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Oskardy - nagrody burmistrza
Brzeszcz za 2008 r. wręczono
30 stycznia w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury. Uroczystą galę
uświetnił występ Chóru Bielań-
skiego z parafii św. Macieja
w Bielanach.

Chór Bielański śpiewa od 17 lat. Jego re-
pertuar stanowią pieśni sakralne i świeckie
wykonywane a capella, twórców od Wacła-
wa z Szamotuł do Józefa Świdra. Chór wyko-
nuje też pieśni J.S. Bacha, W.A. Mozarta, F.
Schuberta czy S. Moniuszki. W 2007 r. na
swoje 15-lecie nagrał pierwszą płytę z kolę-
dami i pastorałkami, rok później wyśpiewał
brązowy dyplom na IV Międzynarodowym
Konkursie Chóralnym „Gaude Cantem” w
Bielsku-Białej. W styczniu 2009 r. zdobył
„Złotą Gwiazdę Betlejemską” w V Międzyna-
rodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w
Żywcu.

Pierwsi Oskarda odebrali laureaci w kate-
gorii „przedsiębiorczość”. Zostali nimi wła-
ściciele Zakładu Wyrobów Metalowych Pro-
dukcyjno-Remontowego „Prorest” z Brzeszcz-
Nazieleniec - Piotr i Zofia Stawowi. Firma dzia-

ła na rynku od 1985 r.
w branży metalowej,
specjalizując się w ob-
róbce mechanicznej
metali. Wykonuje ele-
menty dla przemysłu
motoryzacyjnego i ma-
szynowego, jak rów-
nież maszyny i urządze-
nia dla ogrodnictwa.
„Prorest” to cztery hale
produkcyjne, zaplecze
socjalne, biura, dwie
sale konferencyjne. Fir-
ma posiada 5 nowo-
czesnych obrabiarek,
własne środki trans-
portu, sieć kompute-

rową z bazą danych łączących produkcję z częścią
biurowo-administracyjną zakładu. Zatrudnia 20
pracowników. W ub. roku aktywnie uczestniczyła w
powrocie dzwonu z legendarnego kościółka św. Otylii
z Wiesbaden-Bierstadt, zapewniając transport. Zbu-
dowała też konstrukcję dla dzwonu oraz wspierała
finansowo i rzeczowo prace renowacyjno-konser-
watorskie kapliczki na Nazieleńcach. Jest współor-
ganizatorem Gminnego Biegu Rodzinnego.

– Serdecznie dziękujemy za dostrzeżenie i wy-
różnienie. Myślę, że gdyby Bogu nie podobało się
to, co robimy, nie byłoby tego, co jest. Jeżeli mamy,
dzielimy się, wspieramy innych, bo nie jest nam
obojętna nasza społeczność – mówiła Zofia Sta-
wowy.

W kategorii „działalność społeczna” Oskarda
przyznano stowarzyszeniu „Linqua”. Stowarzysze-
nie rozpoczęło działalność w 2005 r. Jego celem
jest umacnianie przekonania i zamiłowania wśród
społeczności lokalnej do poznawania języków ob-
cych, historii, kultury i tradycji innych krajów. Rów-
nież organizacja zajęć pozalekcyjnych, sympozjów,
konkursów, wystaw oraz współpraca z osobami i
instytucjami w zakresie zbierania informacji i wy-
miany doświadczeń oraz ciągłe poszukiwanie part-
nerów zagranicznych dla gminy Brzeszcze. Spośród
przedsięwzięć realizowanych przez stowarzyszenie

Oskardowa rodzina
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Rada Miejska przyjęła 29 stycznia
budżet gminy Brzeszcze na 2009 r.
Za uchwaleniem budżetu głosowa-
ło 12 radnych (kluby radnych
Wspólnota Samorządowa
i Platforma Obywatelska), 8 było
przeciw, a 1 radny wstrzymał się
od głosu.   Str. 3.

Mieszkańcy bloków nr 13 i 14 przy
ul. Dworcowej mają już dość
uciążliwości wynikających
z nieudolnego remontu drogi
wojewódzkiej 933. Zobowiązali
burmistrza Brzeszcz do interwencji
u administratora tej drogi -
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie.   Str. 12.

Brzeszcze to jedno z pięciu miast
w Małopolsce, które nie ma
centrum - rynku miejskiego.
Stworzenie takiego miejsca
zapisano w Programie rewitalizacji
miasta. Na razie to jednak melodia
odległej przyszłości.   Str. 13.

Do sklepu przy ul. Łęckiej w Jawiszo-
wicach wszedł mężczyzna w kapturze
na głowie. Przyłożył ekspedientce nóż
do szyi i zażądał wydania z kasy
pieniędzy.   Str. 10.

Koalicja
uchwaliła budżet

Zatrzymany
po dwóch godzinach

Spartaczona robota

Centrum pilnie
poszukiwane
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W styczniu obchodziliśmy 64.
rocznicę wyzwolenia Brzeszcz. W
tym roku odbyło się to w trochę
inny sposób. Oprócz standardo-
wych działań znanych od lat, za-
proponowano uczestnictwo w wy-
kładach wygłaszanych przez
dwóch doktorów - historyka Jac-
ka Lachendro oraz filozofa Dariu-
sza Jurusia. Pomysł ciekawy, a i
same wykłady były interesujące i
inspirujące. O ile postać Jacka La-
chendro jest u nas znana, w szcze-
gólności wśród młodych ludzi,
których miał okazję uczyć, o tyle
nazwisko Juruś pewnie nic Pań-
stwu nie mówi. Miałem okazję
uczęszczać na wykłady doktora Ju-
rusia i nie ukrywam, że zaraził
mnie pewnymi ideami związany-
mi ze współczesną myślą liberalną,
powracającą do założeń klasycz-
nego liberalizmu. I taki był wła-
śnie ten brzeszczański wykład -
wolnościowy i antytotalitarny. Do-
tyczył budowania kultury szacun-
ku dla praw człowieka. Praw nie-
spisanych w deklaracjach czy
innych dokumentach, tylko tych
niezbywalnych, naturalnych, wy-
magających odkrycia, a nie prze-
głosowania. Praw, które niosą za
sobą obowiązki. By tych praw nie
łamać, musimy budować szacunek
dla nich. A to wszystko musi wy-
nikać z szacunku do innego czło-
wieka i siebie samego.

Z szacunku do drugiego czło-
wieka zdecydowałem się odpo-
wiedzieć panu Władysławowi Sen-
kowskiemu na list zamieszczony
w ostatnich „Odgłosach Brzeszcz”.
Można się zgadzać lub nie z taki-
mi poglądami. I tak zapewne jest.
Jedni pójdą tropem myślenia

lendrów przeciwko legalności sa-
mej partii. To ilu z tych pozosta-
łych 18 proc. może przekonać ab-
surdalny program tej partii?
Wydaje się, że w Europie wiedzą
do czego prowadzi tak rozumiana
„tolerancja”. Czy aż tak zły kieru-
nek obrała Europa?

Żyjmy i pozwólmy żyć innym,
dopóki inni pozwalają nam żyć. To
jest tolerancja. To szacunek do pra-
wa, do drugiego człowieka. Homo-
seksualizm może nam się nie po-
dobać, możemy go nie akceptować.
Tolerancja to szacunek dla innych
poglądów i zachowań pomimo
tego, że się nie podobają. A wszyst-
ko w granicach prawa i wolności
drugiego człowieka. Tylko tyle i aż
tyle. Nie ma tu miejsca na pedofilię,
zoofilię czy nekrofilię.

Czytać filozofów należy ze zro-
zumieniem. J.J. Rousseau chwalił
stan natury, „dobrego dzikusa”.
Uważał, że w tym stanie człowiek
był dobry, moralny. Kultura to ze-
psuła. Człowiek stał się nieszczę-
śliwy. Nigdy jednak nie postulo-
wał, by człowiek upodobnił się do
małp, czy wrócił na łono natury.
Wiedział, że z drogi kultury i cywi-
lizacji nie da się zawrócić. Można
się tylko starać o jej naprawę i
ulepszenie.

Piotr Świąder-Kruszyński

przedstawianym przez autora li-
stu, drudzy będą myśleć inaczej.

Z listu wynika, jakoby Przysta-
nek Woodstock był finansowany
z pieniędzy zbieranych przez Fun-
dację w dniu finału WOŚP. Otóż
od lat wiadomo, że każda złotów-
ka wrzucana do puszki trafia do-
kładnie tam, gdzie jej przeznacze-
nie. Festiwal jest finansowany z
odsetek pieniędzy złożonych na
koncie oraz hojności sponsorów.
Żaden darczyńca nie powinien się
martwić, że jego datek będzie spo-
żytkowany na inny cel. Zresztą
sprawozdania finansowe Funda-
cji są publikowane i można się z
nimi zapoznać. Wydaje się, że te
dwie rzeczy - finał WOŚP i festiwal
są oddzielone. Można nie akcep-
tować Woodstocku i brać udział
w WOŚP. Można również nie brać
udziału w akcji. Nie jest to obo-
wiązkowe.

Nie myli się pan Władysław
Senkowski wyrażając nadzieję, że
świąteczna choinka mi nie prze-
szkadza. Za to pisze, że w USA i
Europie Zachodniej jest stopnio-
wo wycofywana. Nie do końca ro-
zumiem. Czy można zakazać oby-
watelowi trzymania choinki w
domu? Czy może chodzi o jakiś
przypadek kogoś nadgorliwie po-
prawnego politycznie - np. dyrek-
tora szkoły zakazującego wystawie-
nia choinki, by nie obrażać uczuć
religijnych niektórych uczniów i ich
rodziców? Jeżeli tak, to zgadzam
się z panem Senkowskim. Ale nad-
użyciem jest - na podstawie kilku
przypadków - stawianie tezy o wy-
cofywaniu świątecznej choinki ze
Stanów i Europy. W ogóle jestem
przeciwnikiem zakazywania i na-

kazywania różnych, niejednokrot-
nie absurdalnych rzeczy przez
państwo. Zgodzę się, że źle rozu-
miana poprawność polityczna pro-
wadzi do głupoty. Tak samo, jak
źle rozumiana tolerancja prowadzi
do stawiania takich przypuszczeń:
„Może kolej na pedofilię, nekrofi-
lię, sodomię? A co! Jak tolerancja
to tolerancja!”.

