
w naszej szkole są uczniowie o różnych upodo-
baniach muzycznych, to jednak każdy mógł się
dobrze bawić przy ulubionym rodzaju muzyki, ale

były też i inne atrakcje, np. wróżby przygotowane
przez klasę 3c, dzięki którym mogliśmy się dowie-
dzieć czegoś o naszej przyszłości.

W listopadzie, jak co roku, odbyły się zebra-
nia rodziców, podczas których rodzice zostali po-
informowani o naszych dotychczasowych wyni-
kach w nauce.

Grudzień
W dniach od 10 do 13 grudnia uczniowie

naszego gimnazjum pod opieką nauczycieli Mał-
gorzaty Greń oraz Stanisławy Jabłońskiej prze-
bywali we Francji w Saint Chamas. Wyjazd ten
związany był z realizacją projektu Sokrates-Co-
menius, którego głównym celem jest zapozna-
nie uczniów z europejskim rynkiem pracy, na-
wiązanie wzajemnych kontaktów, wymiana
doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą z rówie-
śnikami z Niemiec i Francji. Zadania te można
osiągać przede wszystkim poprzez wymianę grup
uczniowskich, udział w zajęciach lekcyjnych,
warsztatach, wycieczkach, organizowanie form
wspólnego spędzania wolnego czasu oraz wza-
jemną wymianę informacji i dokumentacji doty-
czącej projektu.

We Francji czekało na nas wiele warsztatów
roboczych oraz wycieczek związanych z tematem
projektu. Wraz z rówieśnikami z Francji oraz Nie-
miec przeprowadzaliśmy dyskusje, podczas któ-
rych wykazywaliśmy się doskonałą znajomością
języka angielskiego. Jedną z głównych atrakcji
naszego pobytu we Francji była wycieczka do
Marsylii, drugiego pod względem liczby miesz-
kańców miasta Francji. Wygląd tego portowego
miasta, jak i jego atmosfera potwierdzają szcze-
gólny urok Prowansji. Zwiedziliśmy drugi pod
względem wielkości port Europy, Katedrę Notre
Dame de la Garde i wiele innych miejsc. Byliśmy
również w Lyondell Chemical Company, gdzie
zapoznaliśmy się z technologią produkcji i sposo-
bem zatrudnienia pracowników. Ważnym wyda-
rzeniem kończącym i podsumowującym naszą
wizytę było spotkanie z burmistrzem Saint Cha-
mas. W marcu uczniowie naszej szkoły wraz z na-
uczycielami pojadą do Weilheim (Niemcy), a w
maju koledzy z Francji i Niemiec przyjadą z rewi-
zytą do Polski.

Udział w realizacji projektu Sokrates-Come-
nius w pozytywny sposób
wpływa na wizerunek nasze-
go gimnazjum również za
granicą. Uczniowie zaanga-
żowani w pracę doskonalą
umiejętność posługiwania
się językami obcymi a także
poznają różnorodne aspek-
ty kultury krajów partner-
skich.

21 grudnia, podczas tra-
dycyjnego apelu świątecz-
nego odbył się konkurs ko-
lęd. Klasy zaprezentowały
różne aranżacje kolęd, np. z
akompaniamentem, a ca-

pella, z kolędnikami. I miejsce bezapelacyjnie zdo-
była klasa 3d. Ogłoszono również wyniki konkur-
su na najciekawszą dekorację świąteczną drzwi.
Tu I miejsce zajęli uczniowie klasy 3a.

Grupa wolontariuszy z naszego gimnazjum
wraz z opiekunami Dorotą Bąk i Renatą Zemlik
oraz księdzem Romanem Salą aktywnie włączyła
się w przygotowanie Wigilii dla osób samotnych
z naszej gminy. Spotkanie to odbyło się w nie-
dzielę 23 grudnia.

Styczeń
Dobiegł końca etap szkolny olimpiad przed-

miotowych i nasi uczniowie wyruszyli na zmaga-
nia w rejonie. Jak twierdzą sami uczniowie biorą-
cy udział w konkursach, aby przejść do drugiego
etapu, należało wykazać się ponadprogramowy-
mi wiadomościami i umiejętnościami. W tym roku
do etapu rejonowego zakwalifikowało się wielu
uczniów, w tym niektórzy w kilku dziedzinach.
Wśród nich są: Szymon Rzeźwicki (chemia, j. nie-
miecki, geografia, matematyka, biologia, konkurs
interdyscyplinarny W.W. - Wiem Więcej), Wojciech
Łukasik (geografia, chemia, fizyka, konkurs inter-
dyscyplinarny W.W. - Wiem Więcej), Szymon Ja-

Z kroniki
Gimnazjum nr 1

Grupa z G1 na spotkaniu z merem Saint Chamas we Francji.Grupa z G1 na spotkaniu z merem Saint Chamas we Francji.Grupa z G1 na spotkaniu z merem Saint Chamas we Francji.Grupa z G1 na spotkaniu z merem Saint Chamas we Francji.Grupa z G1 na spotkaniu z merem Saint Chamas we Francji.
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kubowski (fizyka, matematyka, konkurs interdy-
scyplinarny W.W. - Wiem Więcej), Krzysztof Skow-
ronek (j. angielski, fizyka), Monika Kramarczyk i
Adrianna Matyjaszek (j. angielski), Marta Krze-
mień (chemia), Ewa Skrzypczyk, Kamila Magiera,
Bartłomiej Medygrał, Jan Pomietlarz (geografia),
Tymoteusz Szydło (j. polski), Kamila Kukla (histo-
ria), Kamil Szypuła, Piotr Jedliński, Kamila Smola-
rek i Katarzyna Wójcik (konkurs biblijny). Wszyst-
kim „olimpijczykom” gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

10 stycznia gościliśmy w naszym gimnazjum
delegatów oraz opiekunów Parlamentu Dzieci i
Młodzieży Gminy Brzeszcze. Tematem obrad
były problemy młodzieży i sposoby ich rozwią-
zywania. Podczas warsztatów młodzi parlamen-
tarzyści zastanawiali się, jakie są przyczyny za-
chowań ryzykownych, jak ich unikać, co może
nas przed nimi uchronić. Spore zainteresowa-
nie wzbudził krótki wykład na temat subkultur
młodzieżowych, przygotowany przez panią Ka-
tarzynę Nawrocką, a także miniwykład na temat
technik manipulacyjnych, który przygotował
Adrian Pindel - uczeń klasy 3b.

13 stycznia włączyliśmy się do Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Prawie 50 uczniów
pod opieką nauczycieli z naszego gimnazjum
zbierało pieniądze na leczenie dzieci z proble-
mami laryngologicznymi. Dzięki życzliwości i
ofiarności mieszkańców naszego miasta zebra-
liśmy aż 5.755,44 zł, czym pobiliśmy dotychcza-
sowy rekord. Wszystkim ofiarodawcom serdecz-
nie dziękujemy!

18 stycznia minęła druga rocznica śmierci
naszego patrona ks. Jana Twardowskiego. Z
tej okazji odbył się w szkole apel poświęcony
pamięci księdza Twardowskiego. Wspomnie-
nia związane z osobą patrona ukazały się tak-
że w naszej szkolnej gazetce Echo Gimnazjali-
sty. W czerwcu, tak jak w ubiegłym roku,
spotkamy się z przedstawicielami szkół imien-
niczek w Świątyni Opatrzności Bożej przy gro-
bie księdza Jana Twardowskiego - naszego
wspólnego patrona.

Pierwszy semestr pracy i nauki za nami. Po-
patrzmy jeszcze na statystykę. Doskonałym zdro-
wiem i chęcią do nauki cieszy się aż 42 uczniów,
którzy w tym semestrze mają 100 proc. frekwen-
cję. Klasa 3c najchętniej chodzi do szkoły (naj-
wyższa frekwencja - 94,4 proc.), a klasa 3a naj-
lepiej się uczy (najwyższa średnia w szkole - 4,4).
Aż 59 uczniów uzyskało średnią ocen 4,75 oraz
ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowa-
nia. 14 uczniów ma na koniec I semestru śred-
nią 5,0 i wyżej oraz wzorowe zachowanie. Mamy
nadzieję, że w drugim semestrze dołączą do nich
kolejni. Na szczególne wyróżnienie zasługują
uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą średnią
ocen w całej szkole: Szymon Rzeźwicki - uczeń
klasy 3a, Kornelia Kukla - uczennica klasy 2c
oraz Kamila Kukla - uczennica klasy 1d. Gratu-
lujemy, a wszystkim życzymy wspaniałego wy-
poczynku w czasie zasłużonych ferii zimowych!

KN&AK&IN

19 stycznia mieszkańcy Zasola i okolicy obej-
rzeli widowisko o Bożym Narodzeniu. Potem
kapela „Zasolanie” i zespół „Paświszczanie”
zaprosili wszystkich na wieczór kolęd.

Jasełka według Wandy Chotomskiej „W Be-
tlejemskiej szopce…” wystawiły dzieci, bywalcy
świetlicy OK w Zasolu. Do występu przygotowy-
wała ich instruktorka Ośrodka Kultury Wioletta
Szmytkowska. Sala w strażnicy tego dnia wypełni-
ła się po brzegi.

Młodzi aktorzy wzięli na siebie niemały obo-
wiązek, niejeden z nich wcielił się w dwie, a nawet
trzy role. W przedstawieniu udział wzięli: Barbara
Łaczna (Maryja), Jakub Nycz (Józef), Adrianna Szy-
mańska (babcia, Herod), Gabriela Pastuszka (osio-
łek, pastuszek), Daniel Szymański (dworzanin),

W betlejemskiej
szopce

Magdalena Śmielak (pastuszek, śmierć), Barbara
Nikiel (pastuszek, król), Gabriela Nikiel (biedron-
ka, diabeł, anioł), Martynka Nycz (baba, anioł, dia-
beł), Katarzyna Nycz (Herodowa, pani), Magdale-
na Miłkoś (pan, baca), Alicja Matyszkiewicz (król),

Izabela Matyszkiewicz (król), Krzysztof Żak (król),
Miłosz Szmytkowski (diabeł), Aleksandra Sajdak
(pastuszek, chłop, diabeł).

- Cieszę się, że publiczność, jak co roku, nam
dopisała - mówi Wioletta Szmytkowska. - To bar-
dzo budujące, zwłaszcza dla dzieci, które przez
dwa miesiące przygotowywały się do tego wystę-
pu. Włożyły w to wiele serca i pracy. Trud został
doceniony już w dniu przedstawienia. Rodzi-
ce, dziadkowie oraz społeczność Zasola przy-
czynili się do zorganizowania wycieczki dla
młodych aktorów. Dziękuję również Ochotniczej
Straży Pożarnej, Kołu Gospodyń Wiejskich, kapeli
„Zasolanie”, pani Wandzie Żmudzie i młodzieży
za pomoc w organizacji spotkania oraz rodzicom
za poczęstunek.                                                  EP

Podczas I Koncertu Noworocznego dyrek-
tor SP Jawiszowice Bożena Drobniak wraz
z całą społecznością szkolną dziękowała rodzi-
com, lokalnym władzom samorządowym oraz
wszystkim mieszkańcom Jawiszowic za wspar-
cie i życzliwość okazane w 2007 roku.

Dziękczynny koncert, którego organizatora-
mi byli Rada Rodziców, nauczyciele i uczniowie,
odbył się 15 stycznia w Domu Strażaka. Jeszcze
przed koncertem można było zakupić płytę z kon-
certowymi nagraniami. Dzięki niej wydarzenie na
długo pozostanie w pamięci tych, którzy ją nabyli.

Podczas koncertu zgromadzeni obejrzeli rów-
nież „Jasełka” w wykonaniu uczniów i występ chó-
ru szkolnego. Na scenie zaprezentowali się tego-
roczni laureaci konkursów recytatorskich oraz
talenty muzyczne.

Społeczność jawiszowicka po raz kolejny po-
kazała, że życie szkoły jest jej bliskie, świadczyła o
tym wypełniona po brzegi sala, wspólny śpiew
kolęd oraz gromkie oklaski.

Dziękujemy Krzysztofowi Dadakowi, prezeso-
wi OSP w Jawiszowicach za bezpłatne udostęp-
nienie sali oraz Małgorzacie Wójcik, dyrektorowi
Ośrodka Kultury w Brzeszczach za wypożyczenie
sprzętu i obsługę nagłośnienia.

Organizatorzy

Dziękczynny koncert

19 stycznia dzieci z Boru bawiły się
w Domu Ludowym na karnawałowym balu
maskowym. W tym dniu pamiętano również
o babciach i dziadkach.

Bal przebierańców, który prowadziły uro-
cza czarownica  i sympatyczna Pippi, obfitował
w liczne zabawy i konkursy z nagrodami, które
ufundował Samorząd Osiedlowy nr 5. Nie za-
pomniano w tym dniu również o dziadkach i
babciach. Dla nich z okazji dorocznego stycz-
niowego święta milusińscy z Zielonego Teatrzy-
ku przygotowali program artystyczny. A po
balu maskowym zaproszono rodziców i dziad-
ków na małą potańcówkę. O słodki poczęstu-
nek tego dnia zadbali sponsorzy.

Organizatorzy - Dom Ludowy i Samorząd
Osiedlowy nr 5 serdecznie dziękują darczyńcom:
GS „Samopomoc Chłopska” Brzeszcze, „Spo-
łem” PSS „Górnik” Brzeszcze, Sylwii i Mariuszo-
wi Puc - sklep „Market” w Borze, Tadeuszowi
Morończykowi - sklep spożywczy w Borze, Da-
nucie Płonce, Zakładom Mięsnym „Lepro-Pol” -
Prochot&Lewandowski, Bankowi Spółdzielcze-
mu oddz. Brzeszcze, firmie „Eko-Kombid” z
Włosienicy - Marek Obstarczyk, Felicji Wnęczak
i Stanisławowi Rochowiakowi.

EP

Świętowali razem
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Podczas zmagań toczonych nad
budżetem na 2008 r., w trakcie uza-
sadniania potrzeby poszerzenia ka-
dry pracowników Ośrodka Kultury,
została Radzie Miejskiej przedstawio-
na idea zatrudnienia osoby, której
zadaniem byłoby rejestrowanie i sys-
tematyzowanie zasobów historycz-
nych gminy oraz koordynowanie
opieki nad nimi. Inicjatywa słuszna.
Pomijając stronę finansową przed-
sięwzięcia - tylko przyklasnąć. Jed-
nak idąc w szczegóły objawiono, iż
istotnym zadaniem nowo powsta-
łego działu merytorycznego byłoby
wyeksponowanie, przy współpracy
z Państwowym Muzeum Auschwitz-
Birkenau, tych miejsc i wątków z dzie-
jów naszej ziemi, na których odcisnął
swe piętno tragiczny okres drugiej
wojny światowej i nierozerwalnie
związane z nim sąsiedztwo obozu
zagłady. Miałoby powstać coś na
kształt ścieżki historyczno-edukacyj-
nej, na którą byliby kierowani zain-
teresowani zmierzający do, bądź po-
wracający z muzeum w Oświęcimiu.
Ma to być zarazem element promo-
cji naszej gminy. Ideę tę nakreślono
również w styczniowym numerze
OB. Osłupiałem.

Przyszło nam funkcjonować w
świecie, w którym bardzo mało jest
miejsca na weryfikację faktów i po-
ważną, merytoryczną debatę. Żyje-
my w świecie zboczonym medialnie,
w obrazkowej rzeczywistości, gdzie
oczekiwania szeroko rozumianej
opinii nie są ukierunkowane na od-
biór informacji o działaniach pozy-
tywnych czy roztrząsanie niuansów.
Liczy się show, liczy się sensacja - nie-
stety. Jest wielce prawdopodobne,
iż wychylając się z naszą trudną hi-
storią przed szereg, wcześniej czy
później sprowokujemy nawiedzo-
nych „historyków”, którzy zechcą
nam udowadniać, że żyjąc tu i teraz
nie mamy prawa się uśmiechać, po-
nieważ grzeszymy - bodaj wbijając
w glebę szpadel.

Historia brzeszczańskiej ziemi
okresu wojny, pomiędzy tomami
kart zapisanych hartem ducha i he-
roizmem ludzi tu żyjących, zawiera
niestety również karty parszywe,
których strony zostały zapisane przez
charaktery słabe, a nawet podłe.
Podobnie zresztą, jak to ma miejsce
w dziejach innych społeczności - nie
jesteśmy wyjątkiem. Wątpię jednak

byśmy byli do ewentualnej dyskusji
nad tymi źle zapisanymi stronami
przygotowani. Czy znajdziemy tak
kompetentną i taktowną, a zarazem
odważną i charyzmatyczną postać,
która podejmie się te trudne fakty i
przekazy rozeznać i stawić czoła mo-
gącym się pojawić oskarżeniom?

Nie ma potrzeby, aby naszą prze-
szłość wraz z jej tragicznymi i smut-
nymi wątkami skrywać, ale zarazem
nierozsądnym byłoby posuwanie się
dzisiaj do historycznego ekshibicjo-
nizmu i poddawanie się osądowi tłu-
mu. Nie widzę powodu, dla którego
mielibyśmy obecnie, w pokucie, zstę-
pować do historycznego czyśćca, by
(dla przykładu) gorączkowo tłuma-
czyć pędzącemu światu, że nie moż-
na stawiać znaku równości pomię-
dzy Ośrodkiem Pracy Więźniów w
Jawiszowicach - Arbeitslager Jawi-
schowitz a wsią Jawiszowice. Ilu ze-
chce nas zrozumieć? Podczas gdy
miasto i gmina Oświęcim starają się
z wizerunkiem martyrologii i kom-
batanctwa zerwać, próbując wypra-
cować możliwie wyraźną granicę po-
między traumą przeszłości a dniem
obecnym, podczas gdy Zakłady
Chemiczne „Oświęcim” - uznana w
świecie firma - poprzez „Dwory” SA
przedzierzgnęły się w „Synthos” SA
- my chcemy wizerunek skrawka zie-
mi między Wisłą a Sołą na trudnej,
obozowej spuściźnie budować?
Przekazy i miejsca związane z naj-
większym cmentarzyskiem świata to
przecież nie to samo co legenda o
Wzgórzu Wawelskim, Kraku i smo-
ku!