To nie tak! Związek seksualny
polega na obopólnej zgodzie peł-
noletnich, dojrzałych ludzi, co jest
określone prawem. I to powinni-
śmy tolerować. Reszta jest prze-
stępstwem i abberacją. Jaka pe-
dofilia, nekrofilia czy zoofilia? W
którym momencie zasugerowa-
łem o chęci ustępstw w tym kie-
runku? Pomyliłem się - to nie ja,
to pomysły „zgniłej moralnie Eu-
ropy”. To tam chcą legalizować
pedofilię i karcić za powiedzenie
do matki „mamo”, bo to obraża
gejów. Na szczęście to margines.
Holandia, w której powstała par-
tia Dobroczynność, Wolność i
Różnorodność, poprzez głos więk-
szości społeczeństwa (82 proc.)
wyraziła swoje zdanie na ten te-
mat. Uważają, że rząd nie powi-
nien zezwalać na powstanie takiej
partii, a ich postulaty są perfidne.
Dodatkowo chcą w ogóle zakazać
popierania pedofilii. 82 proc. Ho-

W imię szacunku

www.obiektyw.brzeszcze.pl
W Lokalnym Informatorze Te-
lewizyjnym „Obiektyw” obej-
rzysz m.in.:
•Relację z wyprawy treckingo-
wej Speleoklubu Brzeszcze do
Turcji.
•Relację z XVII Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
•program „Pod włos”, a w nim
rozmowa z radnym powiato-
wym Zdzisławem Filipem.
•Wydarzenia roku 2008 w gmi-

nie Brzeszcze - film pokazywa-
ny podczas gali wręczenia na-
gród burmistrza Brzeszcz -
Oskardy 2008
•Rock Reggae Festival 2008 -
fragment koncertu zespołu De-
zerter.



Aktualności

Ogłoszenia drobne
•Sprzedam garaż na ul. Hubala; tel. 032 21 11 025, kom. 603 947 395.

•Mieszkanie do wynajęcia na os. Paderewskiego; tel. 603 947 395.

•Polsat Cyfrowy, Cyfra + na telefon z dostawą do domu. Montaż anten - budynki
jednorodzinne. Jan Nycz, tel. 033 81 07 022, kom. 604 836 409.

•Firma PPHU „EKO” przyjmie każdą ilość stłuczki szklanej; tel. 600 481 374.

•Wypożyczę lawetę, ład. 1500 kg, wyciągarka, pasy, podnoszona;
tel. 696 730 842, Brzeszcze.

Podczas styczniowej sesji Rady
Miejskiej radni podjęli uchwałę
w sprawie protestu do premiera
Rządu RP, dotyczącego skutków,
jakie niesie dla gmin górniczych no-
welizacja ustawy prawo geologicz-
ne i górnicze.

Władze gminy są zaniepokojone
zmianami, jakie próbuje się przefor-
sować w ramach nowelizacji usta-
wy prawo górnicze i geologiczne.
Proponowane zmiany, dotyczące
zniesienia podatku od urządzeń i bu-
dowli zlokalizowanych w podziem-
nych wyrobiskach górniczych oraz
zmiany w sposobie naliczania opła-
ty eksploatacyjnej, negatywnie
wpłyną na poziom dochodów budże-
towych gmin górniczych, w tym gmi-
ny Brzeszcze. Według szacunków
Ministerstwa Środowiska, noweliza-

cja spowoduje ubytek ok. 100 mln
zł w budżetach ok. 70 gmin gór-
nictwa węglowego oraz miedzio-
wego.

- Dochody naszej gminy, w wy-
niku pozbawienia nas wpływów z
tzw. podatku od urządzeń i budowli,
uszczuplałyby o ok. 1 mln zł rocz-
nie, co w dobie kryzysu jest bardzo
poważnym ubytkiem, który w istot-
ny sposób ograniczyłby możliwo-
ści inwestycyjne gminy - mówi bur-
mistrz Brzeszcz Teresa Jankowska.
- Inną kwestią, trudną do zaakcep-
towania, jest możliwość składowa-
nia odpadów niebezpiecznych w
wyrobiskach, bez obowiązku po-
wiadamiania Gminy.

Po etapie konsultacji społecz-
nych oraz bezpośrednich spotkań w
Ministerstwie Środowiska, odrzuco-
no wszystkie wynegocjowane po-
stulaty Stowarzyszenia Gmin Gór-
niczych w Polsce, a sam projekt - w
najgorszej dla samorządów wersji
- wkrótce trafi pod obrady Sejmu.

jack
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Gminy kontra
kopalnie

Rada Miejska przyjęła 29 stycznia budżet gminy Brzeszcze na 2009 r.
Za uchwaleniem budżetu głosowało 12 radnych (kluby radnych Wspól-
nota Samorządowa i Platforma Obywatelska), 8 było przeciw, a 1 radny
wstrzymał się od głosu.

Dochody budżetu gminy na 2009 r. zaplanowano na kwotę 44 mln 175
tys. 918 zł, z kolei wydatki ustalono w wysokości 53 mln 820 tys. 918 zł.
Deficyt budżetowy, czyli różnicę między dochodami a wydatkami budżetu,
zaplanowano na kwotę 9 mln 645 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne (wraz z rezerwą inwestycyjną) w 2009 r. mają
wynieść 7 mln 449 tys. 209 zł, co stanowi 13,8 proc. całości wydatków.

Więcej o budżecie gminy na 2009 r., w tym opinie burmistrza Brzeszcz
i klubów radnych, będzie można przeczytać w marcowym wydaniu „Od-
głosów Brzeszcz”.

                                                                                                          jack

Koalicja uchwaliła budżet

Zarząd Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Brzeszczach składa serdeczne po-
dziękowania mieszańcom gminy
Brzeszcze, którzy przekazali 1 proc.
podatku w ramach wsparcia naszej
działalności jako Organizacji Pożytku
Publicznego KRS 9649.

Przekazując 1 proc. podatku wspie-
rasz:
- szkolenie strażaków-ratowników;
- szkolenie młodzieży w ramach Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych;
- udział młodzieży w zawodach strażac-

Podziękowanie kich, obozach i koloniach;
- udział młodzieży w zawodach spor-
towych;
- zakup sprzętu ratującego życie i mie-
nie;
- zakup sprzętu ochrony osobistej
strażaka-ratownika;

Dziękujemy również wszystkim
darczyńcom, którzy przekazali środki
finansowe na działalność statutową
OSP w ramach akcji - dystrybucji ka-
lendarzy strażackich.

Ze strażackim
pozdrowieniem

Zarząd OSP Brzeszcze

1. Drogi publiczne - 3 050 000 zł
- Przebudowa ul. Bielskiej w Jawiszo-
wicach - 530 000 zł
- Przebudowa ul. Topolowej w Przecie-
szynie - 500 000 zł
- Przebudowa ul. Kościelnej wraz z
oświetleniem - 2 020 000 zł
2. Gospodarka nieruchomościami i
gruntami - 498 000 zł
- Adaptacja budynku w Zasolu na miesz-
kania komunalne - 130 000 zł
- Wykup gruntów - 368 000 zł
3. Zagospodarowanie przestrzenne
gminy Brzeszcze - 140 000 zł
- Plan zagospodarowania przestrzen-
nego gminy - 100 000 zł
- Modernizacja ogrodzenia na cmenta-
rzu w Brzeszczach - 40 000 zł
4. Zakupy inwestycyjne Urzędu Gmi-
ny - 75 000 zł
5. Oświata i wychowanie - 364 000 zł
- Modernizacja SP 1 - 60 000 zł
- Modernizacja SP 2 - 37 000 zł
- Modernizacja SP Jawiszowice -
30 000 zł
- Modernizacja SP w Skidziniu -
40 000 zł
- Modernizacja SP w Przecieszynie -
24 000 zł
- Modernizacja SP w Zasolu - 10 000 zł
- Modernizacja Przedszkola nr 1 -
28 000 zł
- Modernizacja Przedszkola nr 2 -
30 000 zł
- Modernizacja Przedszkola nr 3 -
25 000 zł
- Modernizacja Przedszkola w Skidzi-
niu - 32 000 zł
- Modernizacja Przedszkola - urządzeń
na placu zabaw w Przedszkolu w Prze-
cieszynie - 10 000 zł
- Modernizacja Przedszkola w Zasolu -
10 000 zł

- Modernizacja Gimnazjum nr 1 -
18 000 zł
- Zakupy inwestycyjne - nagłośnienie
dla Gimnazjum nr 1 - 10 000 zł
6. Monitoring, zakup alkomatu, mo-
dernizacja pomieszczeń terapeutycz-
nych, budowa obiektu do programu
„Sport przeciw uzależnieniu” -
118 000 zł
7. Gospodarka komunalna -
2 222 209 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej przy
ul. Pszczyńskiej - 800 000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w re-
jonie ul. Wspólnej PT - 4 900 zł
- Kanalizacja sanitarna gminy PT -
250 000 zł
- Modernizacja oczyszczalni ścieków -
165 000 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Bór
wraz z budową chodnika - 300 000 zł
- Modernizacja kanalizacji deszczowej
na osiedlu Paderewskiego - 250 000 zł
- Zagospodarowanie parku miejskiego
przy ul. Dworcowej - 200 000 zł
- Zakupy inwestycyjne: zakup kotła c.o.
do budynku komunalnego w Przecie-
szynie - 10 309 zł
- Modernizacja budynku komunalnego
w Zasolu - 75 000 zł
- Modernizacja budynku w Skidziniu -
110 000 zł
- Wymiana bram garażowych w budyn-
kach komunalnych - 40 000 zł
- Modernizacja budynku przy ul. Mic-
kiewicza 6 w Brzeszczach - 17 000 zł
8. Kultura
- Cyfryzacja kina - 330 000 zł
- Modernizacja centrali wentylacyjnej
- 25 000 zł
9. Rezerwa inwestycyjna - 627 000 zł

Łącznie: 7 449 209 zł

Zadania inwestycyjne na 2009 r.
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Burmistrz Brzeszcz informuje, że po-
dane zostały do publicznej wiadomości,
poprzez wywieszenie na tablicach ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brzesz-
czach, ul. Kościelna 4, wykazy nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej:
- działka pgr. 744/226 o łącznej po-
wierzchni 60 m2, położona w Jawiszowi-
cach, ul. Wodna,
- działka pgr. 661/82 o łącznej powierzchni
72 m2, położona w Jawiszowicach, os.
Paderewskiego,
- działka pgr. 346/2 o łącznej powierzchni 126
m2, położona w Brzeszczach, ul. Chrobrego,

- działka pgr. 346/3 o łącznej powierzchni 64
m2, położona w Brzeszczach, ul. Chrobrego,
- działka pgr. 346/4 o łącznej powierzchni 66
m2, położona w Brzeszczach, ul. Chrobrego,
- działka pgr. 346/5 o łącznej powierzchni 64
m2, położona w Brzeszczach, ul. Chrobrego,
- działka pgr. 346/6 o łącznej powierzchni 50
m2, położona w Brzeszczach, ul. Chrobrego,
- działka pgr. 346/7 o łącznej powierzchni 56
m2, położona w Brzeszczach, ul. Chrobrego,
oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do
zamiany, oznaczonej numerem działki pgr
3270/31 o łącznej powierzchni 144 m2, poło-
żonej  w Brzeszczach, ul. Kościelna.

Wykazy podlegają wywieszeniu na
okres 21 dni.

Aktualności

Fundacja Pomocy Społecznej
KRS 0000005964

Szanowni Państwo,
Fundacja Pomocy Społecznej w

Brzeszczach jest organizacją pożytku pu-
blicznego. Status ten, nadawany przez sąd
po spełnieniu ważnych warunków, jest
oznaką prestiżu i zaufania, jakim społe-
czeństwo darzy organizację pozarządową.
Status ten uprawnia do korzystania z tzw.
mechanizmu 1% podatku. Każdy podat-
nik - osoba fizyczna może przy dokonaniu
rozliczenia podatkowego przekazać 1%
podatku dochodowego na wybraną orga-
nizację pożytku publicznego zamiast do
fiskusa. Wpłata 1% jest obywatelskim
przywilejem, dzięki któremu „wygrywają”
wszystkie strony: podatnik nie ponosi kosz-
tów, organizacja uzyskuje wsparcie finan-
sowe na prowadzenie działalności statu-
towej, a gmina zrzeka się części swoich
obowiązków i przekazuje je profesjonal-
nym organizacjom.

Jak możecie Państwo przekazać 1%
podatku na naszą działalność? Zaprasza-
my na naszą stronę internetową: www.re-
publika.pl/fundacjabrzeszcze

Na co zostanie przekazany 1%?
Na nasze cele statutowe: prowadze-

nie dwóch świetlic terapeutycznych dla
80 dzieci, wsparcie funduszu stypendial-
nego dla dzieci i młodzieży z gminy Brzesz-
cze, ratunek chorym dzieciom z naszej
gminy i ościennych miejscowości.

Co już zrobiliśmy?
Fundacja Pomocy Społecznej działa

społecznie już od 18 lat! Poprzez ten czas
aktywnie reagowaliśmy na społeczne pro-
blemy naszej gminy. Uruchomiliśmy dwie
świetlice socjoterapeutyczne w naszej
gminie dla 80 dzieci.

Zajęcia w świetlicach prowadzone są

W ramach akcji zorganizowanej przez
Ośrodek Kultury w Brzeszczach podopieczni
świetlicy terapeutycznej „Impuls” prowa-
dzonej przez Fundację Pomocy Społecznej
wykonali ozdoby na choinkę. Do własno-
ręcznie wykonanej bombki każde dziecko
dołączyło marzenie. Dzięki wielkiemu ser-
cu wielu ludzi udało się zrealizować więk-
szość marzeń. Niektóre z nich poczekają
jeszcze, ale wierzymy, że każde marzenie
kiedyś się spełni.

Dziękujemy w imieniu dzieci i ich ro-
dziców wszystkim Darczyńcom, którzy
spełnili marzenia dzieci ze świetlicy tera-
peutycznej „Impuls” w Brzeszczach. Pre-
zenty sprawiły dzieciom dużo radości. To

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze.

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) burmistrz
Brzeszcz zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Brzeszczach uchwały nr XXII/
255/08 z dnia 28 października 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski
należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-
620 Brzeszcze, w terminie do dnia 6 marca 2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Powiatowy Urząd Pracy
w Oświęcimiu zakończył edycję pro-
jektu „Aktywizacja zawodowa” re-
alizowaną w 2008 r. W projekcie
wzięło udział 49 osób z gminy
Brzeszcze

Projekt ten jest współfinanso-
wany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki i będzie
realizowany do końca 2013 r.

Wsparciem w ramach projektu w
2008 r. zostały objęte 573 osoby bez-
robotne z powiatu oświęcimskiego,
a w szczególności te znajdujące się
w trudnej sytuacji na rynku pracy:
osoby do 25. roku życia, po 50. roku
życia, osoby długotrwale bezrobot-
ne, osoby niepełnosprawne oraz oso-
by bez kwalifikacji zawodowych.

- Uczestnicy projektu skorzystali
z takich form pomocy, które pozwoli-
ły im uzyskać nowe kwalifikacje, umie-
jętności praktyczne, a przede wszyst-
kim zdobyć doświadczenie zawodowe
- mówi Wiesława Drabek-Polek, dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy w

Oświęcimiu. - Wspierana była również
przedsiębiorczość poprzez udzielanie
pomocy finansowej osobom chcącym
rozpocząć prowadzenie własnej firmy.

W ramach projektu 218 osób skie-
rowano na czteromiesięczny staż za-
wodowy, 149 osób skierowano na
czteromiesięczne przygotowanie za-
wodowe w miejscu pracy, 80 osób
otrzymało jednorazowe środki na pod-
jęcie działalności gospodarczej, 127
osób odbyło szkolenia zawodowe, a
99 zostało objętych Indywidualnymi
Planami Działania.

Wcześniej uczestnicy projektu zo-
stali objęci poradnictwem zawodo-
wym, które umożliwiło im zdiagnozo-
wanie potrzeb oraz odpowiedniej
formy wsparcia. Oprócz tego osobom
skierowanym na staże i przygotowa-
nia zawodowe udzielono pomocy w
wyborze pracodawcy.

Efektywność zatrudnieniowa na
koniec grudnia 2008 r. wyniosła 41
proc. Tylu uczestników projektu zna-
lazło zatrudnienie bądź rozpoczęło
własną działalność gospodarczą.

jack

Środki unijne dla bezrobotnych

Ogłoszenie

Informacja

Uratujmy 1 proc. podatku, wesprzyjmy inicjatywy lokalne

piękna akcja i mamy nadzieję, że będzie
kontynuowana. Uśmiech dziecka jest naj-
piękniejszym wyrazem podziękowania.

Danuta Zalwowska

metodą „Społeczności Korekcyjnej”. Efek-
tem tej pracy jest znaczne ograniczenie
agresji słownej i fizycznej wśród dzieci,
zwiększenie ich samokontroli, zwiększe-
nie odpowiedzialności za swoje zachowa-
nie i odpowiedzialności za grupę.

Od ub. roku z dużym sukcesem został
przyjęty przez dzieci program SNS- sport-
nauka-sztuka. Cieszymy się, że mogliśmy
przyczynić się do rozwoju zainteresowań
naszych dzieci.

Jesteśmy szczęśliwi, że udostępnili-
śmy szereg zajęć mogących pomóc rozwi-
nąć skrzydła młodym ludziom, a w przy-
szłości w znalezieniu im pracy.

Jesteśmy dumni, że z roku na rok mo-
żemy wspomóc młode talenty Lokalnym
Funduszem Stypendialnym. W tym roku już
po raz siódmy ruszyliśmy ze stypendiami
dla uzdolnionej młodzieży. Rozdaliśmy bli-
sko 55 stypendiów dla szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych, licealnych oraz sty-
pendia dla studentów. Wzruszającą chwilą
dla nas wszystkich była możliwość pomo-
cy wyjątkowo uzdolnionemu artystycznie
chłopczykowi z naszej gminy, gdzie nie-
zbędna była pomoc w zapewnieniu stałych
zajęć w warsztatach malarskich. Serdecz-
nie dziękujemy władzy samorządowej, pa-
rafii Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowi-
cach-Osiedlu, parafii św. Urbana w
Brzeszczach, parafii św. Marcina w Jawi-
szowicach, rodzicom naszych podopiecz-
nych, ludziom dobrej woli za pomoc w re-
alizowaniu naszej działalności statutowej.
Serdecznie dziękuję!

Danuta Zalwowska Prezes Fundacji

Drzewko marzeń
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W maju minie pięć lat odkąd
w Brzeszczach działa Biuro Doradz-
twa Finansowego. Biuro wspiera
mieszkańców wiedzą o mechani-
zmach i instrumentach rynku finan-
sowego. Porady są ogólnodostęp-
ne i nieodpłatne.