Dokumentujmy historię - całą
historię tej gminy, uzupełniajmy jej
zapisy, otaczajmy nadal czcią i sza-
cunkiem miejsca i ludzi, którzy na to
zasługują, twórzmy sobie i innym
warunki do poznawania naszej prze-
szłości, ale proszę - nie obnośmy się
z faktem, iż przyszło nam budować
swą przyszłość na kurhanie! Jeszcze
raz proszę.

Zastanawiając się, jak zakończyć
ten wywód „kliknąłem” na Strate-
gię Rozwoju Społeczno-Gospodar-
czego Miasta i Gminy Brzeszcze na
lata 2005-2015, a tam stoi zapisana
taka oto wizja: „Brzeszcze - gmina o
wiejskich walorach i miejskich stan-
dardach, przywiązana do tradycji,
zdecydowana na rozwój”. Niechże
się spełni!

Krzysztof Bielenin
kb-znadsoly.home.pl

Osłupienie Potrzeba przyjęć pracowników
w kopalni „Brzeszcze” narastała już
od 3 lat. W ostatnim czasie pracę
kończyli górnicy, którzy zachowali
prawo do odejścia na emeryturę po
przepracowaniu 25 lat bez wzglę-
du na wiek. W kopalniach zaczęło
brakować rąk do pracy.

- Kompania Węglowa procedu-
ry przyjęć uruchomiła już ponad
roku temu - mówi Jan Dąbrowa. -
Oddział „Brzeszcze-Silesia” przyję-
cia rozpoczął końcem września ub.
roku. Opóźnienie wiązało się z po-
łączeniem w jeden zakład kopalń
„Brzeszcze” i „Silesia” w Czechowi-
cach-Dziedzicach, a co za tym idzie z

potencjalną koniecznością zatrud-
nienia tamtejszych górników w na-
szej kopalni w razie zatrzymania tam
wydobycia. Zgodnie z uchwałą za-
rządu Kompanii Węglowej przyjmu-
jemy na stanowiska pracy pod zie-
mią oraz w zakładzie przeróbki
mechanicznej węgla. Tym samym
po raz pierwszy od bardzo dawna
przyjęliśmy pracowników do pracy
na powierzchni. To kilkanaście osób
- w większości kobiety.

W 2007 r. w kopalni „Brzeszcze”
pracę znalazło 76 osób. W styczniu
tego roku przyjęto ponad 30. Do koń-
ca kwartału ma być przyjętych kolej-
nych 70 pracowników. Nowo przyję-
ci trafiają przede wszystkim do
oddziałów likwidacyjno-zbrojenio-
wych. Potrzeby kopalni przy tych pra-
cach są bardzo duże. Elektrycy trafiają
do oddziałów elektrycznych, techni-
cy mechanicy mogą się ubiegać o pra-
cę w oddziałach mechanicznych.

- W oddziałach likwidacyjno-
zbrojeniowych nowo przyjęci gór-
nicy wykonują znaczną ilość prac
transportowych. Jeszcze przez
wiele miesięcy nie będą kierowani
bezpośrednio do ruchu - mówi Jan
Dąbrowa.

Adrian Walczyk i Marcin Gawe-
łek pracują na oddziale mechanicz-
nym dołowym. - Jesteśmy mechani-
kami przodkowymi, inaczej ślu-
sarzami - mówią.

Tomasz Mrowczyk pracuje na
oddziale GRP III. - To znaczy, że wy-
konuję roboty przygotowawcze na
przodkach - tłumaczy.

Nim młodzi górnicy zjechali pod
ziemię przeszli dwudniowe szkole-
nie. Trzeciego dnia już weszli do szy-
bowej klatki. Przy pierwszym zjeź-
dzie na dół towarzyszył im lekki
strach i trema. Teraz - zapewniają -
już się nie boją. Przez kolejnych dzie-
sięć dni wykonywali proste prace
pod opieką instruktora. Górnicza

młodzież chwali sobie
starszych i bardziej do-
świadczonych kole-
gów z pracy.

- Bardo nam poma-
gają, no i widać, że są
zadowoleni, że ktoś
może ich w końcu za-
stąpić - mówi Adrian
Walczyk.

- Nie tyle poma-
gają, co uczą… przy-
szłych sztygarów być
może - wtrąca z uśmie-
chem Marcin Gawełek.

Z nowego narybku zadowoleni
są z kolei górnicy, którzy na kopalni
pracują już od lat. Na oddziale MMD
I B (odział mechaniczny przodko-
wy, zajmujący się robotami przygo-
towawczymi) pracuje sześciu no-
wych pracowników.

- Młodzi, jak na razie, nie zgła-
szają żadnych negatywnych zjawisk,
widzę, że praca w kopalni im się
podoba - mówi Mariusz Merta, kie-
rownik oddziału MMD I B. - Są chęt-
ni do pracy i mam nadzieję, że bę-
dzie z nich pożytek.

Nowo przyjęta kadra w 90 proc.
pochodzi z terenu gminy Brzeszcze.
Dotychczas żaden ze świeżych gór-
ników nie zrezygnował z pracy w
KWK „Brzeszcze-Silesia”.

- W kopalniach w Gliwicach czy
Zabrzu sporo nowych pracowników
rezygnowało po pierwszej wypłacie -
mówi dyrektor Dąbrowa. - Tam rynek
pracy jest znacznie większy, a w na-
szej okolicy nie ma alternatywnych do
kopalni miejsc pracy. Młodzi ludzie
cenią sobie wobec tego tę prace. Na
tym obszarze kopalnia była i jestem
pewien, że jeszcze przez dziesięciole-
cia będzie głównym pracodawcą.

Jacek Bielenin

Tomasz Mrowczyk, Adrian Walczyk i MarcinTomasz Mrowczyk, Adrian Walczyk i MarcinTomasz Mrowczyk, Adrian Walczyk i MarcinTomasz Mrowczyk, Adrian Walczyk i MarcinTomasz Mrowczyk, Adrian Walczyk i Marcin
Gawełek. Młodzi górnicy czują się na kopalniGawełek. Młodzi górnicy czują się na kopalniGawełek. Młodzi górnicy czują się na kopalniGawełek. Młodzi górnicy czują się na kopalniGawełek. Młodzi górnicy czują się na kopalni
coraz pewniej.coraz pewniej.coraz pewniej.coraz pewniej.coraz pewniej.

(ciąg dalszy ze str. 1)
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Występem podczas uroczystej gali
wręczenia nagród burmistrza -
Oskardów 2007 chór Canticum
Novum z parafii Matki Bożej Bole-
snej w Jawiszowicach - Osiedlu
rozpoczął obchody 15-lecia działal-
ności artystycznej.

Kiedy Zdzisław Kołodziej, organista z ko-
ścioła Matki Bożej Bolesnej piętnaście lat temu
zaprosił miłośników śpiewu i muzyki na pierw-
sze spotkanie, nikt nie przypuszczał, że chór
mający uświetniać liturgię sakralną i uroczysto-
ści religijne zyska rozgłos nie tylko w parafii, a
jego repertuar wybiegać będzie daleko poza
muzykę religijną.

Inicjatorem utworzenia chóru był ówczesny
proboszcz parafii MBB ks. Jan Zając, on też za-
proponował jego nazwę „Canticum Novum”.
Proboszcz z pomysłem trafił na podatny - ko-
ścielny grunt. Organista Zdzisław Kołodziej 6
stycznia 1993 r. ochoczo zabrał się do pracy.
Szybko stał się sercem, mózgiem, menedżerem
i dyrygentem chóru.

„Canticum Novum” jest chórem czterogło-
sowym mieszanym. Początkowo liczył 35 człon-
ków, obecnie jest ich już 60.

- W kręgi chóru wstępuje coraz częściej mło-
dzież, śpiewają w nim małżeństwa, a do rodzi-
ców dołączają dzieci - mówi założyciel i dyry-
gent „Canticum Novum” Zdzisław Kołodziej.
- Ostatnio do udziału w koncertach i występach
zaangażowaliśmy również pociechy naszych
chórzystów w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Zafascynowanie i zainteresowanie śpiewem
oraz możliwość przeżywania niezapomnianych
wzruszeń sprawia, że ci młodzi ludzie uczą się
zamiłowania do piękna, szacunku do dziedzic-
twa kulturowego, przy okazji kształtując swoją
osobowość.

Dzięki ciężkiej i efektywnej pracy dyrygenta
i chórzystów dziś w repertuarze chóru odnaj-
dujemy nie tylko muzykę religijną, ale również
świecką, pochodzącą z różnych okresów dzie-
jowych. Z roku na rok jest on wzbogacany o
utwory wybitnych kompozytorów, m.in. Mozar-
ta, Verdiego, Hendla. Chór najczęściej jednak
śpiewa pieśni i utwory rodzimych kompozyto-
rów: Gerwazego Gorczyckiego, Mikołaja Gomół-
ki, Wacława z Szamotuł czy Jana Gawlasa. W
lokalnym środowisku podtrzymuje i promuje
kulturę rodzimą i światową, wprowadzając do
swojego repertuaru coraz śmielsze i trudniej-
sze utwory wykonywane przez profesjonalne
chóry, a komponowane przez wybitnych pol-
skich i zagranicznych twórców.

Chórzyści występują z potrzeby serca. Śpie-
wają „Bogu na chwałę, a ludziom ku przyjem-

ności”, by dostarczać duchowych i artystycznych
przeżyć, a przy okazji czerpać z występów satys-
fakcję dla siebie.

Chór „Canticum Novum” uczestniczy rów-
nież w życiu społeczności lokalnej uświetnia-
jąc koncertami uroczystości szkolne, gminne,
środowiskowe i powiatowe. Między innymi
uczestniczył w Powiatowych Obchodach Dni
Niepodległości, koncertował podczas uroczy-
stej sesji Rady Miejskiej z okazji 40-lecia nada-
nia Brzeszczom praw miejskich, podczas uro-
czystości nadania im. ks. Jana Twardowskiego
Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach oraz nadania

imienia ks. Józefa Tischnera Gimnazjum w Woli.
Uświetniał uroczystości rocznicowe beatyfika-
cji arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w Wila-
mowicach, „Rekolekcje z Tischnerem” w Ludź-
mierzu, Dzień Papieski i świętowanie srebrnego
jubileuszu pontyfikatu Jana Pawła II czy wieczór
pamięci „Ludzie dobrej woli” poświecony miesz-
kańcom gminy Brzeszcze niosącym pomoc więź-
niom KL Auschwitz. W krakowskich Łagiewni-
kach śpiewał podczas mszy św. transmitowanej
przez program 1 Telewizji Polskiej. Co roku bie-
rze udział w Powiatowym Przeglądzie Chórów.
6 stycznia śpiewał na Jasnej Górze podczas mszy
św. dziękczynnej z okazji swojego jubileuszu,
którą odprawił proboszcz parafii Matki Bożej
Bolesnej ks. Franciszek Janczy.

Ale chór zdobywa również nagrody i wy-
różnienia. W roku 2003 w uznaniu całokształ-
tu działalności artystycznej oraz wieloletnich
zasług dla krzewienia i rozwoju kultury na te-
renie powiatu oświęcimskiego oraz poza jego
granicami otrzymał nominację do nagrody Sta-
rosty Oświęcimskiego za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony kultury. W styczniu 2004 r.
podczas uroczystej gali wręczenia dorocznych
nagród burmistrza, kapituła konkursowa do-
ceniła dziesięcioletnią działalność artystyczną i
bogaty dorobek chóru, przyznając „Canticum
Novum” Oskarda 2003 w kategorii „kultura”.

Po pięciu kolejnych latach wytężonej pracy
chór podczas piątej już gali oskardowej, 25

stycznia, odbierał życzenia z okazji 15-lecia
działania. Na scenę wjechał wielki tort urodzi-
nowy.

- Gratuluję wspaniałych lat pracy i życzę
kolejnych sukcesów - zwracała się podczas uro-
czystości do dyrygenta i chórzystów burmistrz
Teresa Jankowska. - Dziękuję za wrażliwość,
którą dzięki muzyce przekazujecie Państwo w
nasze dusze. Dziękuję za to rodzinne promie-
niowanie i za to, że zarażacie tą piękną pasją
mieszkańców. Patrząc przez te 15 lat na roz-
wój chóru myślę, że możemy życzyć kolejnych
jubileuszy. Jestem dumna, kiedy mogę was słu-

chać i oklaskiwać na prze-
glądach powiatowych
chórów. Dziękuję pięknie
za to rozsławianie naszej
gminy i za dostarczanie
radości i wrażliwości na-
szym mieszkańcom. I sko-
ro proszę Państwa (bur-
mistrz kierowała słowa
tym razem do widowni)
chór tak długo dla nas
śpiewał, teraz my dla chó-
ru zaśpiewajmy 100 lat.

 - Piotr Czajkowski po-
wiedział kiedyś: „Gdzie
nie ma serca, muzyka ist-
nieć nie może…” Chórzy-
ści, którzy tutaj stoją, mają
różne nazwiska, ale to jest

nasza jedna rodzina. To są po prostu przyja-
ciele - mówił wzruszony dyrygent Zdzisław Ko-
łodziej.

Podziękowania dla swojego maestro kie-
rowali podczas uroczystości również chórzy-
ści: „Udzielił się nam Twój entuzjazm i zapał.
Widzieliśmy w Tobie nie tylko dyrygenta na-
szego chóru, ale opiekuna i przyjaciela. Wspól-
ne msze św., spotkania opłatkowe, uroczysto-
ści rodzinne, wspólnie dzielone radości i
smutki zjednoczyły nas i staliśmy się jedną
wielką rodziną, a ty stałeś się niekwestiono-
wanym ojcem naszej chóralnej rodziny. (...)
Rozpaliłeś w nas ogień, który nie gaśnie. Śpie-
wają nie tylko nasze usta, ale śpiewa i dusza.
Sprawiła to Twoja pasja, która udzieliła się każ-
demu z nas. (…) Dlatego dziś pragniemy Ci
podziękować za wszystko, czego dzięki Tobie
możemy doświadczać podczas wspólnego
muzykowania.

Ewa Pawlusiak

To nasza
jedna rodzina

Po odebraniu życzeń i gratulacji dyrygent Zdzisław KołodziejPo odebraniu życzeń i gratulacji dyrygent Zdzisław KołodziejPo odebraniu życzeń i gratulacji dyrygent Zdzisław KołodziejPo odebraniu życzeń i gratulacji dyrygent Zdzisław KołodziejPo odebraniu życzeń i gratulacji dyrygent Zdzisław Kołodziej
pokroił okazały jubileuszowy tort.pokroił okazały jubileuszowy tort.pokroił okazały jubileuszowy tort.pokroił okazały jubileuszowy tort.pokroił okazały jubileuszowy tort.
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- Dzieła teatru lalek, podobnie jak
inne dzieła teatralne, opierają się na
żywych osobach mówiących i działa-
jących. Obecność martwych lalek
nie ma tu większego znaczenia.
Teatr lalek opiera się na żywym
aktorze - lalkarzu, który chociaż
ukryty, tworzy postać sceniczną:
oddaje jej swój głos i animuje lalkę -
tak nakreśla specyfikę formy teatru
lalek prof. Henryk Jurkowski, histo-
ryk teatru, autor opracowań dziejów
i teorii teatru lalek.

Początki teatru lalek związane są z wędrow-
nymi artystami ludowymi. W XVIII wieku, w
Anglii, powstały pierwsze stałe teatry tego
typu. W 1773 r. Samuel Foote - aktor lalkarz
sformułował artystyczne credo, w który przed-
stawił istotę lalki teatralnej. Dramatopisarz
twierdził, że lalce należy się samodzielny byt
artystyczny oraz że to od wyobraźni widzów
zależy rozwój tej sztuki.

W latach 1956-1967 przy Zakładowym
Domu Kultury KWK „Brzeszcze”, popularnie
zwanym „Rotundą”, działał Teatr Lalek „Baj-
ka”. Jego założycielami byli: Kazimierz Dwo-
racki, Zbigniew Dworzak, Jan Ptak i Bolesław
Skalski. Dekoracje i inscenizacje sporządzał
Kazimierz Dworacki, zaś efektami świetlnymi i
akustycznymi zajmował się Jan Ptak. Funkcję
dyrektora pełnił Bolesław Skalski, który pisał
scenariusze wystawianych sztuk, bądź doko-
nywał adaptacji tekstów innych autorów, a tak-
że wykonywał kukiełki do poszczególnych
przedstawień.

Skalski odegrał bardzo dużą rolę w rozwo-
ju życia kulturalno-teatralnego Brzeszcz. Jego
postać jest bardzo barwna. Urodził się 2 stycz-
nia 1921 r. w Stróżach koło Gorlic. Prywatne
Gimnazjum Koedukacyjne im. ks. Stanisława
Konarskiego w Oświęcimiu ukończył wiosną
1939 r. Podczas ucieczki we wrześniu 1939 r.,
w kierunku wschodniej granicy polskiej, Bole-
sław Skalski został ranny w nogę. Umieszczo-
no go w wojskowym szpitalu w Tarnowie. Po-
tem trafił do obozu w miejscowości Żelazna
Droga. 27 marca 1941 r. w związku z rozbu-
dową KL Auschwitz rodzina Skalskich została
wysiedlona do Przecieszyna. 20-letni Bolesław
Skalski został skierowany do pracy pod ziemią
w kopalni „Brzeszcze”, gdzie pracował aż do
wyzwolenia.

W 1969 r. nasz pasjonat ukończył dwulet-
nie Studium Zaoczne dla dziennikarzy prasy
zakładowej przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy
Polskich w Warszawie.

1 sierpnia 1956 r. został założony nowy
periodyk pt. „Gazeta Górnicza”, organ Samo-
rządu Robotniczego KWK „Brzeszcze”. Redak-
torem naczelnym pisma został Bolesław Skal-
ski.

Zadziwiające, że tak specyficzna forma te-
atralna, jaką jest teatr lalek, znalazła tak liczne-
go twórcę i odbiorcę również w Brzeszczach.
- „Tylko nieliczne domy kultury mogą poszczy-
cić się tak wielkimi osiągnięciami w pracy arty-
stycznej, jak Dom Kultury Związku Zawodowe-
go Górników w Brzeszczach. Obok licznych
zespołów artystycznych i rozrywkowych pracu-
je w nim pod kierownictwem Bolesława Skal-
skiego z wielkim powodzeniem teatr lalek -
pisał brzeszczanin Ryszard Malinowski w „Ga-
zecie Krakowskiej”.

Próby wyjaśnienia pobudek, które skłoniły
założycieli teatru do jego stworzenia, niestety
nie są znane współczesnym. Prawdopodobnie
była to ich wielka pasja.

Z zachowanego afisza bajki pt. „O strasz-
nym smoku, dzielnym szewczyku, pięknej kró-
lewnie i królu Gwoździku”, dowiadujemy się,
że bilet w 1967 r. dla osoby dorosłej koszto-
wał pięć złotych, dla dziecka trzy złote, a w
skład zespołu Teatru Lalek „Bajka” wchodziły
następujące osoby: Marta Mistak, Maria Krze-
mień, Antonina Gach, Halina Bileówna, Jan
Ptak, Wacław Malinowski, Kazimierz Baraniak,
Bronisław Grzanka, Adam Płotnicki, Wiesław
Wieliczka i Eugeniusz Kowalczyk.

W latach 1958-1967 grane były następu-
jące sztuki: „Królewna Śnieżka” wg W. Disney’a,
„O strasznym smoku i dzielnym szewczyku”
M. Kownackiej, „Mały Sambo” oraz „W Rakie-
cie po świecie” Bolesława Skalskiego. Na przed-
stawienia przybywały tłumy widzów, o czym
pisano w latach 60. w „Gazecie Górniczej”.
- „Teatr cieszył się niesłabnącym powodzeniem,
nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych. Bajki
wystawiano przez okres 11 lat w Brzeszczach i

okolicy, a z okazji Dnia Dziecka oglądały je rów-
nież dzieci ze Śląska”.

Istotne jest, że dzieci zamieszkałe w owym
czasie w Brzeszczach, jak i pobliskich wioskach,
nie miały prawie żadnej rozrywki w porówna-
niu z dziećmi zamieszkałymi w miastach. Dla-
tego też Teatr Lalek „Bajka” dawał szczegól-
nego rodzaju przeżycie małemu widzowi.
Zainteresowanie Teatrem Lalek „Bajka” w
Brzeszczach zaowocowało tym, że zespół po-
stanowił ponownie wystawić bajki z 1958 r.
Były to m.in.: „Królewna Śnieżka” czy „O strasz-
nym smoku i dzielnym szewczyku...”. We wrze-
śniu 1966 r. aktorzy przystąpili do scenicznej
realizacji bajki pod tytułem „O Kasi co gąski
zgubiła”. Bajka ta została wystawiona w mar-
cu 1967 r. Zaraz po wystawieniu tejże sztuki
zespół, chcąc zachować ciągłość i rytmiczność
swojej działalności, przystąpił do prac przygo-
towawczych do nowej bajki pt. „O lisku chy-
trusku”. Do sztuki tej opracowano scenogra-
fię, scenariusz i lalki. Całkowite opracowanie
bajki - napisanie lub adaptacja scenariusza,
opracowanie scenograficzne (dekoracje), pró-
by zespołu, łącznie z wystawieniem sztuki i re-
żyserią - spoczywało na instruktorze Bolesła-
wie Skalskim i częściowo na zespole.

Teatr Lalek „Bajka” gościnnie występował
m.in. w kopalniach „Kazimierz”, „Grodziec”,
„Niwka-Modrzejów”, „Generał Zawadzki” oraz
w Domu Kultury ZZG w Sosnowcu. Po zajęciu I
miejsca w eliminacjach okręgowych górniczych
teatrów lalkowych w Sosnowcu, teatr otrzy-
mał znaczącą propozycję nagrania dla Telewi-
zji Katowice dwóch bajek Bolesława Skalskie-
go - „Mały Sambo” i „W rakiecie po świecie”.

W przeciągu 11 lat brzeszczański amator-
ski Teatr Lalek „Bajka”, wspierany przez Ko-
palnianą Radę Zakładową, zdobywał coraz wię-
cej aktorów, którzy rozwijali swój warsztat
artystyczny. Długi okres działalności świadczy
o artyzmie i wielkiej popularności zespołu.
Względy publiczności brzeszczański teatr zdo-
był dzięki dbałości o wykonanie lalek, dekora-
cji, scenografii, zaś przede wszystkim, dzięki
odpowiedniemu doborowi scenariuszy. W re-
pertuarze znalazły się bajki powszechnie zna-
ne i lubiane, które przypadły do gustu młodej
publiczności.

Katarzyna Łaska

Tam było
jak w bajce

Bolesław Skalski przy pracy nad kukiełką.Bolesław Skalski przy pracy nad kukiełką.Bolesław Skalski przy pracy nad kukiełką.Bolesław Skalski przy pracy nad kukiełką.Bolesław Skalski przy pracy nad kukiełką.

W tym roku mija 25. rocznica powsta-

nia Ośrodka Kultury w Brzeszczach.

Z tej okazji rozpoczynamy cykl artyku-

łów, w których będziemy przypominać

sylwetki brzeszczańskich twórców kul-

tury, ważne przedsięwzięcia kulturalne

oraz instytucje kreujące życie kultural-

ne w gminie nie tylko w ostatnich 25

latach. W tym miesiącu o Teatrze Lalek

„Bajka” i jego twórcach.
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Nowa nawierzchnia drogi woje-
wódzkiej nr 949 na dwukilometro-
wym odcinku ul. Łęckiej w Jawiszo-
wicach i Zasolu kosztować będzie
Gminę Brzeszcze i Województwo
Małopolskie 1 mln 257 tys. 659 zł.
Droga ma służyć ludziom dobrych
parę lat, a na skrzyżowaniu w Zasolu
już widać dziury. Wykonawca robót
był też uciążliwy dla mieszkańców
i kierowców. Musiała interweniować
Straż Miejska i Policja.

Położenie nowej nawierzchni na drodze
wojewódzkiej nr 949 w Jawiszowicach i Zaso-
lu to zadanie wspólne Gminy Brzeszcze i Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Udział
tej pierwszej wyniósł 20 proc. ogólnych nakła-
dów, czyli 251 tys. 532 zł. Województwo Ma-

łopolskie wydało do tej pory 772 tys. 147 zł.
Pozostałą kwotę (233 tys. 980 zł) wyłoży w
bieżącym roku na wykonanie warstwy ścieral-
nej na drodze.

Z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a
Zarządem Dróg Wojewódzkich wynika, że ter-
min ukończenia inwestycji powinien zamknąć
się 12 grudnia. Rzeczywiście odbiór robót
odbył się 12 grudnia, ale dalszą część robót,
rzekomo z powodu złych warunków atmosfe-
rycznych, odłożono na lepszą aurę.

Droga ma ludziom służyć przez dobrych
parę lat. Jak będzie w tym przypadku, czas po-
każe. Zasolanie martwią się, bo na skrzyżowa-
niu drogi Łęckiej z Wypoczynkową i Kostka
Jagiełły już wypadają dziury. Przyczyny upatrują
się w tym, że firma kładła asfalt często do póź-
nych godzin wieczornych i przy fatalnych wa-
runkach atmosferycznych. Byleby w terminie
zdążyć z robotą.

Mieszkańcy wsi, jak również poruszający
się po Łęckiej kierowcy, na co dzień napotykali
na utrudnienia ze strony drogowców. Z zastrze-
żeniami początkiem grudnia kilkakrotnie in-
terweniowali w Straży Miejskiej. Wzywana była
również Policja.

- Pierwsze zgłoszenie otrzymaliśmy 6 grud-
nia. Firma w chwili zaprzestania robót pozo-
stawiła garb zjazdowy z płyty asfaltowej. Nie
sfrezowała asfaltu tak, żeby zjazd i wyjazd na
niego nie utrudniał poruszania się po drodze -
wyjaśnia komendant Straży Miejskiej Krzysz-
tof Tokarz. - Przejeżdżające samochody cięża-
rowe uderzały zawieszeniem w garba, powo-
dując mocne drgania. Mieszkańcy obawiali się,
że znajdujące się w bliskim sąsiedztwie ich
budynki, narażone na drgania, popękają. Po-
wiadomiliśmy o tym zarządcę drogi, czyli Za-
rząd Dróg Wojewódzkich, ale pierwsza inter-
wencja nic nie dała. Po dwóch dniach za-
dzwoniliśmy ponownie, ale odesłano nas do
wykonawcy, bo, jak usłyszeliśmy: „oni nie mogą
sobie poradzić z wykonawcą”. Następnego
dnia spotkaliśmy się na Łęckiej, nie z szefem, a
z brygadzistą. Wtedy pracownicy już kończyli
usuwanie usterki. Sprawę zakończyliśmy tylko
pouczeniem, ale poinformowaliśmy brygadzi-
stę, że mogą pojawić się pisma od mieszkań-
ców, choćby nawet cywilno-odszkodowawcze.

8 listopada o 13.40 mieszkaniec Zasola po-
wiadomił komisariat policji o kolizji drogowej
z udziałem drogowców. Policjanci na miejscu
zdarzenia ustalili, że kierujący walcem pracow-
nik firmy remontującej drogę zjechał z jezdni,
po czym zsunął się z nasypu i wpadł na płot
prywatnej posesji niszcząc go.

- Kierowca oświadczył, że stracił kontrolę
nad pojazdem, a przyczyną tego, jak się okaza-
ło, był alkohol - mówi z-ca komendanta Komi-
sariatu Policji w Brzeszczach Jarosław Adamiec.
- Badanie na miejscu zdarzenia wykazało po-
nad 2 promile alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

Sprawcę za spowodowanie kolizji funkcjo-
nariusze policji ukarali mandatem, a komisa-
riat skierował przeciw niemu akt oskarżenia za
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Prokurator wnioskował o karę grzywny i zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych na
okres 2 lat.

Wykonawcą zadania jest „Drogomex” z
Pruszkowa. Firma na drodze Łęckiej do 12 grud-
nia wykonała frezowanie czyli zdzieranie starej
nawierzchni na około 24 procentach odnawia-
nego 2-kilometrowego odcinka drogi. Na ca-
łej jego długości położyła 13 154 metry kwa-
dratowe asfaltu, usypała nowe pobocza oraz
przeprowadziła renowację rowów i przepu-
stów. Zabrakło już czasu na wykonanie war-
stwy ścieralnej. Prace mają być wznowione w
tym roku. Kiedy i czy firma daje gwarancję na
wykonanie usługi, chcieliśmy dowiedzieć się
telefonicznie od przedstawiciela Zarządu Dróg
Wojewódzkich na rejon Kęty. Niestety nie uda-
ło się nam z nim skontaktować.

Ewa Pawlusiak

O tym, jak Łęcką naprawiają
Ruszył Program „Akademia S.N.S.”
Świetlica terapeutyczna prowadzona przez Fun-

dację Pomocy Społecznej w Brzeszczach została ob-
jęta jako jedna z czterech świetlic pilotażowym pro-
gramem „Akademia S.N.S” prowadzonym i
współfinansowanym przez Fundację J&S Pro Bono
Poloniae z Warszawy. Oznacza to pozyskanie fundu-
szy dla czterech świetlic terapeutycznych w Łodzi,
Radomiu, Somiance i Brzeszczach, na remont po-
mieszczeń, zakup sprzętu i pomocy naukowych. Pro-
gram polega na realizacji zajęć warsztatowych, po-
zwalających rozwinąć zdolności naukowe, artystyczne
i sportowe dzieci uczęszczających do naszych świe-
tlic. Program „Akademia S.N.S” daje naszym świe-
tlicom możliwość na ładniejszy wygląd oraz lepsze
wyposażenie. Jest również szansą na to, by posze-
rzyć ofertę zajęć i nawiązać nowe kontakty.

Akademie S.N.S. - cel programu
Świetlica powinna zachęcać młodych ludzi do

spędzania w niej czasu nie tylko bogatą ofertą zajęć,
ale też przyjaznym wyglądem. Wygląd wszystkich
świetlic pilotażowych będzie jednolity. Po przepro-
wadzeniu koniecznych remontów, świetlice zostaną
również odpowiednio wyposażone. Podstawą pracy z
dziećmi stanie się nauka oraz rozwój poprzez jedno-
czesne uczestnictwo we wszystkich trzech modu-
łach tematycznych. Dzieci będą rozwijać swoje zdol-
ności artystyczne, sportowe oraz naukowe pasje i
zainteresowania, a ukoronowaniem ich pracy będą
cykliczne spotkania Drużyn S.N.S. Ważne jest repre-
zentowanie określonej Drużyny S.N.S., która w ten
sposób zbiera punkty w klasyfikacji generalnej.

Sport.... Jesteśmy silni
Nauka...Jesteśmy mądrzy
Sztuka...Jesteśmy wrażliwi

Sport
Sportowcy pomagają innym zespołom w pracach

wymagających aktywności ruchowej, pracują wspól-
nie z innymi zespołami nad przygotowaniem swojej
identyfikacji wizualnej (hymn, nazwa Drużyny itp.).

Nauka
Naukowcy współpracują poprzez wyszukiwanie

interesujących i przydatnych informacji, pomagają
w codziennych zajęciach pozostałym uczestnikom
drużyny.

Sztuka
Zespół artystyczny przygotowuje projekty zapro-

szeń na zawody sportowe, na pokazy naukowe, wy-
myśla zawołania Drużyny oraz zajmuje się oprawą
artystyczną wydarzeń. Dba o wygląd strojów i mate-
riałów informacyjnych dotyczących Drużyny (zdję-
cia, strona internetowa itp.).

Informacja

Dopiero co naprawili nawierzchnię na ul. Łęckiej,Dopiero co naprawili nawierzchnię na ul. Łęckiej,Dopiero co naprawili nawierzchnię na ul. Łęckiej,Dopiero co naprawili nawierzchnię na ul. Łęckiej,Dopiero co naprawili nawierzchnię na ul. Łęckiej,
a już wypadają dziury.a już wypadają dziury.a już wypadają dziury.a już wypadają dziury.a już wypadają dziury.

W Nowy Rok zaginęła mała, ruda suczka - kun-
del. Osoby, które widziały pieska proszone są o kon-
takt pod numerem tel.: 032 737 44 50.

Ogłoszenie
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28 stycznia  brzeszczańska
Straż Miejska rozpoczęła akcję
pod nazwą „Niechronieni uczest-
nicy ruchu drogowego”, podczas
której strażnicy będą zwracać
szczególną uwagę na respekto-
wanie przepisów przez pieszych,
rowerzystów i motorowerzy-
stów.

- Pod pojęciem „niechronieni
uczestnicy ruchu drogowego” kryją
się piesi, rowerzyści i motorowe-
rzyści. W trakcie „zderzenia” z po-
jazdem każdego z nich nie chroni
nic - mówi komendant Straży Miej-
skiej Krzysztof Tokarz. - Nie mogą
liczyć na poduszki powietrzne, pasy
bezpieczeństwa czy strefy kontro-
lowanego zgniotu (nowoczesny
pojazd w strukturze kabiny posia-
da miejsca, które w przypadku zde-
rzenia przyjmują całą energię, nie
powodując uszkodzenia kabiny,
gdzie siedzą pasażerowie i kierow-
ca). Są całkowicie „odsłonięci” i w
konsekwencji narażeni na poważ-
ne obrażenia ciała. Piesi ucierpią już
wtedy, gdy pojazd poruszał się bę-
dzie z prędkością 20-30 km na go-
dzinę. W zderzeniu z pojazdem,
który na liczniku będzie miał  50
km na godz., pieszy ma tylko około
50 proc. szans na przeżycie, a przy
ok. 80 km na godz. prawdopodo-
bieństwo przeżycia spada do zera.

Patrole Straży Miejskiej, szcze-
gólnie w godzinach wieczorowo-
nocnych, na drogach wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych,

które nie posiadają chodnika dla
pieszych lub ścieżki rowerowej,
przypominać będą pieszym i rowe-
rzystom  zasady bezpiecznego po-
ruszania się po drogach. Będą też
informować o zasadach udzielania
pomocy i zabezpieczeniu miejsc
zdarzeń drogowych.

Dodatkowo kierowcy i piesi na-
ruszający przepisy ruchu drogowe-
go otrzymają od strażników opa-
ski odblaskowe, które to będą
musieli założyć.

Program „Niechronieni uczest-
nicy ruchu drogowego” Straż Miej-
ska wdrażać będzie w życie rów-
nież poprzez publikacje na swojej
stronie internetowej (www.stra-
zmiejska.brzeszcze.pl) oraz bieżą-
ce działania prewencyjne skierowa-
ne w stronę pieszych i rowerzystów
w różnych przedziałach wiekowych.

Na stronie internetowej Straż
Miejska przypomina m.in. najważ-
niejsze obowiązki pieszych i rowe-
rzystów wynikające z przepisów o
ruchu drogowym, obowiązki kie-
rowców w stosunku do pieszych,
dwa przypadki jazdy rowerem po
chodniku, na które zezwalają pol-
skie przepisy drogowe. Przeczyta-
my tam również o obowiązkowym
wyposażeniu rowerzysty i roweru,
jak być widocznym na drodze, i że
na rowerzyście jako pełnoprawnym
uczestniku ruchu też ciąży obowią-
zek przestrzegania wszystkich prze-
pisów ruchu drogowego, za łama-
nie których grozi grzywna od 20
do 500 zł.                                         EP

Niechronieni uczestnicy
ruchu drogowego29 grudnia ub. roku w Brzeszczach na ul. Turystycznej policjanci

zatrzymali 46-letniego mieszkańca Oświęcimia Leszka M., który w sta-
nie nietrzeźwości (1,84 prom.) kierując samochodem marki Peugeot
spowodował kolizję z samochodem Renault Clio. Poszkodowaną była
mieszkanka Brzeszcz Renata W.

                                                  ***
2 stycznia o godz. 12.25 strażnicy miejscy w rejonie sklepu Lidl na

os. Paderewskiego zatrzymali spożywającego alkohol mężczyznę, który
zakłócał spokój i porządek publiczny. U zatrzymanego bezdomnego
Zygmunta G. stwierdzono 3,3 prom. alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Mężczyzna trafił do izby wytrzeźwień, a Straż Miejska skierowała
wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Oświęcimiu.

                                                  ***
3 stycznia nieznany sprawca po otwarciu kłódki zabezpieczającej

szafkę ubraniową w szatni KWK „Brzeszcze” skradł z jej wnętrza kartę
bankomatową banku PKO BP. Potem dokonał wypłaty pieniędzy z ban-
komatu w kwocie 1100 zł. Poszkodowanym jest mieszkaniec os. Pade-
rewskiego Zygmunt P.