Biuro Doradztwa Finansowego
działa w ramach brzeszczańskiego
Stowarzyszenia Rozwoju Gospodar-
ności Finansowej. Mieści się w jego
siedzibie przy ul. Ofiar Oświęcimia
39/1, w budynku tzw. Willi.

Narastające zadłużenie, ciągłe
zmiany w prawie konsumenckim
oraz nierzetelność informacji powo-
dują problemy we właściwym roze-
znaniu usług finansowych. Dlatego
w maju 2004 r. z inicjatywy Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Gospodar-
ności Finansowej i Zarządu SKOK
„Piast” w siedzibie Stowarzyszenia
zostało otwarte Biuro Doradztwa Fi-
nansowego.

- Aby właściwie i efektywnie ko-
rzystać z nowoczesnego rynku finan-
sowego konsument musi dyspono-
wać odpowiednim poziomem wiedzy
prawnej i ekonomicznej, inaczej nie
będzie w stanie prawidłowo ocenić
skutków zawieranych umów. Bywa
to szczególnie dotkliwe przy zacią-
ganiu umów związanych z usługami
finansowymi - mówi prezes Zarządu
Stowarzyszenia Piotr Potyka. - Na
rynku istniejemy już jedenasty rok i
z całą odpowiedzialnością możemy
powiedzieć, że nasze działanie jest
przydatne społeczeństwu. Ludzie
chcą wiedzy o finansach. Najlepszym
tego dowodem jest m.in. działalność
prowadzonego przez nas Biura Do-
radztwa Finansowego. Osoby, które
zgłaszają się do nas z problemami,
zawsze otrzymują poufną i fachową
poradę. Spory odsetek petentów bo-
ryka się ze spłatą kredytów, zacią-
gniętych szczególnie w bankach ko-

mercyjnych czy biurach kredytowych.
My w restrukturyzacji długów sta-
ramy się im pomagać. Często klienci
pytają też o pożyczki hipoteczne,
chcą wiedzieć na co zwracać uwagę
przy ich zaciąganiu. Innym wyszuku-
jemy korzystne lokaty czy korzystne
kredyty i służymy informacją o insty-
tucjach finansowych, w których naj-
łatwiej można je otrzymać.

Stowarzyszenie od lat współpra-
cuje z organizacjami pozarządowy-
mi - z Biurem Inicjatyw Społecznych
w Krakowie i Stowarzyszeniem Krze-
wienia Edukacji Finansowej w Gdy-
ni. W tym roku planuje nawiązać
również współpracę z Federacją Kon-
sumentów. Dzięki temu w Biurze Do-
radztwa Finansowego będzie moż-
na uzyskać podstawowe informacje
dotyczące ochrony interesów kon-
sumenta.

- Realizacja celów statutowych i
zadań nakreślonych przez Zarząd Sto-
warzyszenia wymaga współpracy z
osobami posiadającymi wiedzę praw-
niczą. Chętnie nawiązalibyśmy w ra-
mach wolontariatu współpracę ze stu-
dentami prawa - mówi prezes Piotr
Potyka. - Mogliby tą drogą zaliczyć u
nas praktykę prawniczą, stowarzysze-
nie ma bowiem prawo do potwier-
dzenia takiej praktyki. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt telefoniczny
(032 737 31 77, kom. 696 496 053) lub
osobisty w naszej siedzibie.

Biuro Doradztwa Finansowego
udziela porad: w siedzibie Stowa-
rzyszenia (budynek tzw. Willi) w po-
niedziałki w godz. 9.00-12.30, środy
w godz. 11.00-14.00, czwartki w
godz. 14.30-16.00; w siedzibie Sa-
morządu Osiedlowego przy ul. Mic-
kiewicza 6 (budynek Straży Miejskiej)
w każdy czwarty wtorek miesiąca w
godz. 15.00-20.00.

Inicjatorami założenia w Brzesz-
czach w 1998 r. Stowarzyszenia Roz-
woju Gospodarności Finansowej
(SRGF) byli członkowie Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej „Pod-
beskidzie”.

Ewa Pawlusiak

Darmowe
doradztwo Doktor Adam Kucharski, lekarz

pierwszego kontaktu z NZOZ „Zaso-
le” w Zasolu oraz przychodnia,
w której pracuje, znaleźli się w gro-
nie ścisłych finalistów plebiscytu
„Lekarz i Przychodnia Roku 2008”.

Piątą edycję plebiscytu zorgani-
zowały Gazeta Krakowska, Okręgo-
wa Izba Lekarska, która objęła patro-
nat honorowy nad konkursem oraz
Image Line Communications, przy
udziale TVP Kraków i gazety „Służba
Zdrowia”. Statuetki i dyplomy wyróż-
nionym wręczono podczas uroczystej
gali, która 10 stycznia odbyła się w
hotelu Rubinstein w Krakowie.

Najlepszych lekarzy i najlepsze
przychodnie roku wybierali sami pa-
cjenci, oddając głosy na kuponach
drukowanych w Gazecie Krakowskiej.
Na większość z trzydziestu dwóch fi-
nalistów - nominowanych przez Ka-
pitułę Plebiscytu po I etapie konkur-
su - oddano co najmniej po kilkaset
głosów, a niektórzy z laureatów do-
stali ich nawet ponad dwa tysiące.
Wszyscy razem w II etapie otrzymali
20 257 ważnych głosów i wiele cie-
płych słów uznania od pacjentów.

Ostatecznie przed szansą wyboru
na „Lekarza Roku i Przychodni 2008”
stanęło dziesięciu lekarzy pierwszego
kontaktu, jedenastu lekarzy specjali-
stów oraz jedenaście przychodni. W
tej pierwszej grupie znalazł się doktor
Adam Kucharski, w ostatniej zaś NZOZ
„Zasole” w Zasolu.

Doktor Adam Kucharski mieszka
w Brzeszczach, jest żonaty, ma dwo-
je dzieci. Kontynuuje tradycje rodzin-
ne, jego ojciec był radiologiem. Dy-
plom lekarza uzyskał w 1995 r. Jest
lekarzem pediatrą. Obecnie stara się
o tytuł specjalisty w zakresie medy-
cyny rodzinnej. Przez pięć lat od 1997
r. pracował w oświęcimskim szpitalu
na oddz. dziecięcym oraz w poradni
dziecięcej w Samodzielnym Gminnym

ZOZ w Chełmku. Przez kolejne czte-
ry lata leczył małych pacjentów w
poradni dziecięcej w NZOZ „Vita”
Brzeszczach. Od 2006 r. pracuje w
Samodzielnym Publicznym ZOZ w
Osieku, a od marca 2007 r. również
w nowo powstałym NZOZ w Zasolu,
gdzie czuwa nad zdrowiem zarów-
no dzieci, jak i dorosłych.

- Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej oprócz wiedzy fachowej
musi mieć wystarczająco dość cza-
su dla pacjentów - mówi doktor Ku-
charski. - Odkąd pracuję w przychod-
ni w Zasolu, mogę go poświęcić
naprawdę tyle, ile wymaga konkret-
ny przypadek. Tu nie piętrzą się kar-

toteki, więc nic i
nikt nikogo nie
nagli. Dorośli
podczas wizyty
często nie potra-
fią się skupić na
tym, co najważ-
niejsze, mówią o
wszystkim i dla-
tego ten czas
jest tak cenny.
Dla pacjentów,

by mogli spokojnie i bez pośpiechu
powiedzieć o czym zechcą, i dla
mnie, żebym ich wysłuchał.

Najwięcej głosów czytelników-
pacjentów i tytuł „Lekarza Roku
2008” w kategorii lekarz pierwsze-
go kontaktu zdobyli: Katarzyna Ste-
in-Sedlak z NZOZ Tyniec w Krakowie
oraz Radosław Czosnowski z SCDZ
Medicina Kraków i Krzysztof Dunal
z Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Miechowie. W kategorii lekarz spe-
cjalista: chirurg dr n. med. Anna
Chrapusta z Uniwersyteckiego Szpi-
tala Dziecięcego Kraków Prokocim i
Scanmedu, neurolog Monika Kusiak
z NZOZ Remedium w Brzesku, która
prowadzi również swój gabinet i
Marek Szuścik, ortopeda w Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. L. Rydygiera w Krakowie oraz w
SCDZ Medicina.

Na „Przychodnie Roku 2008”
pacjenci wybrali: Niepubliczny Ze-
spół Opieki Zdrowotnej Tyniec w
Krakowie, Krakowskie Specjalistycz-
ne Centrum Diagnostyczno-Zabiego-
we Medicina i Małopolskie Centrum
Rehabilitacji Ręki przy Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycznym im. L.
Rydygiera w Krakowie.

Ewa Pawlusiak

Mieć czas dla pacjenta

Doktor Adam KucharskiDoktor Adam KucharskiDoktor Adam KucharskiDoktor Adam KucharskiDoktor Adam Kucharski

Autorem zamieszczonych w grudniowym numerze „Odgłosów Brzeszcz”
(nr 12/204), w artykule pt. „Autobusy runęły do wody” zdjęć jest p. Józef
Pszczółka, zastępca redaktora naczelnego dwutygodnika społeczno-kulturalnego
„Nad Sołą i Koszarawą”, ukazującego się w powiecie żywieckim. Bardzo dzięku-
jemy za nadesłanie zdjęć.

Redakcja „Odgłosów Brzeszcz”.

Podziękowanie
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Wrzesień
W Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach nowy rok

szkolny rozpoczęło 358 uczniów zorganizowa-
nych w 15 oddziałach, w tym 106 pierwszoklasi-
stów.