                                                  ***
3 stycznia w Brzeszczach na ul. Grottgera policjanci zatrzymali 51-

letniego brzeszczanina Roberta N., kierowcę Fiata Uno, który wjechał
do przydrożnego rowu i uderzył w płot. Delikwent prowadził samo-
chód w stanie nietrzeźwości (1,48 prom.).

                                                  ***
4 stycznia w Brzeszczach na ul. Mickiewicza  44-letni mieszkaniec

Brzeszcz Andrzej K. , kierujący samochodem marki Seat Cordoba z nie-
ustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas jezdni i zderzył się z
samochodem Opel Vectra, którym kierował 51-letni jawiszowianin Zyg-
munt S. W wyniku zdarzenia kierujący Oplem doznał obrażeń w postaci
złamania mostka, a kierowca Seata i pasażer ogólnych potłuczeń. Czyn-
ności wyjaśniające prowadzi Sekcja Ruchu Drogowego KPP Oświęcim.

                                                  ***
7 stycznia w Brzeszczach o godz. 20.15  zniknął zaparkowany na

posesji przy ul. Akacjowej Ford Transit. Złodziej wykorzystując otwarte
drzwi samochodu, odjechał nim. Już na drugi dzień policjantom udało
się zatrzymać sprawcę kradzieży. Okazał się nim 31-letni mieszkaniec
Grojca Mirosław B., który wskazał miejsce przechowywania pojazdu.
Był to parking przy dworcu PKP w Oświęcimiu. Mirosław B. w przeszło-
ści był karany za przestępstwa kryminalne.

                                                  ***
11 stycznia w Brzeszczach na ul. Ofiar Oświęcimia, nieznany spraw-

ca wykorzystując chwilową nieobecność kierowcy oraz otwarte drzwi
samochodu marki MAN skradł z jego wnętrza nawigację satelitarną
marki NOVI. Stratę w wysokości 1 tys. zł. poniósł mieszkaniec Pszczyny.

                                                  ***
17 stycznia w Brzeszczach na ul. Lipowej policjanci zatrzymali na

gorącym uczynku dwóch nietrzeźwych brzeszczan: 35-letniego Rober-
ta A. i 53-letniego Wiesława B., którzy usiłowali skraść skrzydło bramy,
rower górski i taczki. W wyniku obserwacji policjantom udało się odzy-
skać mienie. Delikwenci byli wcześniej karani za przestępstwa krymi-
nalne.

                                                  ***
W nocy z 23 na 24 stycznia w Brzeszczach na parkingu niestrzeżo-

nym przy ul. Ofiar Oświęcimia nieznany sprawca wybił szyby w samo-
chodzie Skoda Fabia i skradł radiomagnetofon CD marki JVC. Stratę
400 zł poniósł mieszkaniec Witkowic Piotr S.

                                                  ***
24 stycznia w Brzeszczach nieznany sprawca włamał się przez okno

do lokalu „Sylwana” przy ul. Ofiar Oświęcimia. Skradł automat do gry
na szkodę firmy z Bielska-Białej. Właściciel oszacował straty na 6 tys. zł.

EP

Uwaga użytkownicy wieczyści!
Burmistrz Brzeszcz informuje, że z

dniem 1 stycznia 2008 r. weszła w życie
ustawa z dnia 7 września 2007 r. o
zmianie ustawy o przekształceniu pra-
wa użytkowania wieczystego w prawo
własności oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 191 poz.
1371).

Nowa ustawa zawiera szereg zmian
w stosunku do dotychczas obowiązują-
cych przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przekształceniu prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności
nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 175
poz. 1459).

Szczegółowych informacji na temat
przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności nierucho-
mości stanowiących własność Gminy
Brzeszcze można uzyskać osobiście w
Urzędzie Gminy Brzeszcze w Wydziale
Mienia Komunalnego w dniach od po-
niedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
lub telefonicznie pod numerami telefo-
nów: 032 77 28 570 i 032 77 28 573.

Wnioski w sprawie przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w pra-
wo własności nieruchomości można
odebrać w Informatorium Urzędu Gmi-
ny w Brzeszczach lub pobrać na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy Brzesz-
cze www.brzeszcze.pl.

Ogłoszenie

Kryminały
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Oskardy - nagrody burmistrza
Brzeszcz za 2007 r. wręczono
25 stycznia w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury. Uroczystą galę
tym razem uświetnił występ chóru
Canticum Novum z parafii Matki
Bożej Bolesnej w Jawiszowicach -
Osiedlu, który w tym roku obchodzi
jubileusz 15-lecia działalności
artystycznej.

Pierwsi Oskarda odebrali laureaci w kate-
gorii „przedsiębiorczość”. A zostali nimi wła-
ściciele firmy „Darymex” - Dariusz Gruca i Ry-
szard Rączka. Firma powstała w 1990 r. Zajmuje
się produkcją konfekcji pościelowej i stołowej
oraz handlem hurtowym tekstyliami domowy-
mi. Posiada nowoczesny park maszynowy oraz
wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Zatrud-
nia 80 pracowników. Produkty firmy „Dary-
mex” wyróżniają się jakością, trwałością, no-
woczesnym wzornictwem, bogatą gamą
kolorów. Są cenione przez odbiorców krajo-
wych i zagranicznych.

- Dziękujemy pani burmistrz i kapitule
Oskarda za przyznanie nam tej wspaniałej na-
grody. Dziękujemy, że dostrzegła nasze działa-
nia i tak wysoko je oceniła - mówił Ryszard
Rączka. - Dziękuję wszystkim naszym bliskim,
którzy zawsze są z nami, wspierają nas. Dzię-
kuję wreszcie naszym pracownikom, bo bez
nich ten sukces byłby niemożliwy. W tym roku
rozpoczynamy budowę nowej hali produkcyj-
nej. Ta nagroda będzie dodatkowym zastrzy-
kiem energii i motywacją do realizacji tych za-
mierzeń. Oskarda chcielibyśmy dedykować
zmarłemu niedawno naszemu wspólnikowi -
Januszowi Kopijaszowi. To także jego sukces.

W kategorii „działalność społeczna” Oskar-
dem wyróżniono Stowarzyszenie na rzecz Gmi-
ny Brzeszcze „Brzost”. Nagrodę odebrała pre-
zes stowarzyszenia Barbara Wąsik.

- Nagroda daje duże poczucie satysfakcji,
ale jednocześnie zobowiązuje i motywuje do
jeszcze większego zaangażowania w pozna-
wanie naszej historii, pielęgnowanie tradycji,
dbanie o dziedzictwo kulturowe naszej gminy
- mówiła Barbara Wąsik. - Działania stowarzy-
szenia „Brzost” wynikają z potrzeby poznawa-
nia historii naszego miejsca urodzenia i za-
mieszkania, wzmacniają poczucie tożsamości i
są wyrazem szacunku dla naszych przodków,
którzy tworzyli tradycję, kultywowali ją i prze-
kazywali następnym pokoleniom. Historia
gminy Brzeszcze i dzieje jej mieszkańców są i
będą źródłem oraz inspiracją do działań, które
podejmujemy na rzecz dokumentowania hi-
storii.

Stowarzyszenie „Brzost” powstało w 2000 r.
Celem działalności stowarzyszenia jest organi-

zowanie przedsięwzięć mających na celu ochro-
nę, pielęgnowanie, poznawanie, dokumento-
wanie historii, tradycji i kultury gminy Brzesz-
cze. Szczególnie cenne w działalności sto-
warzyszenia jest wspieranie nauczycieli histo-
rii, przyrody i języka polskiego realizujących
ścieżkę edukacji regionalnej, a także zachęca-
nie dzieci i młodzieży szkolnej do poznawania
swojej małej ojczyzny.

Oskarda w kategorii „kultura” odebrała
Alicja Zielińska-Złahoda, współtwórczyni i cho-
reograf Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca

„Iskierki”, działającego od 2001 r. w Ośrodku
Kultury w Brzeszczach. Zespół postawił sobie
za zadanie ocalić od zapomnienia pieśni i tań-
ce ludowe regionu górali śląskich i okolic Cie-
szyna. W jego repertuarze znajdują się rów-
nież pieśni i tańce krakowskie. Zespół kultywuje
tradycje, poznając podczas zajęć gwarę, tańce
i pieśni. Członkami zespołu są dzieci w wieku
5-11 lat. Dziś jest ich 30. „Iskierki” zdobyły już
niezliczone wyróżnienia i nagrody podczas róż-
nych przeglądów zespołów folklorystycznych.

- Tych sukcesów nie byłoby, gdyby nie kon-
sekwentny choreograf, instruktor, dusza tego
zespołu, pani Alicja Zielińska-Złahoda - przed-
stawiała laureatkę burmistrz Teresa Jankowska.

- Na scenie tej czuję się jak u siebie, bo to
właśnie tutaj prowadzimy zajęcia i próby - roz-
poczęła Alicja Zielińska-Złahoda. - To tutaj moja
dzieciarnia, ukochane aniołki, ćwiczą z Euge-
niuszem Pieczką, bez którego nie byłoby „Iskie-
rek”. Spędzając dziecięce lata w Brzeszczach i
na Borze nie sądziłam, że zwiążę się zawodo-
wo z gminą Brzeszcze na długie lata, bo je-
stem tu już 6 lat. Dzieci rosną i odchodzą z
zespołu, ale myślę, że to czego się nauczą, zo-

stanie im na zawsze w pamięci, a Państwu obie-
cuję, że będziemy rosnąć w siłę.

Przyznając Oskarda w kategorii „sport” ka-
pituła nagrody zwróciła uwagę, jak znakomi-
cie można połączyć sukcesy w nauce z sukce-
sami w sporcie. Oskarda przyznano Szymonowi
Jakubowskiemu, uczniowi trzeciej klasy Gim-
nazjum nr 1 w Brzeszczach. Szymon należy do
najlepszych polskich wspinaczy młodego po-
kolenia. Jest m.in. wicemistrzem Polski junio-
rów we wspinaczce sportowej, członkiem ka-
dry narodowej juniorów. W ubiegłym roku
zajął też 3. miejsce w klasyfikacji generalnej
Pucharu Polski Juniorów. Osiągnięcia Szymo-
na zostały odnotowane i opisane w ogólno-

polskich czasopismach wspinaczkowych:
„Góry” i „Magazyn Górski”. To tylko niektóre
sukcesy sportowe Szymona. A łączy je z wyso-
kimi osiągnięciami w nauce. Na zakończenie
drugiej klasy gimnazjum otrzymał świadectwo
z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,0.

- Chciałbym podziękować moim rodzicom i
trenerowi Sebastianowi Wutke, bo bez nich na
pewno nie stałbym tutaj dzisiaj - mówił odbiera-
jąc Oskarda Szymon Jakubowski. - Dziękuję też
Ośrodkowi Kultury i firmie „Everest” za pomoc
w treningu i przygotowaniach do zawodów.

W kategorii „młodzież” Oskard powędro-
wał w ręce Dominika Hulbója, pomysłodawcy i
współorganizatora Rock Reggae Festival.

Dominik Hulbój ma 28 lat. Od urodzenia
mieszka w Brzeszczach. Jest pracownikiem pie-
karni „Społem” PSS „Górnik” Brzeszcze. Jest
osobą lubianą przez kolegów z pracy oraz przy-
jaciół. Organizując Rock Reggae Festival pra-
cuje jako wolontariusz, poświęcając na przy-
gotowanie imprezy swój wolny czas.

Rock Reggae Festival już od trzech lat odby-
wa się w Brzeszczach na stadionie KS „Górnik”.

Dołączyli do grona wyróżnionych

Laureaci Oskardów 2007 w komplecie.Laureaci Oskardów 2007 w komplecie.Laureaci Oskardów 2007 w komplecie.Laureaci Oskardów 2007 w komplecie.Laureaci Oskardów 2007 w komplecie.
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W ubiegłym roku, pomimo niesprzyjającej po-
gody, tradycyjnie na początku września, gmi-
nę Brzeszcze znowu odwiedziły tłumy młodych
ludzi. Zestaw muzycznych gwiazd, które wystą-
piły w Brzeszczach utwierdził pozycję młodego
festiwalu w gronie największych polskich let-
nich imprez muzycznych. W ciągu trzech lat fe-
stiwal stał się rozpoznawalną marką - również
marką gminy Brzeszcze. Znajomość festiwalu
wykracza już poza Małopolskę i Śląsk. Pisano o
nim w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wybor-
czej. Informowały też o nim wszystkie najważ-
niejsze portale internetowe związane z kulturą
niezależną. To bez wątpienia znakomity spo-
sób na promocję gminy Brzeszcze.

- Oskard dla Dominika Hulbója to jedno-
cześnie podziękowanie dla wszystkich współ-
twórców Rock Reggae Festival, m.in. dla dru-
giego z pomysłodawców imprezy, pracownika
Ośrodka Kultury Łukasza Widucha - mówiła
burmistrz Teresa Jankowska.

W kategorii „edukacja” Oskarda przyzna-
no Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu z Prze-
cieszyna. ZSP w Przecieszynie został założony
w 2001 r. W tak krótkim czasie może już po-
chwalić się wieloma osiągnięciami. W 2006 r.
ZSP nawiązał kontakt z władzami włoskiego
miasta Londa i tamtejszą szkołą. Opracowano
plan długoletniej współpracy. Wspólnie szko-
ły zrealizowały już dwa projekty: „Odbudujmy
naszą przeszłość” i „Kultura ludowa - niewy-

czerpane źródło”. W maju ubiegłego roku na-
uczyciele i uczniowie szkoły z Przecieszyna
uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Włoch,
gdzie podsumowano drugi z projektów.

- W imieniu wszystkich przedszkolaków,
uczniów, nauczycieli oraz własnym dziękuję za
to, że znaleźliśmy się dzisiaj w gronie laureatów
Oskardów 2007 - mówiła Maria Polak, dyrektor
ZSP w Przecieszynie. - Uważamy to za wyjątko-
wy zaszczyt i ogromne wyróżnienie dla całej
naszej społeczności. Szczególnie ważne jest to,
że uznaliście Państwo naszą pracę za warto-
ściową, że przynajmniej w małym stopniu mo-

gliśmy się przyczynić do rozwoju naszej małej
ojczyzny - gminy Brzeszcze. Z tego miejsca pra-
gnę podziękować moim cudownym przedszko-
lakom i uczniom, wspaniałym nauczycielom oraz
wszystkim rodzicom. Dziękuję Gminnemu Za-
rządowi Edukacji, a przede wszystkim miesz-
kańcom Przecieszyna za ogromne wsparcie we

wszystkich naszych działaniach i poczynaniach.
Ta nagroda to zasługa całej społeczności Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, przy-
znano również dwie nagrody specjalne. Otrzy-
mali je: Violetta Chechelska, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 w Brzeszczach oraz Stowa-

rzyszenie na rzecz Niezależ-
nej Informacji Gminy Brze-
szcze „Obiektyw”.

Przez cały ubiegły rok SP 1
obchodziła jubileusz 150-le-
cia szkolnictwa w Brzeszczach.

- Tak bogaty program
jubileuszowych obchodów
mógł być zrealizowany dzię-
ki zaangażowaniu organi-
zacji społecznych, instytucji,
parafii oraz mieszkańców -
mówiła burmistrz Teresa
Jankowska. - Kapituła po-
stanowiła przyznać nagrodę
specjalną dyrektor Violetcie
Chechelskiej za wspaniały
program „Genius Loci”, za
integrację społeczności lo-
kalnej, za to, że mogliśmy

wrócić do wspomnień, zobaczyć jaki drzemie
w nas wielki potencjał i jak wiele można zrobić
razem.

- Pomysłodawcom i organizatorom obcho-
dów jubileuszowych przyświecał jeden cel - oca-
lić od zapomnienia skrawek rodzimej historii,
przekazać ducha przeszłości i pokazać początki
istnienia szkoły - powiedziała Violetta Chechel-
ska. - Wielu ludzi dobrej woli wspomagało nas
w tym dziele. Jest mi niezmiernie miło, że stanę
teraz obok moich kolegów i koleżanek, a także
uczniów - laureatów Oskardów, bo wielu z nich
to właśnie absolwenci Jedynki. Tak było po-

przez poprzednie lata, że szkoła ta wydawała
wielkich ludzi. Mam nadzieję, że tak będzie w
kolejnych latach, czego sobie, jak również gmi-
nie Brzeszcze serdecznie życzę.

Stowarzyszenie na rzecz Niezależnej Infor-
macji Gminy Brzeszcze „Obiektyw” powstało
w kwietniu ubiegłego roku. Obecnie liczy 22
członków. Dzięki nim powstały reportaże z
uroczystości patriotycznych, wydarzeń kultu-
ralnych, sportowych, parafialnych. W swoich
materiałach filmowych poruszają również pro-
blemy lokalne. Propagują lokalne talenty i pa-
sje mieszkańców. Od maja ubiegłego roku na
stronie internetowej, gdzie zamieszczają swo-
je filmy, odnotowano ponad 120 tys. wejść.
Zrealizowali już 125 filmów, 30 godzin goto-
wego materiału filmowego, co w przeliczeniu
daje ok. 280 godzin montażu. Byli na 80 im-
prezach, w sumie nakręcili ok. 500 godzin ma-
teriału filmowego. Otrzymują korespondencję
z Norwegii, Anglii, Finlandii, Irlandii, a także ze
Stanów Zjednoczonych z podziękowaniami
oraz prośbami o dłuższe filmy i ich większą
ilość.

- Ten Oskard to część składowa około 120
tys. malusieńkich Oskardów, które codziennie
Państwo wręczacie nam, odwiedzając naszą

stronę internetową, na którą serdecznie zapra-
szamy - www.obiektyw.brzeszcze.pl - mówił
prezes stowarzyszenia „Obiektyw” Zbigniew
Maciejczyk.

- Nie byłoby „Obiektywu” gdyby nie kopal-
nia „Brzeszcze”, gdzie powstał zespół multi-
medialny, który połączył wszystkich filmowców
amatorów - dodał Wiesław Kufta, członek za-
rządu stowarzyszenia „Obiektyw”.

Oskardy - spośród wniosków, jakie napły-
nęły do Urzędu Gminy - przyznawała kapituła,
w skład której od początku istnienia nagrody
wchodzą: prof. Alicja Michalik, prof. Kazimierz
Bielenin oraz dr Adam Stawowy.

Jacek Bielenin

Kapituła Oskardów - prof. Alicja Michalik i drKapituła Oskardów - prof. Alicja Michalik i drKapituła Oskardów - prof. Alicja Michalik i drKapituła Oskardów - prof. Alicja Michalik i drKapituła Oskardów - prof. Alicja Michalik i dr
Adam Stawowy. Prof. Kazimierz Bielenin nieAdam Stawowy. Prof. Kazimierz Bielenin nieAdam Stawowy. Prof. Kazimierz Bielenin nieAdam Stawowy. Prof. Kazimierz Bielenin nieAdam Stawowy. Prof. Kazimierz Bielenin nie
mógł przyjechać do Brzeszcz z powodu choroby.mógł przyjechać do Brzeszcz z powodu choroby.mógł przyjechać do Brzeszcz z powodu choroby.mógł przyjechać do Brzeszcz z powodu choroby.mógł przyjechać do Brzeszcz z powodu choroby.

Dariusz Gruca i Ryszard Rączka, właściciele firmy „Darymex” - Dariusz Gruca i Ryszard Rączka, właściciele firmy „Darymex” - Dariusz Gruca i Ryszard Rączka, właściciele firmy „Darymex” - Dariusz Gruca i Ryszard Rączka, właściciele firmy „Darymex” - Dariusz Gruca i Ryszard Rączka, właściciele firmy „Darymex” - OskardOskardOskardOskardOskard
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jubileuszu 150-lecia szkolnictwa w Brzeszczach.jubileuszu 150-lecia szkolnictwa w Brzeszczach.jubileuszu 150-lecia szkolnictwa w Brzeszczach.jubileuszu 150-lecia szkolnictwa w Brzeszczach.jubileuszu 150-lecia szkolnictwa w Brzeszczach.
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Repertuar
Dużym sukcesem zakończył
się XVI Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Brzesz-
czach. Na konto Orkiestry
wpłynęła rekordowa suma
27 tys. 249,79 zł. To blisko
10 tys. zł więcej niż w roku
ubiegłym.

Od wczesnego niedzielnego ranka -
13 stycznia - 130 wolontariuszy ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych pod pa-
tronatem Młodzieżowego Parlamentu
Gminy Brzeszcze przystąpiło do kwesty.
Ich zapał zaowocował zebraniem ponad
22 tys. zł.

W tym roku imprezy w ramach XVI
Finału WOŚP odbywały się w dwóch miej-
scach - w Ośrodku Kultury i w klubie
muzycznym „Babel”. Od godz. 15.30 na
scenie sali widowiskowej
OK z prezentacjami muzycz-
no-tanecznymi występo-
wali uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych
naszej gminy. Scenkę hu-
morystyczną przedstawiły
dzieci ze świetlicy OK w Za-
solu. Mieszkańcy, którzy do
ostatniego miejsca wypeł-
nili salę widowiskową,
wzięli udział w aukcji figu-
rek ceramicznych, prac pla-
stycznych podarowanych
przez brzeszczańskich arty-
stów oraz tradycyjnego tor-
tu. Na holu dolnym zaś na-
uczyciele Szkoły Podstawowej nr 2
sprzedawali upieczone przez rodziców
uczniów pyszne ciasta. Z aukcji przepro-
wadzonej w OK również zebrano rekor-
dową kwotę - 1777,28 zł.

Druga część WOŚP odbyła się wieczo-
rem w klubie „Babel”. Tam młodzież rów-

nie chętnie wrzucała pieniądze do puszek wo-
lontariuszy oraz bawiła się na koncercie zespo-
łów: O.A.T, Rosa Park, Vallkiria, Jedyny Sen-
sowny Wybór oraz Natural Mystic. W przerwie
pomiędzy koncertami licytowano dwie duże
flagi z Rock Reggae Festival oraz plakietki z
autografami muzyków Brygady Kryzys - Toma-
sza Lipińskiego i Roberta Brylewskiego. Cenne
przedmioty zlicytowano za kwotę 225 zł. O
godz. 20.00 w „Babelu” za sprawą zimnych
ogni rozbłysło tradycyjne „Światełko do nie-
ba”.

Ale przecież nie o fajerwerki chodzi w tym
dniu. Najważniejsza jest pomoc potrzebującym,
jaką co roku w niedzielę, w połowie stycznia,
możemy nieść wszyscy razem. Pieniądze pozy-
skane podczas XVI finału WOŚP zostaną prze-

kazane na leczenie dzieci ze
schorzeniami laryngologiczny-
mi. Fundacja WOŚP zakupi
sprzęt i aparaturę medyczną dla
szpitali oraz sfinansuje progra-
my medyczne i edukacyjne.

- Dziękujemy wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do organizacji XVI
Finału WOŚP w Brzeszczach: na-
uczycielom za opiekę nad wo-
lontariuszami i sprzedaż ciast,
Straży Miejskiej, Policji, Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Jawiszo-
wic, Bankowi Spółdzielczemu w
Miedźnej oddział w Brzesz-

czach, Lokalnemu Informatorowi Telewizyjne-
mu „Obiektyw”, filmującemu orkiestrowe po-
czynania od samego rana do późnych godzin
wieczornych oraz wspaniałym wolontariuszom

- wiecie, że bez Waszej pomocy „instrumenty”
nie stroiłyby jak należy - mówi Lucyna Wilkosz,
szef sztabu brzeszczańskiej WOŚP. - Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy w tym roku w
Brzeszczach okazała się wspaniałym, harmo-
nijnym koncertem gorących i hojnych serc.
Dzięki i sie ma!                                                    JaBi

Zagrały hojne i gorące serca

Wolontariusze nie musieli specjalnie zachęcać brzeszczanWolontariusze nie musieli specjalnie zachęcać brzeszczanWolontariusze nie musieli specjalnie zachęcać brzeszczanWolontariusze nie musieli specjalnie zachęcać brzeszczanWolontariusze nie musieli specjalnie zachęcać brzeszczan
do zapełniania puszek.do zapełniania puszek.do zapełniania puszek.do zapełniania puszek.do zapełniania puszek.

Wieczorem w klubie „Babel” zagrały młode kapele z Brzeszcz.Wieczorem w klubie „Babel” zagrały młode kapele z Brzeszcz.Wieczorem w klubie „Babel” zagrały młode kapele z Brzeszcz.Wieczorem w klubie „Babel” zagrały młode kapele z Brzeszcz.Wieczorem w klubie „Babel” zagrały młode kapele z Brzeszcz.

14.30
18.30

NOWOŚĆ:
nauka śpiewu

•01-03.02.2008
godz. 18.00 DON CHICHOT (Hiszpania, b.o)
godz. 20.00 REZERWAT (Polska, 15)
•05-07.02.2008
godz. 18.00 DON CHICHOT
godz. 20.00 REZERWAT
•08-09.02.2008
godz. 16.30 DON CHICHOT
godz. 18.00 JESTEM LEGENDĄ (USA, 15)
godz. 20.00 JESTEM LEGENDĄ
•10.02.2008
godz. 20.00 JESTEM LEGENDĄ
•12-13.02.2008
godz. 18.00 DON CHICHOT
godz. 20.00 JESTEM LEGENDĄ
•14.02.2008 WALENTYNKI
godz. 18.00 JESZCZE RAZ
godz. 20.00 MIŁOŚĆ I INNE NIESZCZĘŚCIA
•15.02.2008
godz. 16.00 ASTERIX NA OLIMPIADZIE (Francja, b.o)
•16-17.02.2008
godz. 16.30 ASTERIX NA OLIMPIADZIE
godz. 18.30 ZACZAROWANA (USA, b.o)
KINO KONESERA: godz. 20.20 PIĘKNOŚĆ W OPA-
ŁACH
•19-21.02.2008
godz. 18.00 ASTERIX NA OLIMPIADZIE
godz. 20.00 ZACZAROWANA
•22-24.02.2008
godz. 17.30 LEJDIS (Polska, 15)
godz. 20.00 LEJDIS
•26-28.02.2008
godz. 17.30 LEJDIS
godz. 20.00 LEJDIS
•29.02-02.03.2008
godz. 17.30 LEJDIS
godz. 20.00 LEJDIS
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Kalendarium
przedsięwzięć
w lutym

Programy
Domów Ludowych
i świetlic OK

Wilczkowice
01.02 Wyjazd do Figloparku w Bielsku-Białej (10.00).
04.02 „Jak to zdrowo na sportowo” - wyjazd na
halę i basen w Brzeszczach (10.00).
06.02 Malowanie farbami witrażowymi - zajęcia
plastyczne (15.00).
07.02 „Słodki dzień” - wspólne pieczenie (15.00).
08.02 Wyjazd na lodowisko w Czechowicach-Dzie-
dzicach (10.00).
15.02 „Randka w ciemno” - poznajemy kolegów z
innych miejscowości gminy, wyjście do DL w Ski-
dziniu (16.30).

os. Paderewskiego
01.02 Ćwierćland.
04.02 Zajęcia w pracowni ceramicznej.
05.02 Wyjazd na basen.
06.02 Biblioteczne spotkanie z literaturą.
07.02 Wyjazd na lodowisko do Czechowic-Dziedzic.
08.02 Kącik kulinarny.
12.02 Warsztaty ceramiczne dla pań.
15.02 Dyskoteka walentynkowa.
21.02 Klub Malucha.
29.02 Kółko plastyczno-techniczne: wykonujemy
prace z masy solnej.

Zasole
05.02 Warsztaty ceramiczne w pracowni OK.
06.02 Turniej tenisa stołowego oraz „Kulinarne to
i owo”.
07.02 Wyjazd na lodowisko do Czechowic-Dziedzic.
08.02 Wyjazd do kina. Szczegóły w świetlicy.
Na aerobik zapraszamy we wtorki i czwartki o
godz. 18.30.

Bór
04.02 Turniej gier planszowych; zajęcia plastyczne
(14.00).
05.02 Kulig; w razie niesprzyjającej aury zajęcia w
DL (14.00).
06.02 Turniej tenisa stołowego (14.00).
07.02 Wyjazd na lodowisko (10.00).
08.02 Podsumowanie zajęć, wspólne zabawy
(14.00).
20.02 Spotkanie z książką z udziałem przed-
szkolaków w ramach projektu „Spotkania pod
literką” (11.30).

Skidziń
01.02 Wyjazd do Figloparku w Bielsku (10.00).
02.02 Na szkle malowane - warsztaty plastyczne.
04.02 Jak to zdrowo na sportowo - zajęcia w hali
sportowej i na basenie w Brzeszczach (10.00).
05.02 Turniej gry w warcaby (15.00); turniej sza-
chowy (17.00).
06.02 Moje hobby: rzeźba - warsztaty plastyczne
(11.00).
07.02 Od każdego coś smacznego - konkurs ku-
linarny (11.00).

08.02 Wyjazd na lodowisko do Czechowic-Dzie-
dzic (10.00).
10.02 Dom Ludowy i LKS Skidziń zapraszają na
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o mistrzostwo
Skidzinia. Rozgrywki w dwóch kategoriach wieko-
wych: szkoła podstawowa i open (11.00).
15.02 „Randka w ciemno”. Szczegóły na plaka-
tach (16.30).
20.02 Spotkanie biblioteczne dla dzieci przedszkol-
nych (10.00).
We wtorki i czwartki o godz. 19.00 aerobik.
W środy godz.17.00 próby i spotkania okoliczno-
ściowe zespołu „Skidzinianie”.
We wtorki i czwartki w godz. 15.00-19.00 a w
soboty w godz. 8.00-11.00 zapraszamy do biblio-
teki. Dysponujemy wieloma nowościami!

Jawiszowice
01.02 „W pałacu Królowej Śniegu” - zajęcia twórcze.
04.02 Zabawa karnawałowa (10.00).
05.02 Wyjazd na basen (10.00).
06.02 Wycieczka do figloparku „Kakadu” w Oświę-
cimiu (10.00).
07.02 „Bałwankowe rozmaitości” - zajęcia pla-
styczne (10.00).
08.02 Wyjazd na lodowisko do Czechowic-Dzie-
dzic (10.00).
12.02 „Kwiaty z bibuły” - zajęcia dla zaintereso-
wanych.
13.02 Walentynkowe upominki - zajęcia plastyczne
(14.00).
20.02 „Smakołyki ze śledzi” - pokaz kulinarny. (15.00).

os. Szymanowskiego
01.02 Zabawa karnawałowa (17.00).
04.02 Wyjście na basen (15.00).
05.02 Odwiedzamy bibliotekę w strażnicy (16.00).
06.02 Wyjazd do figloparku Kakadu w Oświęci-
miu (10.00).
07.02 Wyjazd na lodowisko do Czechowic-Dzie-
dzic (10.00).
08.02 Kulig (14.00).
13, 20, 27.02 Zajęcia plastyczne.
Klub Seniora wyjątkowo w lutym zaprasza na spo-
tkania w soboty od godz. 14.00.

Przecieszyn
Świetlica zaprasza: wtorek (14.00-16.00); piątek
(16.00-19.00).
14.02 Świetlicowe walentynki
22.02 Spotkanie w „Galerii Młodych”.
Huragan Babski zaprasza w czwartki (17.00)
14.02 Świetlicowy DKF.
21.02 Warsztaty ceramiczne.
28.02 Pogimnastykujmy się razem.
Zespół „Przecieszynianki” zaprasza we wtorki
(17.00).
KGW i Huragan Babski w marcu zapraszają na
Dzień Kobiet. Szczegóły na plakatach.

•07 lutego, godz. 11.00 (sala widowiskowa OK)
Spektakl teatralny dla dzieci. Adaptacja sceniczna bajki Marii Ko-
nopnickiej w wykonaniu 30-osobowej dziecięcej grupy teatral-
nej „Bajdurki” z Domu Kultury w Kętach. Najmłodszy aktor to
zaledwie czterolatek. Musicie to zobaczyć! Wstęp bezpłatny!

•10 lutego (park miejski przy ul. Dworcowej oraz sala widowi-
skowa OK)
Bezpieczne Ferie za Kółkiem o puchar Komendanta Komendy
Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod patronatem Burmistrza
Brzeszcz. W programie:
- godz. 10.00 (park miejski przy ul. Dworcowej): start honorowy,
sportowa próba sprawnościowa samochodów, konkursy z na-
grodami dla widzów - wybór najładniejszego samochodu.
- godz. 14.00 (sala widowiskowa OK): pokazy karate, kickboxin-
gu, samoobrony - Klub Sportów Walki Mariusza Pawlusa, spo-
sób na bezpieczeństwo - program estradowy dla każdego, pokaz
tresury psa, prezentacja wyposażenia policji, konkursy wiedzowe
i zręcznościowe dla dzieci i młodzieży, pokaz ratownictwa przed-
medycznego.
- godz. 16.00 (sala widowiskowa OK): pokazy filmów z rajdów
samochodowych, spotkanie z kierowcami rajdowymi - Ryszar-
dem Ciupką, Kajetanem Kajetanowiczem, Andrzejem Mancinem,
Marcinem Paseckim, ogłoszenie wyników rajdu, rozdanie nagród
dla uczestników konkursowej jazdy samochodem.

•15 lutego, godz. 19.00 (sala widowiskowa OK)
Koncert Kwartetu Grzegorza Nagórskiego, promujący nową
płytę „Dedication”. Zespół zagra w składzie: Grzegorz Nagórski -
puzon, Paweł Tomaszewski - fortepian, Andrzej Święs - kontra-
bas, Łukasz Żyta - perkusja.
Cena biletu: 10 zł (przedsprzedaż od 1 lutego w kasie kina „Wi-
sła” oraz w Dziale Merytorycznym OK).

•20 lutego, godz. 17.00 (sala nr 30)
Spotkanie Klubu Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej. W pro-
gramie: Poczta Poetycka Macieja Szczawińskiego, czyli o pozyty-
wach i niebezpieczeństwie pisania wierszy, warsztaty literackie -
profesjonalna analiza wierszy i tekstów literackich, prezentacja
audycji dotyczącej amatorskiej twórczości, niespodzianki.
Maciej Szczawiński publicysta, krytyk literacki, wieloletni redak-
tor Polskiego Radia.

•25 lutego, godz. 17.00 (sala widowiskowa OK)
„Czym jest kapitał intelektualny?” - wykład wygłosi dr nauk eko-
nomicznych Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, pracownik Akademii
Ekonomicznej w Katowicach.

•19-23 lutego - „ZAKLĘTE W GLINIE” - wystawa prac dzieci
z pracowni ceramicznej Ośrodka Kultury.
•27 lutego-12 marca - wystawa pasteli Ludwika Kostrząba.

•O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI

•BEZPIECZNE FERIE ZA KÓŁKIEM

•WALENTYNKOWY KONCERT JAZZOWY

•PIÓROMANI

•UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

•WYSTAWY W OŚRODKU KULTURY
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W styczniu brzeszczańskie
„Iskierki” walczyły o laury w po-
wiatowych i regionalnych  kon-
kursach i przeglądach. Wystąpi-
ły też z koncertem kolęd przed
wiernymi w brzeszczańskich ko-
ściołach.

Działający przy Ośrodku Kultu-
ry w Brzeszczach Dziecięcy Zespół
Pieśni i Tańca „Iskierki”, 9 stycznia
w Oświęcimskim Centrum Kultu-
ry, gdzie odbywał się III Powiato-
wy Konkurs Kolęd i Pastorałek
„Hej kolęda, kolęda”, zebrał naj-
wyższe laury. Spośród 21 startują-

cych solistów komisja konkurso-
wa pierwszym miejscem uhono-
rowała Igora Bojczuka, zaś wyróż-
nieniem Klaudię Kózkę z brze-
szczańskich „Iskierek”. Również w
kategorii grup kolędniczych czo-
łowe lokaty wywalczyli artyści
z Brzeszcz. Chłopięca Grupa Pieśni
i Tańca „Iskierki” zajęła pierwsze
miejsce, a Dziewczęca Grupa dru-
gie.

Zespół przywiózł też pierwszą
nagrodę - 11 stycznia - z II Regio-
nalnego Przeglądu Kolęd i Pasto-
rałek dla dzieci w Bieruniu. Igor

Bojczuk, jako solista, zajął wtedy
drugie miejsce.