14 września 2008 r. podczas Powiatowo-
Diecezjalnych Dożynek odbyła się Wielka Loteria
Fantowa w ramach projektu „Mieć wyobraźnię
miłosierdzia”. Ze sprzedaży losów (1030 szt.)
uzyskano ponad 5 tys. zł. Pieniądze przekazano
chorym i potrzebującym dzieciom z przeznacze-
niem na leczenie i rehabilitację.

16 września odbył się ponownie audyt cer-
tyfikujący ISO. Jego celem było potwierdzenie
efektywności i skuteczności systemu zarządza-
nia jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000.
Informujemy, że została podtrzymana rekomen-
dacja ważności certyfikatu Nr FS 532444 Syste-
mu Zarządzania Jakością w zakresie świadczenia
usług edukacyjnych i opiekuńczo-wychowaw-
czych.

24 września odbyły się wybory do Młodzie-
żowej Rady Gimnazjalnej i Młodzieżowego Par-
lamentu Gminy Brzeszcze. Przebiegały zgodnie z
ordynacją wyborczą G nr 2. Przewodniczącym
MRG został Kamil Capek z kl. 3e.

Nasza szkoła współpracuje z Uniwersytetem
Śląskim. Uczniowie klasy 1c pod kierunkiem U.
Rybitwy uczestniczyli w wykładach i zajęciach z
fizyki w ramach cyklu: Osobliwości Świata Nauki.

Październik
7 października odbyła się spartakiada pra-

cowników oświaty. Nasze gimnazjum zdobyło
tytuł I Wicemistrza Piłki Siatkowej Pracowników
Oświaty w Spartakiadzie Letniej i Puchar Dyrek-
tora Gminnego Zarządu Edukacji.

12 października - w Dzień Papieski - w szkole
odbyły się lekcje, ich tematem było nauczanie
Jana Pawła II. Miały przybliżyć treści nauczania
Ojca Świętego. Podczas mszy świętych dopołu-
dniowych w parafii Matki Bożej Bolesnej ucznio-
wie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny
poświęcony Janowi Pawłowi II.

13 października w Warszawie w Teatrze Po-
lonia odbyła się uroczystość dziesięciolecia dzia-
łalności programu Interkl@sa, uczestniczyła w
niej dyr. szkoły K. Cieplińska, ponieważ gimna-
zjum posiada dwukrotny certyfikat znaku jako-
ści Interkl@sa.

14 października z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej odbyła się akademia okolicznościowa
przygotowana przez MRG pod kierunkiem opie-
kuna ks. M. Wądrzyka. W OK podczas uroczysto-
ści środowiskowej dyr. K. Cieplińska i M. Pie-
strak-Grzywa otrzymały Nagrody Burmistrza.

15 października odbyło się spotkanie z ho-
norowym obywatelem Brzeszcz, profesorem Ka-
zimierzem Bieleninem. Opowieści wysłuchali
uczniowie, nauczyciele, dyr. GZE Bożena Sobo-
cińska, prezes Stowarzyszenia „Brzost” Barbara
Wąsik. Gość przedstawił początki swojej arche-

ologicznej działalności oraz dokonania w Gó-
rach Świętokrzyskich, gdzie odkrył ślady istnie-
nia starożytnego hutnictwa. Przybliżył też histo-
rię dzwonów z kościółka św. Otylii w Brzeszczach.

25 października w cyklu „Spotkania z pod-
różnikami” gościliśmy ks. A. Smarducha, przed-
stawicieli młodzieżowej grupy „Frassati” wędru-
jącej po górach oraz A. Ciosa, który na motocyklu
podróżuje po świecie.

Listopad
7 listopada odbył się apel z okazji Święta

Niepodległości przygotowany przez uczniów klas
trzecich pod kierunkiem A. Dziubek. Na przed-
stawienie złożyły się patriotyczne wiersze i pie-
śni, prezentacja multimedialna, archiwalne fil-
my i przemówienia wielkich Polaków.

12 listopada wybieraliśmy nową Radę Ro-
dziców. Przewodniczącym został p. Jan Chyla-
szek.

27 listopada w OK Brzeszcze odbył się Po-
wiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej „W żółtych
płomieniach liści”. W kategorii soliści jury przy-
znało wyróżnienie Karolinie Żak z kl. 2d  za utwór
pt. „Kolega mój”.

Grudzień
1 grudnia miało miejsce przedstawienie te-

atralne połączone z warsztatami pedagogiczny-
mi w wykonaniu aktorów scen krakowskich.
Spektakl odbył się dzięki wsparciu OPS w Brzesz-
czach. Aktorzy uświadomili uczniom, jakim nie-
bezpieczeństwem są narkotyki i alkohol.

W ramach współpracy z Uniwersytetem Pe-
dagogicznym w Krakowie uczniowie pod kie-
runkiem U. Rybitwy i H. Szwed uczestniczyli w
wykładach pn. „Obserwacje satelitarne chmur i
zachmurzenia”. Szkoła współpracuje też z Pla-
netarium Śląskim w Chorzowie. Uczniowie klas
III uczestniczyli w lekcjach z astronomii. Ucznio-
wie klas I, II, III w ramach edukacji teatralnej byli
w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, Teatrze Roz-
rywki w Chorzowie, Teatrze Muzycznym w Gliwi-
cach. Mającemu już w naszej szkole tradycję przy-
gotowaniu do uczestnictwa w kulturze
patronują nauczyciele j. polskiego: J. Hodur, E.
Jarosińska, K. Noworyta, M. Piestrak-Grzywa.

Szkoła zdobyła I miejsce w ramach małopolskie-
go projektu przygotowującego uczniów gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia
pomocy potrzebującym „Mieć wyobraźnię miło-
sierdzia”. Realizatorami projektu byli: zespół
„Charytatywni” kierowany przez B. Klamrę, wo-
lontariusze z grupy „Tęcza” działającej pod
opieką J. Żarkowskiej, grupa teatralna pod kie-
rownictwem ks. M. Wądrzyka. Uczniowie i opie-
kunowie, 3 grudnia w Krakowskiej Filharmonii,
wzięli udział w finale wojewódzkim będącym
podsumowaniem projektu. Główną Nagrodę -
pielgrzymkę do Rzymu w dniach 14-21 grudnia
2008 r. dla 18 osób odebrali z rąk marszałka
województwa małopolskiego oraz Metropolity
Krakowskiego.

Rokrocznie w kościele Matki Bożej Bolesnej
na pasterce można podziwiać „Żywą szopkę”.
Oprócz Świętej Rodziny są postaci pasterzy, anio-

łów, górali, górników. To
nasi uczniowie pod  kie-
runkiem M. Moroń-Kuź-
mińskiej, B. Jakóbik oraz
ks. M. Wądrzyka byli au-
torami bożonarodzenio-
wej stajenki.

Styczeń
W bieżącym roku

szkolnym uczniowie
wzięli udział w konkur-
sach przedmiotowych z j.
polskiego, j. angielskie-
go, historii, geografii,
matematyki, fizyki, che-
mii, informatyki, biologii,

www wiem więcej, biblijnym. Do etapu rejo-
nowego zakwalifikowali się z j. polskiego: M.
Leonarczyk, S. Nowak, A. Gawełek; z historii:
M. Dura, I. Apryas, D. Krawczyk; z geografii M.
Dura; z informatyki P. Marszałek, M. Wadoń,
M. Wyrobek; z biblijnego K. Kajdas; z j. angiel-
skiego B. Morończyk. W naszej placówce od-
były się eliminacje rejonowe z j. angielskiego
pod przewodnictwem E. Gamziuka.

11 stycznia uczniowie brali udział w 17
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wo-
lontariusze wraz z nauczycielami i pracowni-
kami szkoły kwestowali w okolicach sklepów:
Lidl i Delikatesy oraz OK. Akcja zakończyła się
wspólną zabawą przed Ośrodkiem Kultury po-
łączoną z aukcjami i sprzedażą ciast. Zebrano
31 570 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na
wczesne wykrywanie nowotworów u nowo-
rodków. Akcji patronował J. Ściebło.

Minione półrocze obfitowało w wiele sukce-
sów sportowych. W Powiatowej Gimnazjadzie
Młodzieży chłopcy w piłce siatkowej zdobyli I miej-
sce, zaś dziewczęta I miejsce w turnieju piłki ręcz-
nej. W Rejonowej Gimnazjadzie młodzieży dziew-
częta zdobyły I miejsce w wieloboju LA, a chłopcy
II. Do kadry województwa małopolskiego powo-
łani zostali uczniowie: M. Michalak, M. Bojczuk,
M. Filek, D. Szen, zaś do kadry Polski w piłce noż-
nej dziewcząt M. Knysak                                     (ej)

Udane półrocze w Gimnazjum nr 2

Uczniowie Gimnazjum nr 2 przed wzgórzem Monte Cassino.Uczniowie Gimnazjum nr 2 przed wzgórzem Monte Cassino.Uczniowie Gimnazjum nr 2 przed wzgórzem Monte Cassino.Uczniowie Gimnazjum nr 2 przed wzgórzem Monte Cassino.Uczniowie Gimnazjum nr 2 przed wzgórzem Monte Cassino.
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Dwa lata ma już Stowarzyszenie
na rzecz Niezależnej Informacji
Gminy Brzeszcze „Obiektyw”.
Mimo doskwierającego niekiedy
braku czasu lub funduszy - członko-
wie stowarzyszenia myślą o dalszym
rozwoju.

Stowarzyszenie „Obiektyw” powstało w lu-
tym 2007 r. Założyli go ludzie związani z ze-
społem multimedialnym KWK „Brzeszcze”.
Obecnie „Obiektyw” zrzesza 22 członków.

Co się udało do tej pory zrobić? Setki ma-
teriałów filmowych - relacji z wydarzeń sporto-
wych, kulturalnych, parafialnych, uroczystości
patriotycznych, reportaży poruszających pro-
blemy lokalne - które można oglądać na stro-

nie internetowej www.obiektyw.brzeszcze.pl.
W 2008 r. stowarzyszenie otrzymało nagrodę
specjalną burmistrza Brzeszcz - Oskardy 2007.

- Po dwóch latach odnotowaliśmy 245 tys.
odwiedzin naszej strony internetowej. To do-
wód, że jesteśmy doceniani przez lokalną spo-
łeczność - mówi Zbigniew Maciejczyk, prezes
Stowarzyszenia „Obiektyw”.

Na tym filmowcy-amatorzy nie poprzestają.
W 2008 r. odpowiadali za wizualizację Rock
Reggae Festival. Przez cały czas trwania festi-
walu obraz ze sceny był bezpośrednio pokazy-
wany na dużym ekranie.

- Głosy po festiwalu były pozytywne. Stara-
liśmy się filmować to wydarzenie najbardziej
profesjonalnie jak tylko potrafimy. Było to dla
nas cenne doświadczenie - mówi Zbigniew
Maciejczyk.

Od ubiegłego roku w Lokalnym Informa-
torze Telewizyjnym „Obiektyw” można też
oglądać program publicystyczny „Pod włos”.
Lokalni notable stają w nim w ogniu nie za-
wsze łatwych pytań.

- Program „Pod włos” to realizacja jedne-
go z naszych celów statutowych - kształtowa-

nia społeczeństwa obywatelskiego oraz infor-
mowania mieszkańców także o trudnych stro-
nach naszego życia politycznego. Sądząc po
odwiedzinach strony internetowej program
cieszy się dużą popularnością. Co ciekawe, po-
litycy nie przyznają się do jego oglądania - za-
uważa Zbigniew Maciejczyk.

Prowadzenie organizacji pozarządowej,
opartej na społecznej pracy swoich członków,
to niełatwe zadanie. Brakuje funduszy, czasu i
ludzi chętnych do pracy.

- Nie chcę narzekać, ale w tej dziedzinie jaką
my się zajmujemy brak pieniędzy albo brak cza-
su jest szczególnie dotkliwy - mówi Zbigniew
Maciejczyk. - Jesteśmy zapaleńcami, którzy w
miarę możliwości starają się być wszędzie tam,
gdzie nas zaproszą. Ale część ludzi nie rozumie
do czego służy stowarzyszenie. Myślą, że jeste-
śmy w jakiś sposób powiązani z Urzędem Gmi-
ny i traktują nas bardzo roszczeniowo - mamy
być do dyspozycji na każde zawołanie. A my nie
jesteśmy instytucją charytatywną, która ma pro-
mować tę czy inną instytucję.

- Jesteśmy amatorami,
którzy cały czas podnoszą
swoje umiejętności i kwa-
lifikacje. Ale do tego nie
wystarczy czas i zapał. Po-
trzebny jest drogi sprzęt,
dlatego do działalności
stowarzyszenia dokłada-
my z własnej kieszeni. Ale
nie czujemy się wypaleni
czy zmęczeni. Filmowanie
to nasza pasja i dalej to
będziemy robić - dodaje
Wiesław Kufta.

Na ten rok filmowcy z
„Obiektywu” postawili so-

bie ambitne zadania. Wspólnie z Ośrodkiem
Kultury chcą zaprosić do współpracy młodych
ludzi zainteresowanych filmem, pracą z kamerą
oraz tworzeniem programów telewizyjnych.
Oferują warsztaty filmowe, operatorskie, pisa-
nia scenariuszy, realizacji filmów. Efektem
warsztatów ma być stworzenie przez młodzież
telewizyjnych wiadomości kulturalno-społecz-
nych, które mogłyby ukazywać się raz na dwa
tygodnie. Marzeniem pozostaje realizacja offo-
wego filmu fabularnego.

- Stawiamy na młodzież - niech zdobędą
nowe umiejętności - mówi Zbigniew Maciej-
czyk. - Zresztą już mamy dwa przykłady dosko-
nałej współpracy z młodymi. W ubiegłym roku
przy obsłudze różnych imprez pomagali nam
Emanuel Kudzia i Łukasz Łukasik.

W tym roku Stowarzyszenie „Obiektyw” bę-
dzie też realizować film - reportaż historyczny
przedstawiający historię pomocy udzielanej
przez mieszkańców gminy Brzeszcze więźniom
obozu KL Auschwitz. Film jest częścią projektu
„Trasa pamięci”, na który Gmina Brzeszcze
otrzymała dofinansowanie z Komisji Europej-
skiej w wysokości 15 tys. euro. JaBi

ŻYJ WYOBRAŹNIĄ, A  NIE PRZESZŁOŚCIĄ!
Miło nam poinformować, że Ośrodek Kultury
wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Brzeszczach rozpoczął realizację dużego, siedmio-
miesięcznego projektu dla kobiet pn.: „Żyj wy-
obraźnią, a nie przeszłością”. Projekt jest re-
alizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jeżeli:
- jesteś mieszkanką gminy Brzeszcze,
- masz od 20 do 40 lat,
- obecnie nie pracujesz zawodowo (jesteś  bezro-
botna, na urlopie macierzyńskim lub wychowaw-
czym, uczysz się),
- być może jesteś mamą (ale niekoniecznie).
Zmień swoje życie w nowym roku! Do 10 lutego
wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny w
Ośrodku Kultury oraz jego placówkach, w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej oraz na stronie
www.ok.brzeszcze.pl
Jeśli znajdziesz się w grupie 15 kobiet, które osta-
tecznie zakwalifikują się do projektu będziesz mia-
ła okazję:
- poznać koleżanki, z którymi porozmawiasz o mo-
dzie i urodzie,
- zobaczyć prawdziwy pokaz mody,
- fachowiec powie ci jak wyczarować modny ciuch,
- może stworzysz własną kolekcję, albo pomożesz
nam w reklamie,
- nauczysz się obsługiwać komputer i radzić sobie
ze stresem.
W tym czasie twoje dziecko będzie miało zapew-
nioną profesjonalną opiekę.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Pierwszy raz spotykamy się 13 lutego o godz. 13.13
w Ośrodku Kultury w Brzeszczach. Nie boimy się
pecha, jesteśmy po to, by łamać stereotypy.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
Dział Merytoryczny Ośrodka Kultury, tel.: 032 21
11 490

Przed nimi
ambitne zadania

Nasze tematy

Program publicystyczny „Pod włos” to nowa propozycja LokalnegoProgram publicystyczny „Pod włos” to nowa propozycja LokalnegoProgram publicystyczny „Pod włos” to nowa propozycja LokalnegoProgram publicystyczny „Pod włos” to nowa propozycja LokalnegoProgram publicystyczny „Pod włos” to nowa propozycja Lokalnego
Informatora Telewizyjnego „Obiektyw”.Informatora Telewizyjnego „Obiektyw”.Informatora Telewizyjnego „Obiektyw”.Informatora Telewizyjnego „Obiektyw”.Informatora Telewizyjnego „Obiektyw”.

Masz pomysł na projekt i nie wiesz jak go
zrealizować?

Informujemy, że w województwie małopolskim
działają trzy Regionalne Ośrodki Europejskiego
Funduszu Społecznego: w Krakowie, Tarnowie
i Oświęcimiu.

Regionalny Ośrodek EFS to miejsce, gdzie pro-
fesjonalni doradcy nieodpłatnie pomagają znaleźć
możliwości dofinansowania projektów z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz doradzają przy ich
tworzeniu.

Informacje udzielane są przez ROEFS bezpłat-
nie, bezpośrednio, telefonicznie i mailowo.

W Oświęcimiu Regionalny Ośrodek EFS mieści się
przy ul. Unii Europejskiej 10; tel. 033 844 73 44;
mail cbmz@cbmz.pl

Informacja
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Musi czytelnik wiedzieć, iż różne
losy spotykały polskich żołnierzy
pragnących ujrzeć wyzwoloną spod
okupacji hitlerowskiej ojczyznę.
Jedni walczyli już w kampanii wrze-
śniowej w 1939 r., inni - jak Ferdy-
nand Kubicius, z racji bycia Śląza-
kiem w 1943 r. przymusowo wcielo-
ny do znienawidzonej armii nie-
mieckiej - przebyli długą wędrówkę,
by w końcu móc walczyć dla Polski.

Ferdynand Kubicius urodził się w 1925 r. w
Iskrzyczynie k. Skoczowa, do którego przepro-
wadził się wraz z rodziną na krótko przed II wojną
światową. Gdy wybuchła wojna miał 14 lat.