Dwa tygodnie później, 26
stycznia, na XV Konkursie Kolęd i
Pastorałek w Ślemieniu iskierko-
wa grupa znów zajęła czołowe
miejsca. „Iskierki” pierwsze miej-
sce w kategorii dziecięcej, „Iskier-
kowa Familia” drugie w kategorii
dorośli, a akordeonista Eugeniusz
Pieczka został wyróżniony za wraż-
liwość i ekspresję. W Ślemieniu
brzeszczan obdarowano również
nagrodami, m.in. aparatem foto-
graficznym, wieżą stereo, piłką i
nagrodą pieniężną.

Od czasu, kie-
dy zespół „Iskier-
ki” wraz z „Iskier-
kową Familią” czyli
śpiewającymi ro-
dzicami nagrał pły-
tę „Hej kolęda”
(grudzień 2007 r.),
iskierkowe głosy
rozbrzmiewają nie
tylko w brzesz-

czańskich domach. 13 stycznia roz-
poczęli wspólne kolędowanie.
Wystąpili w Bojszowach podczas
III Powiatowego oraz w XII Gmin-
nego Przeglądu Zespołów Kolędo-
wych „Bojszowy Nowe”, oklaski-
wali ich również wierni podczas
koncertu kolęd w kościołach Mat-
ki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach-
Osiedlu i św. Urbana w Brzesz-
czach.

Zespół „Iskierki” działa pod
kierownictwem Alicji Zielińskiej-
Złahoda oraz  Eugeniusza Pieczki.

                                                 EP

W dniach 15-17 stycznia
w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury odbyły się warsztaty te-
atralno-edukacyjne pt. „Ta Zie-
mia jest dla nas święta...”.
Uczestniczyło w nich pięć grup
przedszkolaków z placówek bio-
rących udział w projekcie ekolo-
giczno-edukacyjnym „Dzieciaki
eko-logiczne”.

Celem warsztatów było przed-
stawienie dzieciom całościowego
ujęcia przyrody oraz uświadomie-
nie wzajemnych zależności między
jej poszczególnymi składnikami.
Aby to osiągnąć dzieci przez ak-
tywny udział w zabawach badaw-
czych poznawały i doświadczały
czterech żywiołów: ziemi, wody,
ognia i powietrza. Później tworzy-
ły plastyczne portrety żywiołów,
składające się na planetę Ziemię.
W kolejnym etapie pracy ziemski
glob został „zasiedlony” różnorod-
nymi organizmami żywymi (rośli-
nami, zwierzętami) oraz ludźmi.
Dzieci malowały autoportrety i
przyklejały je na swojej planecie.

Zajęcia plastyczne przeplatane
były integracyjnymi zabawami z
chustą i tunelem, żywiołowymi

(dosłownie i w przenośni) zaba-
wami teatralnymi, a także rozmo-
wami o wartości przyrody i potrze-
bie jej ochrony.

W czasie zajęć dzieci z wielkim
entuzjazmem podchodziły do do-
świadczeń, dzieliły się wiedzą i spo-
strzeżeniami, równocześnie zdo-
bywając nowe. Pamiątkę naszych
spotkań stanowią oryginalne pra-
ce plastyczne, które uczestnicy za-
brali do swoich przedszkoli.

A. Ziółkowska

Iskierkowe kolędowanie

Doświadczały żywiołów

W styczniu w Ośrodku Kul-
tury można było posłuchać cie-
kawej i nietuzinkowej muzyki.
9 stycznia w sali widowiskowej
zagrała grupa Sambosa z bra-
zylijskiego Sao Paulo.

Muzyka Sambosy to - jak sama
nazwa podpowiada - połączenie
rytmów samby i bossa novy. Re-
pertuar zespołu stanowią własne
aranżacje kompozycji wielkich
nazwisk z gwiazdozbioru muzyki
brazylijskiej. Zespół tworzy szóst-
ka młodych ludzi - pięciu Brazylij-
czyków i Polak - Kuba Pałys.

Niestety do skutku nie do-
szedł planowany na 26 stycznia
koncert Zgorzeleckiej Orkiestry

Przedszkolaki z „Żyrafy” prezentująPrzedszkolaki z „Żyrafy” prezentująPrzedszkolaki z „Żyrafy” prezentująPrzedszkolaki z „Żyrafy” prezentująPrzedszkolaki z „Żyrafy” prezentują
swoją pracę.swoją pracę.swoją pracę.swoją pracę.swoją pracę.

Mandolinistów Miejskiego Domu
Kultury. Muzyków zmogła grypa.
Ustalono, że koncert ten odbędzie
się w Ośrodku Kultury 18 maja.

jack

Bogaty program miały styczniowe obchody 63. rocznicy wyzwole-
nia Brzeszcz. 27 stycznia władze gminy, radni oraz przedstawiciele
organizacji społecznych tradycyjnie złożyli wieńce i zapalili znicze przy
pomnikach upamiętniających ofiary II wojny światowej.

Dzień później w odrestaurowa-
nym budynku łaźni dawnego po-
dobozu Jawischowitz oraz w Izbie
Pamięci przy brzeszczańskim Kole
Związku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych, znajdującej się w bu-
dynku tzw. Willi przy ul. Ofiar
Oświęcimia, otwarto przygotowa-
ne specjalnie na tę okazję tematycz-
ne wystawy. Zebrane eksponaty
pochodzą z podobozu Jawischo-
witz, a udostępnił je kolekcjoner z
Brzeszcz. Obie wystawy można było
obejrzeć w poniedziałek 28 stycz-
nia w godz. 15.00-17.00. W bu-

dynku obozowej łaźni wykład o historii podobozu wygłosiła Anna
Papla, historyk, emerytowana nauczycielka z Jawiszowic.

Tego samego dnia wieczorem w Ośrodku Kultury w ramach Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku z autorskim monodramem pt. „6804” wy-
stąpił August Kowalczyk, znany aktor, więzień KL Auschwitz, który w
zajmujący sposób opowiadał o tym, jak trafił do Auschwitz, o obozo-
wej rzeczywistości i w końcu o szczęśliwej stamtąd ucieczce.

 jack

August KowalczykAugust KowalczykAugust KowalczykAugust KowalczykAugust Kowalczyk

Żywa lekcja historii
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The Freshmaker to młody zespół
rockowy na naszej lokalnej scenie,
a już zdążył zdobyć wyróżnienia
i nagrody w przeglądach muzycz-
nych poza granicami powiatu oświę-
cimskiego. Charakteryzuje go
specyficzne brzmienie, wysokie
umiejętności muzyków oraz rozpo-
znawalny styl z pogranicza rocka
i popu.

W skład zespołu wchodzi czterech młodych
ludzi: Grzegorz Marusza - lider, gitarzysta,
Krzysztof „Tito” Krzanowski - gitarzysta i wo-
kalista, Grzegorz „Rożek” Roszkowski - perku-
sista oraz Krzysztof „Gaweł” Gawełek - basi-
sta. Pewnego koncertowego wieczoru
namówiliśmy trójkę z nich na krótki wywiad.
W miłej i przyjacielskiej atmosferze z muzyka-
mi zespołu The Freshmaker gawędzili: Jacek
Bielenin i Piotr Kruszyński.

Piotr Kruszyński: Czym dla was jest The
Freshmaker?

Grzegorz Marusza: To coś, w czym się wszy-
scy odnajdujemy, w co każdy wkłada część swo-
jej osoby i pasji. Bardzo ważna sprawa dla mnie.

Krzysztof Krzanowski: Dla mnie to speł-
nienie młodzieńczych marzeń. Nieraz słucha-
łem i oglądałem muzyków w akcji i też tak
chciałem. I stało się - jak na razie idzie nam
nieźle, ludzie to fajnie przyjmują. Myślę, że
nadal tak będzie - mając takiego gitarzystę w
zespole jak Grzesiu... (śmiech).

Krzysztof Gawełek: To mieszanka cieka-
wych dźwięków, ani rock ani pop, tak napraw-
dę nie wiadomo o co chodzi...

P.K.: Kilkanaście koncertów za wami, de-
biutancka płyta również. Powiedzcie od cze-
go zaczynaliście? Jak długo razem gracie?

K.K.: Zaczynaliśmy razem z Grzesiem w ga-
rażu już jakieś trzy lata temu, ale z innym ba-
sistą i perkusistą. Składy się zmieniały, jednak
trzon został ten sam. Przez ten czas powstawał
materiał, później dołączył do nas pałker Rożek
i basista Gaweł. Okazało się, że to jest właśnie
to. W tym składzie jest nam dobrze.

Jacek Bielenin: Jaka muzyka was inspiruje?
G. M.: Jak każda kapela chcemy uciekać od

szufladkowania i od porównań choćby do ze-
społu Myslovitz. Nie zawsze jest to możliwe.
Inspirujemy się różną muzyką, ja na przykład
wychowałem się na bluesie, potem doszedł
funk, melodyjny rock czy inne soulowe klima-
ty. Krzysiu „Tito” jest fanem melodyjnego gra-

nia, miłośnikiem Wilków. Gaweł to zagorzały
fan szeroko pojętego folkloru, bluesa oraz
Żubra, a Rożek to stary punkowiec.

P.K.: Nagraliście w ostatnim czasie płytę
zatytułowaną „Co tam masz?” Jak zdobyli-
ście finanse na nagrania i co możecie powie-
dzieć o muzyce zawartej na płycie?

K.G.: Wszystkie koszty związane z nagraniem
płyty ponieśliśmy sami, z koncertów oraz własnych
kieszeni. Na płycie znajduje się pięć utworów w
melodyjno-rockowej stylistyce. Polecam posłuchać.

P.K.: Wygraliście w 2007 r. Żubrowisko
(pszczyński przegląd muzyczny). Czy to po-
mogło wam w karierze?

K.K.: Na pewno. Przede wszystkim jeste-
śmy bardziej rozpoznawalni. Poza tym dostali-
śmy kasę, która w dużym stopniu zasiliła bu-
dżet przeznaczony na wydanie płyty.

G.M.: Braliśmy również udział we Wrocław-
skim Festiwalu Form Muzycznych, jednak tam
nie zajęliśmy żadnego miejsca. Wszytko przy-
padło wrocławskim kapelom...

J.B.: Muzyka świetna, ciekawe aranżacje.
Czym nas w najbliższym czasie zaskoczycie?

G.M.: Nowe nagrania powinny ujrzeć świa-
tło dzienne jesienią tego roku. Chcemy trochę
urozmaicić naszą muzykę - dodać elementy
innych stylów, zastosować więcej elektroniki.

K.G.: Wydaję mi się , że nie chcemy elektro-
niki, że idziemy w melodyjność... (śmiech).

J.B.: Czy uważacie się za dobrych muzy-
ków?

The Freshmaker: Nie! Przeciętniacy.
K.G.: Tita chwalono ostatnio na przeglą-

dzie w Andrychowie za wokal - że super. Ja
uważam, że w prostocie siła.

K.K.: Grzesiu może się uważać za dobrego.
Ja znam tylko kilka akordów...

P.K.: Zmierzyliście się ostatnio z legendą
polskiego rocka, robiąc cover utworu zespo-
łu, którego jestem wielkim fanem. Zazwy-

czaj trudno jest zrobić
dobrą przeróbkę. Moim
zdaniem wam to się udało.
Mówię tu o kawałku „Biała
Flaga” Republiki, którą za-
aranżowaliście bardzo cie-
kawie.

K.K.: Grzesiu wpadł na
pomysł, by go zrobić. Przy-
niósł go na próbę, ale był
dość uproszczony. Gaweł
stwierdził, że tak nie może
być, że w tym miejscu musi
być przejście, a w innym taki
aranż. I siadło. Dużo ludzi

mówi nam, że wyszło świetnie. Jak się ma ta-
kich muzyków jak Grzesiek, który na gitarze
potrafi wszystko zagrać to musi się udać.

G.M.: No dobra, nie przesadzajmy.

J.B.: Właśnie w związku z gitarą Grześka
mam pytanie. Krążą takie opinie, że Grzesiek
gra nogami, a nie rękami. Że elektronika robi
za was robotę. Prawda to?

G.M.: Ja tak naprawdę nic nie robię na tej
gitarze, tylko stoję i się patrzę. Ładnie się błysz-
czy. Gra się samo. Wystarczy kliknąć... Wszyst-
ko mam nagrane - sam jestem totalnym bezta-
lenciem...(śmiech).

P.K.: I tym akcentem - jakże optymistycz-
nym - zakończymy nasze spotkanie. Dzięki
serdeczne za poświęcone chwile.

The Freshmaker: Dzięki wielkie. Pozdrawia-
my i zapraszamy na nasze koncerty.

Bardzo
ważna sprawa

The FreshmakerThe FreshmakerThe FreshmakerThe FreshmakerThe Freshmaker

Kolejny raz wybór gwiazdy muzycznej,
która zagra podczas tegorocznych Dni Gmi-
ny Brzeszcze chcemy powierzyć mieszkań-
com gminy Brzeszcze. Zapraszamy do
udziału w plebiscycie i oddania głosu na
swojego faworyta. Wytnij kupon i wrzuć do
skrzynki Ośrodka Kultury w małym holu lub
zostaw w sekretariacie OK. Swoje propo-
zycje można też wysyłać na adres mailo-
wy: sekretariat@ok.brzeszcze.pl
- HEY
- TSA
- TREBUNIE TUTKI

- MEZO
- VOO VOO
- STRACHY NA LACHY
- ANIA DĄBROWSKA
- DAAB
- PEJA
- POCAHONTAZ
- COMA
- POGODNO
- INDIOS BRAVOS
- TOMEK MAKOWIECKI
własne propozycje:.........................................
Dziękujemy za udział w naszym plebiscycie.

DNI GMINY BRZESZCZE - PLEBISCYT PUBLICZNOŚCI!
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Czytelnicy bibliotek Ośrodka Kultury w Brzeszczach pole-
cają do przeczytania ciekawe książki.

Uwaga ciekawa książka!

W styczniu Biblioteka Publicz-
na Ośrodka Kultury gościła „książ-
kowe duety” prosto z Krakowa,
czyli tych, którzy książki piszą i ilu-
strują.

22 stycznia dzieci z klas II Szko-
ły Podstawowej w Jawiszowicach i
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesz-
czach spotkały się z zaprzyjaźnioną

z naszą biblioteką autorką książek
dla dzieci panią Ewą Stadtmuller
oraz rysownikiem i ilustratorem pa-
nem Łukaszem Zabdyrem. Rymo-
wanki opowiadania, zabawę w te-

atr oraz bajkowe zagadki pani Ewy
ilustrował „na oczach” uczestni-
ków spotkania pan Łukasz.

Z kolei 23 stycznia gościliśmy
niezwykłą „książkową” parę - panią
Annę Kaszubę-Dębską, ilustrator-
kę oraz pana Łukasza Dębskiego,
autora książek dla dzieci. W spo-
tkaniu z nimi wzięli udział ucznio-
wie klas II SP w Skidziniu, Zasolu i
Przecieszynie oraz SP nr 2 w Brzesz-
czach.

Uczestnicząc w podróży po Eu-
ropie, słuchając wzbudzających
śmiech łamigłówek i wierszykowych

zagadek dzieci poznały
książki państwa Dębskich.

Atrakcją spotkania oka-
zał się błyskawiczny kurs ry-
sowania. Dzieci przekonały
się, jak łatwo rysować zwie-
rzęta. Potrzeba tylko trochę
wyobraźni, kilka linii, parę
kółeczek, tu i tam zygzaczek
i już gotowa wyczarowana
ołówkiem latająca krowa
lub sympatyczna owieczka.

Mamy nadzieję, że spotkania z
duetem pisarz - ilustrator to dla naj-
młodszych nowe, niezwykłe, „ma-
lownicze” doświadczenie.

AP

W czasach, gdy znika aktywne czytelnictwo, gdy książka często prze-
grywa z komputerem i telewizorem biblioteka Ośrodka Kultury w Brzesz-
czach (strażnica) zaproponowała czytelnikom udział w przedsięwzięciu
promującym czytelnictwo pn. „Uwaga ciekawa książka!”. Zachęciliśmy
czytelników do pisania recenzji wypożyczonych w bibliotekach ciekawych
nowości. Dzięki recenzjom książki zaistniały w świadomości czytelników
„Odgłosów Brzeszcz” i być może znalazły swoich odbiorców.

Wszystkim, którzy napisali recenzje serdecznie dziękujemy. Postanowi-
liśmy nagrodzić trzy naszym zdaniem najciekawsze z nich. Komisja konkur-
sowa, w skład której weszli redaktorzy „Odgłosów Brzeszcz” i pracownicy
Biblioteki Ośrodka Kultury przyznała jedną I nagrodę i dwa wyróżnienia.
I miejsce zdobyła Monika Jasek za recenzję książki „Żona podróżnika w
czasie” Audrey Niffenegger (przypominamy ją poniżej). Wyróżnienia otrzy-
mały: Monika Kramarczyk za recenzję książki „Ryzyko” Dicka Francisa oraz
Janina Łukowicz za recenzję książki „Był dom…” Anny Szatkowskiej. Autor-
ki nagrodzonych recenzji otrzymały nagrody książkowe.

Cykl „Uwaga ciekawa książka!” będzie kontynuowany. Zachęcamy
do dalszego nadsyłania recenzji!

Audrey Niffenegger „Żona
podróżnika w czasie”

Główni bohaterowie tej nie-
zwykłej książki, Henry i Clare, to
tylko z pozoru zwyczajne małżeń-
stwo utalentowanej studentki
sztuk pięknych i bibliotekarza z
Chicago. Historia ich związku z
pewnością nie stałaby się tak fa-
scynująca, gdyby nie osobliwa
choroba Henry’ego. Na skutek
dziedzicznych uszkodzeń gene-
tycznych Henry zapada na zabu-
rzenia chronologiczne - mimowol-
nie przenosi się w czasie. Podróże
te, chociaż intrygujące, są jednak
niebezpieczne, gdyż Henry nie ma
wpływu na to, kiedy i gdzie się
przeniesie, w jakim czasie i oko-
licznościach ostatecznie się zjawi,
ani też jak długo będzie przeby-
wał w równoległym świecie.

Akcja powieści A. Niffenegger
toczy się dwoma nurtami, przepla-
tającymi się w czasie. Czytelnik,
będąc wraz z Clare w „normalnym”
czasie, ma okazję jednocześnie
towarzyszyć Henry’emu, przeno-
sząc się wraz z nim w przeszłość
lub przyszłość.