Wspomnienia
Nie było narodowości śląskiej, był albo Po-

lak albo Niemiec. Do 1943 r. byliśmy całą ro-
dziną pisani jako Polacy. Ale potem mamę we-
zwali na posterunek, kazali podpisać papiery, a
była to zgoda na przyjęcie volkslisty nr 3 do
odwołania… Za dwa tygodnie już miałem we-
zwanie do wojska do Bielska i tam przysięga-
łem „Na Boga i Hitlera”, a po cichu modliłem
się, by się wydostać z tej znienawidzonej armii.
Wywieźli nas do Francji. I tam się szukaliśmy -
Polak Polaka. Chcieliśmy uciec do partyzantki.
Udało nam się to dopiero 6 czerwca… jak była
inwazja. Dookoła mnie leżeli zabici, ja zostałem
ranny, szeroka rana mocno krwawiła, myślałem,
że to już koniec, nie zobaczę mamy, Skoczowa
nie zobaczę… Anglicy już byli tak może z 500
metrów, z lewej strony już czołgi jechały, leża-
łem w zbożu, miałem łzy w oczach i modliłem
się… Anglicy podchodzili - to było wcześnie
rano - nasmarowani sadzą. Doszli do mnie z
wycelowanymi karabinami, wołali: „come on,
come on!”, dostałem kopniaka, uniosłem ręce
i idę. Zaprowadzili mnie do niewoli… Za mie-
siąc już byłem w tym samym miejscu jako Anto-
ni Jezierski (pseudonim) u generała Maczka. Oni
tam czekali na nas jak na zbawienie, trzeba było
uzupełnień do 1. Dywizji, do lotnictwa i mary-
narki. Zebrali wszystkich rannych w jednym na-
miocie, koło południa przyszło trzech oficerów
w mundurach angielskich i jeden z nich spytał:
„kto z was czuje się Polakiem?” Wyskoczyłem
do góry! Polski głos słyszę! Ja Panie Kapitanie!
Oni wiedzieli, że były volkslisty, oni to wszystko
znali. Dali mi papierosy, ciastka, czekoladę…

Łodziami popłynęliśmy do jednego okrętu,
nagle nadleciał samolot niemiecki, trafił w ten
okręt i do dziś widzę: wszystko w kawałkach
fruwało w powietrzu, jak to czasem na filmach
pokazują…W końcu znaleźliśmy się w Anglii,
wstydziłem się przed tymi Anglikami. Polscy ofi-
cerowie z 1939 r. przeprowadzali ze mną wy-
wiad - w jakiej formacji służyłem u Niemców,

potem zostawili w takiej klatce z drutów kol-
czastych. Tam spaliśmy pod gołym niebem przy-
kryci kocami, towarzyszyły mi pluskwy i pchły.
Dali po pół chleba, białej herbaty, a rano pacz-
kę - suchy prowiant. Domyślaliśmy się, że gdzieś
pojedziemy. I tak załadowali nas do pociągu,
tam się zorganizowaliśmy w jedną polską gru-
pę. Pozrywaliśmy wszystkie niemieckie godła,
wieźli nas cały dzień aż do Szkocji, pod szkockie
góry. Tam był wielki obóz dla jeńców z Africa
Korps, którzy butnie śpiewali nam na powita-
nie: „Jeszcze tylko Anglia i Ameryka, potem
mamy cały świat”. Zwróciliśmy się do dowódz-
twa, żeby nas Polaków dali osobno. Oficer roz-
kazał: „Słowacy, Jugosłowianie, Polacy, trzy kroki
wystąp”, i mówi: „wyście Polacy, a mundury nie-
mieckie nosicie”. No to my zrywamy z siebie,

deptamy i mówimy, że my się o te mundury nie
prosiliśmy. Dali nas poza obóz i tam sobie
własną dyscyplinę zaprowadziliśmy: rano mo-
dlitwa „Kiedy ranne wstają zorze”, wieczorem
„Pod Twą obronę”. W namiocie Czerwonego
Krzyża niemiecki lekarz pułkownik musiał opa-
trzyć moją ranę.

Znaleźliśmy się trójka Ślązaków-Cieszynia-
ków. Po paru dniach wyprowadzono nas grup-
kami za obóz do baraków, w których urzędo-
wali polscy oficerowie z komisji weryfikacyjnej.
Podpisywaliśmy wniosek o przyjęcie jako ochot-
nika do Wojska Polskiego. Na wnioskach wypi-
sywaliśmy już nasze pseudonimy. Ja przybra-
łem nazwisko Antoni Jezierski. Dopasowaliśmy

sobie nowe polskie mundury. Ubrani w nie prze-
żywaliśmy wielką radość. Najbardziej cieszył nas
beret z orzełkiem w koronie.

Przewieziono nas do polskiego obozu woj-
skowego, w którym uczono nas musztry, języka
angielskiego. Dostałem przydział do Dywizji
Pancernej gen. Stanisława Maczka, która wal-
czyła już we Francji. Podróż do Francji okrętami
była bardzo przyjemna. Śpiewaliśmy, kolega miał
harmoszkę. Zostałem przydzielony do 9. bata-
lionu, do kompanii wsparcia, pluton moździe-
rzy. Nastąpiło krótkie przeszkolenie, podczas
którego generał Maczek odbywał inspekcje
swoich jednostek. Nas też odwiedził, wtedy wi-
działem go po raz pierwszy z bliska. Z każdym
zamienił parę słów, podał rękę i życzył dużo szczę-
ścia i szybkiego powrotu do kraju.

Po odpoczynku i uzupełnieniu dywizja ru-
szyła do walk z Niemcami w kierunku Belgii. 14
września 1944 r. dostaliśmy rozkaz, by przesu-

wać się do przodu, do centrum miasta
Gandawa, gdzie częściowo była już na-
sza piechota. Po zajęciu stanowiska bo-
jowego byliśmy ostrzeliwani przez nie-
mieckiego snajpera. W pewnym
momencie nasz dowódca wydał rozkaz,
bym biegł w kierunku lasku skąd do-
chodziły strzały. W połowie pola dosta-
łem serię z karabinu maszynowego.
Przywarłem do gruntu kopiąc sobie go-
rączkowo dołek rękoma. A ponieważ
Niemiec strzelając seriami miał niektó-
re pociski świetlne, nasi zorientowali
się skąd do nas bije. Dostał ognia z dzia-
ła przeciwpancernego i ucichł…

Skończyłem kurs na wszystkie po-
jazdy i jeździłem carriersem - to nie był czołg, ale
na gąsienicach, opancerzony grubą blachą. By-
łem kierowcą. 4 października 1944 r. w miej-
scowości Barlenasau nadjechali Niemcy i ostrze-
lali mój pojazd, zostałem ranny, leżałem w dołku
wykopanym obok mojego carriersa i nie chcia-
łem stamtąd wyjść. Amunicja znajdująca się we-
wnątrz wybuchała. Kolega doskoczył, widząc że
jestem ranny wyniósł mnie na plecach z tej dziu-
ry, ratując mi życie. Byłem tak zżyty z kolegami,
że mimo rany i braku własnego pojazdu nie
pozwoliłem się odtransportować do szpitala po-
lowego.

Najdłużej przebywaliśmy w Holandii. Mimo,
że byliśmy oddziałem wspierającym piechotę,
do miasta Alfen, wjechaliśmy jako pierwsi. Był
późny wieczór, dzięki zaskoczeniu wzięliśmy do
niewoli niemieckiego majora w kalesonach…W
tej miejscowości zatrzymaliśmy się kilka dni.

Przechodziła ona parę razy z rąk do rąk. Na-
stępnym miastem, które zdobyliśmy była Bre-
da, zatrzymaliśmy się tam, by uzupełnić oddzia-
ły, było bardzo dużo strat. Burmistrz Bredy dał
całej dywizji honorowe obywatelstwo tego mia-
sta. Podczas forsowania Mark Kanal zginęła
prawie cała kompania na czele ze swoim do-
wódcą, zostało tylko 15 ludzi. Przeprawa się nie
udała… Jeszcze teraz, gdy po tylu latach wspo-

Żołnierze gen. Maczka cz. 2

Ferdynand Kubicius „Antoni Jezierski” (pierwszy od prawej)Ferdynand Kubicius „Antoni Jezierski” (pierwszy od prawej)Ferdynand Kubicius „Antoni Jezierski” (pierwszy od prawej)Ferdynand Kubicius „Antoni Jezierski” (pierwszy od prawej)Ferdynand Kubicius „Antoni Jezierski” (pierwszy od prawej)
z kolegami Ślązakami w 1. Dywizji.z kolegami Ślązakami w 1. Dywizji.z kolegami Ślązakami w 1. Dywizji.z kolegami Ślązakami w 1. Dywizji.z kolegami Ślązakami w 1. Dywizji.

Zbiórka przed generałem Maczkiem.Zbiórka przed generałem Maczkiem.Zbiórka przed generałem Maczkiem.Zbiórka przed generałem Maczkiem.Zbiórka przed generałem Maczkiem.
Szkocja, rok 1944.Szkocja, rok 1944.Szkocja, rok 1944.Szkocja, rok 1944.Szkocja, rok 1944.

Świadkowie historii
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minam widok zabitych kolegów, łzy same cisną
się do oczu. 31 grudnia 1944 r. byliśmy w po-
gotowiu bojowym, chodziło o zdobycie Kapel-
lschewer. Czekaliśmy na rozkaz, a tu dowódca
plutonu kazał nakryć stół obrusem, bo przyje-
dzie major złożyć nam życzenia. Przyjechał - skła-
daliśmy sobie życzenia nie wiedząc czy dożyje-
my tego 1945 r. i jaki on będzie. Kapellschewer
szturmowaliśmy długo. Na tyle długo, że jeden
z naszych kolegów poznał tam dziewczynę, z
którą się ożenił i do dziś tam mieszka. Zbliżali-
śmy się do terytorium Niemiec, w kierunku Wil-
helmshaven, wielkiego niemieckiego portu,
skąd Hitler w 1939 r. wysłał okręt Schleswig-
Holstein do Gdańska.

Wojna zbliżała się ku końcowi. Wielu Niem-
ców - cywili i jeńców powtarzało „Hitler kaput”.
Było i tak, że gdy wjeżdżaliśmy do miasta Ler
kobiety i dzieci witały nas kwiatami. Mieli już
dość tej hitlerowskiej propagandy. 4 maja 1945
r. pełniłem wartę nad ranem od godziny 4. do
6. Pod koniec mojej warty zauważyłem, że drogą
jedzie motocyklista i kieruje się do nas. Rozpo-
znałem w nim naszego łącznika, przyjechał z
meldunkiem: „Do godziny 8.00 wystrzelać
wszelką amunicję, Niemcy podpisują kapitula-
cję”. Był to dla nas ostatni dzień wojny, ale nie
tułaczki wojennej. Wszyscy zadawali sobie jed-
no wielkie pytanie - „i co dalej?”