Podczas jednej z podróży w
czasie Henry poznaje Clare, wów-
czas sześcioletnią dziewczynkę,
sam będąc już trzydziestosześcio-
latkiem... Ostatecznie bohaterowie
biorą ślub, gdy Henry ma 31 a Cla-
re 23 lata. Jednak z powodu oso-
bliwych zdolności Henry’ego
wspólne życie obfituje w nieocze-
kiwane wypadki, a miłość narażo-

na jest na cięż-
kie próby cza-
su. Bohatero-
wie próbują
wieść normal-
ne życie, ale czy
jest to możli-
we, gdy jedno
z nich co chwi-
lę niespodzie-
wanie znika, pozostawiając za
sobą tylko stosik ubrań?

Autorka, stawiając diagnozę
zaburzeń zdrowotnych głównego
bohatera, wprowadza nas w świat
sztuki lekarskiej, badań i ekspery-
mentów genetycznych, możliwo-
ści współczesnej medycyny, a tak-
że etycznych zagadnień doty-
czących ludzkiej ingerencji w or-
ganizm i rozwój fizyczny człowie-
ka.

Głównym wątkiem powieści
jest związek Henry’ego i Clare, lecz
nie jest to typowy i banalny ro-
mans. Książkę Audrey Niffenegger
czyta się niczym najlepszą powieść
przygodową, napisaną lekkim sty-
lem i z humorem, jednak porusza-
jącą zawsze aktualne tematy za-
ufania pomiędzy partnerami,
trudnych życiowych wyborów oraz
nadziei i wiary w miłość, która zdol-
na jest do wszelkich poświęceń.

„Żona podróżnika w czasie”
szybko stała się bestsellerem i zo-
stała przetłumaczona na 35 języ-
ków. Ciesząca się popularnością
na całym świecie powieść bawi, ale
i wzrusza. Lektura obowiązkowa!

Monika Jasek

16 stycznia odbyło się spotka-
nie inaugurujące kolejny rok pra-
cy Klubu Nieprofesjonalnej Twór-
czości Literackiej „Pióromani”.
Jeszcze w nastroju świątecznym,
przy dźwięku kolęd, czytanej po-
ezji, twórcy przystąpili do pracy.

Licznie zebrani literaci podjęli róż-
ne problemy, choć głównym tema-
tem było przede wszystkim zaplano-
wanie tego, co będą robić w 2008 r.

Padało wiele propozycji, a wśród
nich warsztaty literackie, które po-
zwolą rozwijać umiejętności pisarskie.
Zapoznawanie się z nowościami wy-
dawniczymi, jak również wgłębianie
się i odkrywanie na nowo klasyki lite-
ratury polskiej i obcej, to kolejny cel,
jaki wyznaczyli sobie „Pióromani”. Nie
zabraknie spotkań autorskich promu-
jących twórczość rodzimą, nie tylko
poetycką, ale również prozatorską.

Zaplanowany jest również trady-
cyjny konkurs „Ćwiczenia z wyobraź-
ni”, który z roku na rok gromadzi co-

Pióromani
rozpoczęli

Duety
książkowe

raz większą liczbę uczestników. War-
to zaznaczyć, iż poziom nadsyłanych
prac, szczególnie poezji, rośnie. Znaj-
duje to uznanie wśród jurorów.

Niespodzianką, jaką przygotowa-
ła dla literatów Danuta Korcińska,
opiekun grupy z ramienia Ośrodka
Kultury, był występ „Iskierkowej Fa-
milii”, działającej od października
ubiegłego roku. Zespół tworzą rodzi-
ce dzieci występujących w „Iskier-
kach”.

- Na każdą próbę razem z pocie-
chami przychodzili ich rodzice. Po
prostu się nudzili i tak zrodził się po-
mysł, aby stworzyć zespół - mówi Eu-
geniusz Pieczka, instruktor muzycz-
ny „Iskierek”.

Już teraz zapraszamy do aktyw-
nego uczestnictwa w spotkaniach i
konkursach!

Szymon Waliczek

Ewa Stadtmuller i Łukasz ZabdyrEwa Stadtmuller i Łukasz ZabdyrEwa Stadtmuller i Łukasz ZabdyrEwa Stadtmuller i Łukasz ZabdyrEwa Stadtmuller i Łukasz Zabdyr

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać
pocztą elektroniczną newslettery
Ośrodka Kultury (zaproszenia, infor-
macje o imprezach OK) zachęcamy do
rejestracji w biuletynie na stronie in-
ternetowej www.ok.brzeszcze.pl.

Informacja
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Dyżury aptek w lutym

... jak Filip z konopi
Miesiąc styczeń obfitował w różne im-

prezy organizowane przez pracowników ZSP
nr 3 w Skidziniu. I tak 19 stycznia ponad 90
osób bawiło się w Domu Ludowym w Wilcz-
kowicach na zabawie karnawałowej, której
dochód przeznaczony zostanie na remont
klas i potrzeby uczniów.

Dzień Babci i Dziadka w gronie całej rodzi-
ny obchodziliśmy 25 stycznia w Domu Ludo-
wym w Skidziniu. Przedszkolaki i uczniowie

uczcili święto swoich dziadków przedstawie-
niem Jasełkowym.

Zaproszeni goście z łezką w oku wysłuchali
życzeń, wierszy i piosenek smakując przy tym
ciasta upieczone przez rodziców.

Nauczyciele Przedszkola w Skidziniu

14 stycznia członkowie Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Brzeszczach spotkali się na tradycyjnym
spotkaniu opłatkowym.

Seniorzy podtrzymują tradycję i co roku po
świętach spotykają się, by wspólnie podzielić
się opłatkiem i złożyć sobie życzenia z okazji
Nowego Roku. Nie zabrakło okazjonalnej lamp-
ki szampana oraz wspólnego kolędowania.

Życzenia złożono również zaproszonym go-
ściom: Annie Zalwowskiej z Fundacji Pomocy
Społecznej oraz radnemu i przewodniczącemu
Samorządu Osiedlowego nr 1 Wiesławowi Al-
binowi, dziękując im tym samym za współpracę
i zaangażowanie na rzecz Związku.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze
przy smacznym posiłku przygotowanym przez
zarząd Związku.                                                   jack

Uroczystości  w Skidziniu

Seniorzy świętowali

ARNIKA ul. Słowackiego 4
15.02 - 22.02

CENTRUM ul. Ofiar Oświęcimia 34
08.02 - 15.02

SIGMA ul. Piłsudskiego 13a
22.02 - 29.02

SYNAPSA ul. Łokietka 39
01.02 - 08.02
29.02 - 07.03

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

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w pogrzebie śp. Józefy Wawro

i tym, którzy wspierali nas w trudnych
chwilach modlitwą, obecnością

i słowami otuchy serdecznie dziękujemy.
Z całego serca składamy „Bóg zapłać”

kapłanom naszej parafii.
Dziękujemy rodzinie, przyjaciołom,
sąsiadom z Nazieleniec i wszystkim
znajomym za zamówione msze św.
i odprowadzenie drogiej nam Zmarłej

na cmentarz.
Mąż Mieczysław Wawro

z córkami i synem.

Katastrofa wojskowego samolotu z ofice-
rami lotnictwa na pokładzie, jak każdy tragicz-
ny wypadek, pozostawiła wiele pytań bez od-
powiedzi. Pomijając te, które pierwsze cisną się
na usta, dlaczego i czy musiało do tego dojść?
Rodzi się również pytanie ogólniejszej natury,
jak my - społeczeństwo mamy się zachować w
obliczu niewątpliwej tragedii wielu osób? W
przeciągu ostatnich dwóch lat, po raz czwarty
prezydent RP ogłosił żałobę narodową, że przy-
pomnę zawalenie się dachu hali wystawowej w
Katowicach, zapalenie się metanu w kopalni
„Halemba” oraz wypadek polskiego autobusu
we Francji. Wszędzie tam zginęli ludzie.

W czasach błyskawicznego przekazu infor-
macji, dosłownie w chwilę po zdarzeniu, jeste-
śmy informowani o jego szczegółach. Wiele ta-
bloidów ma specjalny numer telefoniczny, pod
który świadkowie zdarzeń mogą dzwonić i in-
formować, by jako pierwsi ogłosić światu ra-
dosną, lecz znacznie częściej smutną wiado-
mość. Wystarczy kilka godzin, by brak materiału
filmowego nadrobić komputerową symulacją
wypadku, roztrząsana jest minuta po minucie,
a często i sekundy sekwencji zdarzeń, i jeszcze
obowiązkowo krótka rozmowa ze szlochającym
członkiem rodziny ofiary.

Czy media epatują nas tragedią ze względu
na współczucie i wrażliwość na los ofiar i ich
rodzin? Niestety skłonny jestem postawić tezę,
że to wymóg bezwzględnego rynku medialne-
go. Choć nie wiem, jak gorsząco by to zabrzmia-
ło, jestem przekonany, że wypadki i ludzkie tra-
gedie po prostu dobrze się w mediach
sprzedają. Ludzie, których bezpośrednio do-
tknęło nieszczęście nie udają, nie mają maski
poprawności na twarzach, ich reakcje są spon-
taniczne i niekontrolowane, czyż to nie dosko-
nały reality show. Gdy dodamy do tego jeszcze
nasz narodowy mesjanizm można przyjąć, że
forma przekazu i reakcja mediów na zbiorowe

wypadki i nieszczę-
ścia jest odpowie-
dzią na społeczne
zapotrzebowanie
w tym względzie.

Wracając jed-
nak do pytań natury ogólniejszej wielu z nas
zastanawia się czy w przypadku podobnych tra-
gedii jak ta, która zdarzyła się przed lotniskiem
w Mirosławcu, prezydent powinien ogłaszać
żałobę narodową, a idąc w pytaniach dalej - czy
taka forma społecznego smutku tak naprawdę
ma sens. Pomijam tutaj dyskusję, w której ar-
gumentem przeciw żałobie jest fakt, że codzien-
nie na drogach ginie w Polsce kilkanaście osób,
jest to bowiem daleko idące uproszczenie. Spo-
łeczny wymiar nieszczęścia nie przekłada się
bowiem tylko na ilość ofiar. W historii, również
Polski, były wielkie tragedie, które pokryła pa-
tyna czasu, ale są również takie, których nie
chcemy i nie możemy zapomnieć, i to niezależ-
nie od liczby poszkodowanych.

 Jeszcze nie tak dawno obowiązywał swo-
isty kodeks postępowania żałobnego, określał
on długość żałoby w zależności od stopnia ko-
ligacji rodzinnej, wiadomo było, co wypada, a
czego nie wypada w okresie żałoby, zaś atrybu-
tem żałobnika była czarna opaska na rękawie
lub wstążeczka w klapie marynarki. Nad prze-
strzeganiem zwyczajowego smutku czuwała
rzesza wszystkowiedzących sąsiadów oraz krew-
nych. Nikt nie zastanawiał się nad moralnym
wymiarem żałoby, a raczej nad tym, co ludzie
powiedzą. Pytanie dziś o potrzebę ogłaszania
narodowej żałoby poza wymiarem pragmatycz-
nym, mam tu na myśli koszty odwołanych im-
prez w środku krótkiego karnawału, ma rów-
nież wymiar kulturowy. Kto pyta ten ma
wątpliwości, gdy odchodzimy stopniowo od
zwyczajów naszych rodziców i dziadków, w
obliczu społecznej tragedii i katastrofy nie do
końca wiemy, jak się zachować, i dotyczy to w
równym stopniu zwolenników, jak i przeciwni-
ków ogłaszania żałoby narodowej.

Zdzisław Filip

Żałoba!
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Nasze tematyOgłoszenia

Miejsce pracy: Oddział Banku w Brzeszczach.

Burmistrz Brzeszcz ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa
użytkowania wieczystego niżej opisanych nieruchomości niezabudowanych poło-
żonych w Brzeszczach przy ul. Daszyńskiego

*wylicytowana cena prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie powięk-
szona o 22% VAT
Nieruchomości nie są obciążone prawem osób trzecich.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze
nieruchomości będące przedmiotem przetargu leżą w obszarze zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej, oznaczonej symbolem B 288 M3.
1. Gmina Brzeszcze w 2004 r. nabyła od Kompani Węglowej Katowicach S.A w Katowi-
cach prawo użytkowania wieczystego wymienionych nieruchomości w związku z po-
wyższym nie może odpowiadać za wady ukryte w nieruchomościach.
2. Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 04 marca 2008 r. w godzinach ustalonych w
tabeli w kolumnie 7, w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, przelewem na konto
Urzędu Gminy w Brzeszczach (nr konta: 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 BS O/
Brzeszcze) lub gotówką w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 28.02.2008 r.
Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach.
Uwaga!
Wpłacenie wadium w wysokości 12 241,00 zł upoważnia do brania udziału we
wszystkich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości wymienionych w tabeli w  wierszach  od  1  do  7.
W przypadku wpłaty wadium na wybrane działki należy podać ich numery.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który
przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wylicytowana kwota musi zo-
stać wpłacona przez nabywcę najpóźniej dzień przed zawarciem aktu notarialnego.
W przypadku niestawienia się osoby, która wygra przetarg w oznaczonym dniu i godzi-
nie w Kancelarii Notarialnej w celu spisania umowy notarialnej lub stawienie się i nie
podpisanie umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy nota-
rialnej a wpłacone wadium przepadnie na rzecz Gminy Brzeszcze.
Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego nierucho-
mości ponosi nabywca. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez
cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w
drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra Obrony Narodowej.
Szczegółowe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komu-
nalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, tel. 032 77 28 570, 77 28 571.
Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Burmistrz Brzeszcz ogłasza przetarg ustny nie-

ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabu-

dowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowa-

dzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

numerem działki pgr 755/72 o powierzchni 1620 m2,

położonej w Jawiszowicach przy ulicy Mickiewicza,

zapisanej w księdze wieczystej Kw Nr 42016 prowa-

dzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczy-

stych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy

Brzeszcze.

Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trze-

cich.

1. Działka będąca przedmiotem przetargu położona

jest częściowo od swej zachodniej granicy w terenie

miedzy liniami rozgraniczającymi drogi lokalnej, ozna-

czonej symbolem L 1x2, pozostała część w obszarze

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub

wolnostojącej, oznaczonym symbolem J.46.M3, od

swej południowej granicy działka znajduje się w te-

renie ciągu ekologicznego.

2. Dokładne zasady zabudowy mieszkaniowej, urzą-

dzania terenu, zagospodarowania, zasady ochrony

można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy

Brzeszcze: www.brzeszcze.pl.

3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 lute-

go 2008 r. o godzinie 9.00 w budynku Urzędu Gminy w

Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pokój 127.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 41 500,00 zł.

4. Wadium: 4 150,00 zł.

Wylicytowana cena nabycia nieruchomości zostanie

powiększona o 22% VAT.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpła-

cenie wadium, przelewem na konto Urzędu Gminy w

Brzeszczach (nr konta: 44 8446 1016 

2002 0075 2374 0005 BS O/Brzeszcze) lub gotówką

w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 18 lutego

2008 r.

Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto

Urzędu Gminy w Brzeszczach.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom

przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia

zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem

uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez

niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny na-

bycia nieruchomości.

Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez

nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego. W przy-

padku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od

zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na

rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa

własności nieruchomości ponosi nabywca. Nabycie

nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwo-

lenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych

w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra

Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat przetargu, regula-

minu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomo-

ści będącej przedmiotem przetargu można uzyskać

w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w

Brzeszczach, ul. Kościelna 4, tel. 032 77 28 570, 77 28

571. Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unie-

ważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

DORADCY KLIENTA BIZNESOWEGO DORADCY KLIENTA BIZNESOWEGO DORADCY KLIENTA BIZNESOWEGO DORADCY KLIENTA BIZNESOWEGO DORADCY KLIENTA BIZNESOWEGO -
SPECJALISTY DS. KREDYTÓW.SPECJALISTY DS. KREDYTÓW.SPECJALISTY DS. KREDYTÓW.SPECJALISTY DS. KREDYTÓW.SPECJALISTY DS. KREDYTÓW.

Zarząd Banku Spółdzielczego w MiedźnejZarząd Banku Spółdzielczego w MiedźnejZarząd Banku Spółdzielczego w MiedźnejZarząd Banku Spółdzielczego w MiedźnejZarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej
ogłasza nabór na stanowisko:ogłasza nabór na stanowisko:ogłasza nabór na stanowisko:ogłasza nabór na stanowisko:ogłasza nabór na stanowisko:

Wymagania wobec kandydatów:Wymagania wobec kandydatów:Wymagania wobec kandydatów:Wymagania wobec kandydatów:Wymagania wobec kandydatów:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne - pokrewne.
- kilkuletni staż pracy w bankowości na stanowisku
będącym przedmiotem ogłoszenia lub zbliżonym,
- dyspozycyjność i operatywność, umiejętność pracy
w zespole, dobry kontakt z klientem.

Oferty pisemne można składać osobiście lub drogą
pocztową na adres: Bank Spółdzielczy w Miedźnej,Bank Spółdzielczy w Miedźnej,Bank Spółdzielczy w Miedźnej,Bank Spółdzielczy w Miedźnej,Bank Spółdzielczy w Miedźnej,
ul. Wiejska 2, 43-227 Miedźnaul. Wiejska 2, 43-227 Miedźnaul. Wiejska 2, 43-227 Miedźnaul. Wiejska 2, 43-227 Miedźnaul. Wiejska 2, 43-227 Miedźna
lub
Bank Spółdzielczy w Miedźnej Oddział w Brzeszczach,Bank Spółdzielczy w Miedźnej Oddział w Brzeszczach,Bank Spółdzielczy w Miedźnej Oddział w Brzeszczach,Bank Spółdzielczy w Miedźnej Oddział w Brzeszczach,Bank Spółdzielczy w Miedźnej Oddział w Brzeszczach,
ul. Dworcowa 8, 32-620 Brzeszcze.ul. Dworcowa 8, 32-620 Brzeszcze.ul. Dworcowa 8, 32-620 Brzeszcze.ul. Dworcowa 8, 32-620 Brzeszcze.ul. Dworcowa 8, 32-620 Brzeszcze.

Jawiszowice, ul. Przeczna 16

Kancelaria Radcy Prawnego

Józef Juras

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

Kraj & Styl

Kominki

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

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

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

Telefony informacyjne dla pacjentów i osób zainteresowanych
pracą:
•032 21 62 107,
•503 116 630 - Dariusz Klimek, Kierownik Zakładu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zasole”
informuje, że w dniu 1 marca 2008 r. rozpocznie
przyjmowanie pacjentów w miejscu dawnego Wiej-
skiego Ośrodka Zdrowia w Zasolu przy ul. Kostka

Jagiełły 6.

Chorych przyjmować będą następujący lekarze:

•Marta Wojdyło - specjalista chorób płuc;
•Urszula Łatka - specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog;
•Dariusz Klimek - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista
medycyny pracy;
•Beata Chodur - lekarz pediatra.

Zakład oferuje swoim pacjentom uczestnictwo w programach
zdrowotnych:
- profilaktyka chorób tarczycy,
- profilaktyka chorób gruczołów piersiowych,
- profilaktyka chorób stawów kolanowych.

Krótkie terminy w dostępie do poradni specjalistycznych:
• urazowo-ortopedycznej,
• chirurgicznej,
• okulistycznej,
• laryngologicznej,
• neurologicznej,

• reumatologicznej,
• poradnia dla kobiet,
• dermatologicznej,
• diabetologicznej.
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ZAKŁAD TELEWIZYJNY
inż. Piotr Pajkert

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

  - telewizorów
  - tunerów satelitarnych
  - monitorów komputerowych oraz przestrojeń fonii

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

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

tel. 215-39-14,kom. 0-603-877-520
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MONTAŻ ANTEN RTV-SAT
CYFRA+, POLSAT
KONSERWACJA

CYFROWE TUNERY SATELITARNE
Nowe Budowy – INSTALACJE

Jan Nycz
tel. (033) 8107-022,

tel. kom. 0604-836-409

DOJAZD GRATIS

OŚWIĘCIM, UL. ZABORSKA 34, TEL. 033 842 21 21
BIELSKO-BIAŁA, UL. KATOWICKA 19, TEL. 033 816 12 59
CZECHOWICE DZIEDZICE, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13,
TEL. 032 738 56 06
STARA WIEŚ, UL. STAROWIEJSKICH 20, TEL. 033 845 68 39
nycz@nycz.net.pl www.nycz.net.pl
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W samo południe 1 stycz-
nia na stadionie LKS
Jawiszowice rozegrano
mecz piłkarski, którego
organizatorem było
Brzeszczańskie Stowarzy-
szenie Sportowe „Siódem-
ka”. W zawodach uczestni-
czyło 30 piłkarzy dopingo-
wanych przez kilkunastu
kibiców.

Już od trzech lat w Nowy Rok
entuzjaści piłki nożnej spotykają
się na boisku, by rozegrać trady-
cyjny mecz integrujący środowi-
sko piłkarskie Brzeszcz. Z roku na
rok impreza ta staje się coraz po-
pularniejsza i nabiera rozmachu.

 - Trzy lata temu gdy zrodził
się ten pomysł nikt nie przypusz-
czał, że nabierze on takiego kształ-
tu - mówi Zbigniew Kozak, pre-
zes „Siódemki”. - Na pierwszy
mecz trzeba było szukać zawod-
ników, w tym roku była selekcja,
bo nie wszyscy mogli zagrać. Tylu
było chętnych.

Mecz ten, choć jest tylko za-
bawą, wzbudza sporo emocji i ma
swój prestiżowy charakter. Wszy-
scy zawodnicy o tym wiedzą i dzię-
ki temu poziom zawodów jest wy-
soki, a piłkarze nie odpuszczają.

- Wszystko zaczęło się od za-
kładu między mną a Rafałem
Brańką (były piłkarz Górnika
Brzeszcze - przyp. red) - wyjaśnia
Kozak. - To my dobieramy sobie
poszczególnych zawodników do
swoich drużyn. Stawka zawodów
ma nie tylko charakter material-
ny, ale przede wszystkim honoro-
wy. Zarówno moi, jak i Rafała za-
wodnicy o tym wiedzą, i nie trzeba
ich dodatkowo mobilizować.

O tym, jak ważny to mecz
świadczą składy personalne dru-
żyn. Naprzeciw siebie stają piłka-
rze o znanych w Brzeszczach
nazwiskach m.in.: Krzysztof Chra-
pek, Arkadiusz Bartula, Tomasz
Borowczyk, Marek Chowaniec,
Marek Harańczyk, Krzysztof Bor-
gosz, Stanisław Korczyk, Adam
Zieliński, Ryszard Oczkowski i inni.
Uzupełniają oni zawodników z
ALP „Siódemka”.

- Jestem podbudowany fre-
kwencją. Mało tego, w ten szcze-

gólny dzień forma zawodników
była naprawdę wysoka. Widać, że
w sylwestrową noc zdecydowana
większość z nich oszczędzała się i
wcześnie wróciła do domu, by o
11.30 zameldować się na boisku
- mówi Kozak.

Tegoroczną rywalizację - 6:4
wygrała drużyna zielonych, pro-
wadzona przez Rafała Brańkę,
który nie kryje satysfakcji ze zwy-
cięstwa, bo do tej pory to on scho-
dził dwukrotnie z boiska poko-
nany.

- Karta się odwróciła i tym ra-
zem to moja drużyna wygrała ten
prestiżowy mecz. Cieszę się, że za-
wodnicy zaproszeni przeze mnie
podeszli do meczu z pełnym za-
angażowaniem. Zwycięstwo jest
o tyle cenne, że w tym roku rywal
miał naprawdę mocny skład. Przez
cały rok to ja jestem zwycięzcą,
o czym często przypominam
Zbyszkowi - z uśmiechem mówi
Brańka.

Obaj kapitanowie deklarują,
że w przyszłym roku z nie mniej-
szym zaangażowaniem podejdą
do tematu. Zapewniają, że już te-
raz myślą, jak zaskoczyć rywala.

- Chociaż siniaki po ostrej wal-
ce widoczne są jeszcze na nogach,
już myślę o wzmocnieniach skła-
du, by Rafałowi zepsuć wejście w
2009 rok. A tak poważnie, to
mam nadzieję, że za rok spotka-
my się w tym samym gronie i  jak
do tej pory będziemy się dobrze
bawić - kończy Kozak.

Tego samego zdania jest dru-
gi z kapitanów. - Ten mecz to
przede wszystkim dobra zabawa.
I choć w każdej rywalizacji wynik
jest istotny, to w tym przypadku
schodzi on na dalszy plan. Ważne
jest, że w ten dzień kilkunastu lu-
dzi potrafi się zmobilizować i
przyjść pograć w piłkę -  mówi
Brańka.

Organizatorzy meczu pragną
serdecznie podziękować zarządo-
wi Ludowego Klubu Sportowego
Jawiszowice i gospodarzowi
obiektu panu Jerzemu Knysako-
wi za udostępnienie oraz przygo-
towanie boiska, a także Przemy-
sławowi Cecudze i Magdzie
Knysak za prowadzenie zawo-
dów.

Seven

Noworoczne granie
Tym razem o mieście Brzesz-

cze było słychać w Żaganiu nie
za sprawą węgla pochodzącego
z naszej kopalni, lecz dzięki mło-
dzieży, która trenuje karate
w brzeszczańskim klubie.

26 stycznia w Żaganiu odbył
się Puchar Polski Strefy Zachodniej
Oyama Karate Semi-knockdown
Juniorów i Seniorów. W zawodach
startowało około 60 zawodników.
Klub Oyama Karate Brzeszcze re-
prezentowało czterech karateków.
Wszyscy weszli do finału, zajmu-
jąc następujące miejsca na po-
dium: Urszula Rozmus - I m. ju-
nior starszy (16 -18 lat): - 60 kg,
Szymon Bałaś - I m. junior starszy:
- 60 kg, Amadeusz Wanat - II m.
junior starszy: - 70 kg, Wiktor Czo-
pek - III m. junior młodszy (14-16
lat): - 60 kg.

Zajęcia Klubu Oyama Karate
Brzeszcze odbywają się w Gimna-
zjum nr 2 oraz w Szkole Podsta-
wowej nr 2. Szkoleniem młodzie-
ży zajmują się dyplomowani
instrukrorzy sportu ze specjalno-

ścią karate: Rafał Czopek, Zbigniew
Malec, Marek Wawrzyński oraz
Krzysztof Krywult. W Żaganiu opie-
kunem kadry był Rafał Czopek.

- Występ naszej młodzieży oce-
niam jako bardzo dobry - mówi
Rafał Czopek. - Widać, że czynią
postępy. Na bardziej renomowa-
nych zawodach wygrywają pojedyn-
cze walki, a w konfrontacji z równy-
mi sobie zdobywają medale. Jeżeli
nadal będą podążać obraną drogą,
kiedyś KOK Brzeszcze może ponow-
nie doczeka się zawodników karate
wysokiej klasy.

jack

Pierwszym gościem
Festiwalu Filmów Gór-
skich i Sportów Ekstre-
malnych, na który 17
stycznia zaprosiło kino
„Wisła”, był himalaista
Piotr Morawski. Młody,
ale już doświadczony hi-
malaista zaprezentował
slajdy i opowiadał o wy-
prawie „Tryptyk Himalaj-
ski”. W 2006 r. wraz z
dwójką starszych kole-
gów - Piotrem Pustelni-
kiem i Peterem Hamorem za cel
wyznaczyli sobie zdobycie trzech
himalajskich szczytów: Cho Oyu,
Annapurny oraz Broad Peaku.
Najbardziej we znaki dała im się
Annapurna. Z trzech himalaistów
tylko Peter Hamor wszedł na
wierzchołek. Pustelnik i Moraw-
ski krańcowo wyczerpani musieli
zejść w dół. Dlatego, jak zapowie-
dział Piotr Morawski podczas spo-
tkania z widzami kina „Wisła”, w

tym roku ponowią atak na Anna-
purnę.

Gośćmi festiwalu byli też Ka-
tarzyna i Andrzej Mazurkiewiczo-
wie, podróżnicy organizujący wy-

prawy poznawcze w Himalaje, na
Syberię i do Mongolii. Spotkanie
z nimi poprzedził pokaz filmu ich
autorstwa „Zanskar - szlakiem hi-
malajskich karawan”.

Widzowie obejrzeli jeszcze po-
ruszający dokument o najwybit-
niejszej polskiej himalaistce Wan-
dzie Rutkiewicz „W cieniu
Everestu” oraz  dokument Krzysz-
tofa Langa „K-2”.

                                                 jack

Rosną w siłę

Jeszcze
jedna próba

Katarzyna i Piotr Mazurkiewiczowie oraz PiotrKatarzyna i Piotr Mazurkiewiczowie oraz PiotrKatarzyna i Piotr Mazurkiewiczowie oraz PiotrKatarzyna i Piotr Mazurkiewiczowie oraz PiotrKatarzyna i Piotr Mazurkiewiczowie oraz Piotr
Morawski.Morawski.Morawski.Morawski.Morawski.
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W styczniu w brzeszczańskiej hali
sportowej, jak co roku, odbył się cykl
mityngów lekkoatletycznych. Zawo-
dy są ważnym etapem przygotowań
do Halowych Mistrzostw Polski Ju-
niorów i Juniorów Młodszych w LA.

W trzech styczniowych mityngach
- 5, 13 i 19 stycznia - wystartowało
blisko 800 zawodników, przede
wszystkim z klubów południo-
wej Polski, w tym 20 reprezen-
tujących UKS Brzeszcze. Ostat-
nie zawody odbędą się 16
lutego.

Lekkoatleci rywalizowali w
sześciu konkurencjach: biegu
płaskim na 60 m, biegu przez
płotki na 60 m, skoku w dal,
trójskoku, skoku wzwyż i
pchnięciu kulą. Zawody miały
charakter otwarty - mogli w nich
wziąć udział młodzicy, juniorzy
oraz seniorzy. Dla wielu z nich
mityngi w Brzeszczach były
ostatnią szansą na uzyskanie
minimów uprawniających do
startu w Halowych Lekkoatle-
tycznych Mistrzostwach Polski
Juniorów i Juniorów Młodszych,
które od 28 stycznia rozgrywa-
ne były w Spale.

- Brzeszczańskie zawody stały na
niezłym poziomie - ocenia Włodzi-
mierz Włodarczyk, trener UKS Brzesz-
cze i sędzia zawodów. - Za dobry re-
zultat można uznać uzyskanie
minimum wyznaczonego przez Polski
Związek Lekkiej Atletyki. Kilkunastu
zawodnikom udało się je zdobyć pod-
czas naszych mityngów.

Oto kilka z ciekawszych rezulta-
tów: Martyna Książek (Budomark My-
słowice) - bieg na 60 m: 7,77 s., Olaf
Paruzel (AZS Katowice) - bieg na 60
m: 6,93 s., Maciej Siwik (AZS Kraków)

Już po raz trzeci brzeszczańska ścianka wspinaczkowa
w hali sportowej była areną zmagań młodych wspinaczy
z całej Polski.

Turniej IV Ścianek, to zawody wzorowane na wielkiej, mię-
dzynarodowej imprezie narciarskiej. Obejmuje cykl czterech
zawodów rozgrywanych na czterech różnych ścianach. Pomy-
słodawcami i współorganizatorami tych zawodów są instruk-
torzy wspinania sportowego z Bielska-Białej, Jastrzębia-Zdroju
i Gierałtowic, gdzie rozgrywane są kolejne edycje.

Na starcie brzeszczańskich zawodów, które odbyły się 6 stycz-
nia w hali sportowej, stanęło kilkudziesięciu uczestników ze
szkół podstawowych i gimnazjów. Najwięcej emocji przyniósł
finał najstarszej grupy wiekowej, w której wystartowali najlepsi
zawodnicy ostatnich mistrzostw Polski juniorów. Po zaciętej
walce w superfinale zwyciężył aktualny wicemistrz Polski Szy-

mon Jakubowski,
reprezentujący OK
Brzeszcze. Równie
imponująco zapre-
zentowały się siostry
Szymańskie. Repre-
zentantki gospoda-
rzy zajęły czołowe
miejsca - Małgosia
zwyciężyła w katego-
rii szkół podstawo-
wych, a Marysia za-
jęła drugie miejsce
wśród młodzieży
gimnazjalnej.

Nagrody ufundo-
wały firmy www.uni-
sport.pl, www.lhot-

se.pl oraz Ośrodek Kultury w Brzeszczach i Pełnomocnik Burmistrza
Brzeszcz ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas
organizacji zawodów nieocenioną pomocą wykazali się Renat Szy-
mański i Paweł Jakubowski.

Styczniowa impreza była również okazją do podsumowa-
nia 2007 r. Młodzi wspinacze z Brzeszcz błysnęli na arenie ogól-
nopolskiej w swoich kategoriach wiekowych. Szymon Jakubow-
ski zdobył wicemistrzostwo Polski, wyrównał rekord Polski we
wspinaczce skalnej w stylu OS, jako członek kadry narodowej
wystartował w Mistrzostwach Europy, zajął III miejsce w końco-
wej klasyfikacji Pucharu Polski, zwyciężył w całym cyklu Turnieju
IV Ścianek oraz wspinał się w skałach Austrii, Niemiec, Włoch i
Francji. Małgosia Szymańska zdobyła Mistrzostwo Śląska w kon-
kurencji na trudność i II miejsce na czas, zajęła III miejsce w
ogólnej klasyfikacji zawodów UKS-ów z całej Polski, zwyciężyła
w Turnieju IV Ścianek oraz wystąpiła w Międzynarodowych Za-
wodach Dzieci w Imst (Austria). Marysia Szymańska zdobyła
wicemistrzostwo Śląska na trudność, V miejsce w ogólnopol-
skich zawodach UKS, IV miejsce w Turnieju IV Ścianek i wystąpi-
ła w Międzynarodowych Zawodach Dzieci w Imst.

Opiekunowie naszych wyśmienitych juniorów dziękują fir-
mie www.fbrh-everest.com.pl z Brzeszcz za nieocenioną po-
moc w przygotowaniu młodych sportowców.

Sebastian Wutke

Wspinaczkowy Turniej
Czterech Ścianek - trójskok: 14,96 m, Jakub Szyszkow-

ski (MKS Wrocław) - pchnięcie kulą:
17,09 m.

Z brzeszczańskich lekkoatletów naj-
lepiej spisała się 15-letnia Natalia Wło-
darczyk, która z rezultatem 5,28 m za-
jęła czwarte miejsce w skoku w dal. Jej
koronną konkurencją jest jednak trój-
skok i właśnie w tej konkurencji wy-
startowała w mistrzostwach Polski ju-

niorów młodszych. Natalia spisała się
bardzo dobrze. W swojej najlepszej
próbie skoczyła 11,30 m, ustanawiając
rekord życiowy. Świetny występ pozwo-
lił jej zająć najbardziej pechowe dla
sportowców - 4. miejsce. Natalia Wło-
darczyk z zawodów na zawody notuje
progres wyników, więc w lecie podczas
mistrzostw Polski na otwartym stadio-
nie powinna powalczyć o medal.

Organizatorem mityngów lekko-
atletycznych był Uczniowski Klub Spor-
towy Brzeszcze.

jack

Mityngi sprawdzianem formy

Natalia Włodarczyk - czwarta zawodniczkaNatalia Włodarczyk - czwarta zawodniczkaNatalia Włodarczyk - czwarta zawodniczkaNatalia Włodarczyk - czwarta zawodniczkaNatalia Włodarczyk - czwarta zawodniczka
mistrzostw Polski juniorów młodszychmistrzostw Polski juniorów młodszychmistrzostw Polski juniorów młodszychmistrzostw Polski juniorów młodszychmistrzostw Polski juniorów młodszych
w konkurencji trójskoku.w konkurencji trójskoku.w konkurencji trójskoku.w konkurencji trójskoku.w konkurencji trójskoku.

Reprezentanci Brzeszcz - siostry MarysiaReprezentanci Brzeszcz - siostry MarysiaReprezentanci Brzeszcz - siostry MarysiaReprezentanci Brzeszcz - siostry MarysiaReprezentanci Brzeszcz - siostry Marysia
i Małgosia Szymańskie oraz Szymoni Małgosia Szymańskie oraz Szymoni Małgosia Szymańskie oraz Szymoni Małgosia Szymańskie oraz Szymoni Małgosia Szymańskie oraz Szymon
Jakubowski.Jakubowski.Jakubowski.Jakubowski.Jakubowski.

Lokalny Informator Telewizyjny „Obiektyw”

Zajrzyj koniecznie!

www.obiektyw.brzeszcze.pl
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