5 maja 1945 r. niemieccy generałowie zo-
stali zmuszeni do podpisania kapitulacji wobec
naszego dowództwa. Pomiędzy dowództwem
niemieckim podpisującym kapitulację byli tacy,
którzy w 1939 r. mówili, że „Warszawy nigdy
nie będzie i Polski nigdy nie będzie”. Podczas
podpisywania kapitulacji grany był polski hymn
przez wojska niemieckie, na budynku magistratu
wisiała polska flaga. Po zakończeniu działań wo-
jennych nasz batalion rozpoczął działalność cha-
rytatywną i kulturalno-oświatową. Powstał ze-
spół teatralny, do którego należałem. Szkolił nas
wspaniały oficer, reżyser, scenograf i kompozy-
tor w jednej osobie, mający za sobą Sybir i sta-
linowskie piekło łagrów. Ułożył i skomponował
hymn 9. batalionu:

Z Pomorza, Śląska, Wilna, Lwowa
Za wspólną sprawę poszliśmy w bój
Nam spójną była polska mowa
A hasłem naszym - drogi znój
9. nasz Batalion
Pancernych chłopców kwiat
Flandryjski nasz Batalion
Pancernych chłopców kwiat
Nie chcemy laurów ani sławy
Pragniemy tylko wolnymi być,
Za wspólną sprawę zwycięskiej kampanii
Szliśmy umierać, by móc żyć
9 nasz Batalion
Pancernych chłopców kwiat
Flandryjski nasz Batalion
Pancernych chłopców kwiat

Bartosz Słatyński

To nie on dostaje nagrody państwo-
we, wygrywa w plebiscytach popu-
larności, nie pozuje na zarozumiałe-
go mędrca. A jednak to profesor jest
jednym z najwybitniejszych ludzi
nauki Rzeczypospolitej. To on odkrył
dla współczesnej społeczności
europejskiej osiągnięcia starożytne-
go górnictwa i hutnictwa żelaza na
ziemiach Polski, Austrii i Niemiec.

Archeolog, historyk i pedagog - patrząc na
życiorys profesora dochodzimy do wniosku,
że trudno o bardziej poukładanego, zdyscypli-
nowanego, pracowitego naukowca i wycho-
wawcę.

Społeczność Powiatowego Zespołu nr 6
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Brzeszczach podjęła starania o nadanie szkole
imienia przez Radę Powiatu w Oświęcimiu. Po
długich dyskusjach i rozważaniach typu „oso-
ba czy instytucja”, dokonała wyboru kandyda-
ta, właśnie profesora Kazimierza Bielenina.

Delegacja społeczności szkolnej pod prze-
wodnictwem dyrektor Anny Kasprzyk-Hałat
odwiedziła Pana profesora w jego skromnym
„mieszkaniu - pracowni naukowej” w Krako-
wie, prosząc o wyrażenie zgody na przyjęcie
tego dydaktyczno-wychowawczego obowiąz-
ku. Pan profesor, człowiek wielkiej skromno-
ści, choć był bardzo zaskoczony, ku naszej ra-
dości wyraził zgodę.

Dlaczego prof. Kazimierz Bielenin? Bo jest
wspaniałym żywym drogowskazem dla nas
wszystkich, nie tylko dla młodzieży. Brzeszcza-
nin, tutaj urodzony i wychowany, przed wojną
uczeń, a w czasie okupacji hitlerowskiej pra-
cownik KWK „Brzeszcze”.

Po zakończeniu wojny podjął studia na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, jest absolwentem hi-
storii sztuki UJ. Doktoryzował się na Wydziale
Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. Już od 1950 roku był pra-
cownikiem Muzeum Archeologicznego w Kra-
kowie, a w latach 1967-1993 jego wice-
dyrektorem. W roku 1998 uzyskał tytuł Profe-
sora Nadzwyczajnego Nauk Humanistycznych.

W latach pięćdziesiątych wspólnie z prof.
Mieczysławem Radwanem rozpoczął prace ar-
cheologiczne i badania metalurgiczne w Gó-
rach Świętokrzyskich, których plonem było od-
krycie starożytnego centrum górnictwa i
hutnictwa żelaza na ziemiach polskich.

Pracowitość i konsekwencja oraz umiejęt-
ność nawiązywania partnerskich stosunków z
mieszkańcami terenów badań (między innymi
poprzez zachęcanie nauczycieli, uczniów szkół

i ich rodziców do wspólnych poszukiwań)  przy-
niosło profesorowi uznanie i autorytet. Jest
współtwórcą Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Świętokrzyskiego im. M. Radwana w Nowej
Słupi oraz imprezy popularno-naukowej „Dy-
marki Świętokrzyskie”. Gmina Nowa Słupia
nadała mu tytuł „honorowego obywatela”.
Równocześnie prowadził badania archeolo-
giczne w Niemczech i Austrii. Organizował mię-
dzynarodowe sympozja naukowe, wystawy
archeologiczne. Jest autorem ponad 200 prac
i artykułów naukowych. W swojej działalności

nie zamykał się w badaniach archeologicznych.
Jest członkiem Klubu Myśli dla Polski, Stowa-
rzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dą-
browskiego i wielu innych.

Po przejściu na emeryturę aktywność na-
ukowa i społeczna Pana Profesora nie osłabła.
Został członkiem kapituły przyznającej brzesz-
czańskie Oskardy. Jest autorem niezwykłej wagi
wydarzenia historycznego. Urzeczywistnił le-
gendę kościoła św. Otylii w Brzeszczach. To on
nie tylko odszukał dzwony z legendarnego ko-
ścioła, ale i wskazał, gdzie należy szukać in-
nych zarekwirowanych w czasie wojny przez
Niemcy. Aby bliżej poznać fenomen prac pro-
fesora Bielenina należy zapoznać się z jego
książką „Dwa dzwony kościoła św. Otylii
w Brzeszczach, legenda czy rzeczywistość”.

Szacunek i wdzięczność dla Pana Profeso-
ra za odkrywanie historii naszej małej ojczyzny
urzeczywistniły się nadaniem mu prze Radę
Miejską tytułu Honorowego Obywatela
Brzeszcz.

Wiedza, twórcza aktywność i wielka skrom-
ność Pana Profesora to najlepszy wzór do na-
śladowania dla nas i przyszłych pokoleń. Dla-
tego Kazimierz Bielenin!

Józef Stolarczyk

Dlaczego profesor
Kazimierz Bielenin?

Prof. Kazimierz Bielenin. Społeczność PZ nr 6Prof. Kazimierz Bielenin. Społeczność PZ nr 6Prof. Kazimierz Bielenin. Społeczność PZ nr 6Prof. Kazimierz Bielenin. Społeczność PZ nr 6Prof. Kazimierz Bielenin. Społeczność PZ nr 6
chce nazwać szkołę jego imieniem.chce nazwać szkołę jego imieniem.chce nazwać szkołę jego imieniem.chce nazwać szkołę jego imieniem.chce nazwać szkołę jego imieniem.
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Na koncie ma 20 przestępstw,
z czego 15 dopuścił się na terenie
Brzeszcz i Jawiszowic. Sąd Rejo-
nowy w Oświęcimiu na wniosek
policji i prokuratury orzekł dla nie-
go środek zapobiegawczy w po-
staci aresztu tymczasowego.

21-letni Ariel Ż. zameldowany na
stałe w Łękach (gmina Kęty), tym-
czasowo mieszkał w Brzeszczach na
Nowej Kolonii. W okresie od sierp-
nia do listopada na naszym terenie
dopuścił się aż 15 przestępstw, głów-
nie kradzieży, kradzieży z włamaniem
i niszczenia mienia. Włamywał się do
domów, prywatnych sklepów, insty-
tucji. Kradł dokumenty, pieniądze,
karty kredytowe, sprzęt RTV, kosme-
tyki, nie gardził pozostawionymi bez

zabezpieczenia rowerami. Trafił na-
wet do Urzędu Gminy w Brzeszczach,
gdzie wykorzystując chwilową nie-
obecność lub nieuwagę pracowni-
ków zabrał komórkę, pióro i aparat
fotograficzny. W hotelu Górnika
Brzeszcze wyłamał zamek, nie po to
żeby plądrować, ale by się przespać
i ugotować coś do zjedzenia.

- Do jednego mieszkania wła-
mywał się aż trzy razy, już nie bar-
dzo było co kraść, ale brał cokol-
wiek co w rękę wpadło - mówi
zastępca komendanta KP Brzesz-
cze Jarosław Adamiec. - Dokumen-
ty wyrzucał, a pieniądze wydawał.
Na szczęście nie znał pinów do kart
bankomatowych. Udało nam się
odzyskać aparat fotograficzny, te-
lefon, pióro i rower. Za popełnio-
ne przestępstwa grozi mu kara po-
zbawienia wolności od 1 do 10 lat.

EP

Teraz posiedziZdarzenia
Pomiędzy 24 a 29 grudnia 2008 r. nieznany sprawca włamał się do

pomieszczeń biurowych firmy Pro-Eko-Bud przy ul. Mickiewicza w Brzesz-
czach. Skradł trzy laptopy marki Siemens, Toshiba, Acer o łącznej war-
tości 6 tys. zł.

                                                  ***
25 grudnia 2008 r. z parkingu przy sklepie Lidl na os. Paderewskie-

go nieznany sprawca skradł Fiata Pandę. Poszkodowany mieszkaniec
Jawiszowic Grzegorz D. oszacował straty na 22 tys. zł.

                                                  ***
27 grudnia 2008 r. złodziej włamał się do lokalu Sylwana przy ul.

Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach. Skradł  papierosy oraz alkohole różnych
marek. Właścicielka Aneta Z. poniosła straty w wysokości 300 zł. Dwa dni
później funkcjonariusze KP Brzeszcze zatrzymali sprawcę 21-letniego
brzeszczanina Damiana R. Młody człowiek nie był nigdy karany. Prokura-
tor zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru
policyjnego. 10 stycznia do tego samego lokalu znowu ktoś się włamał.
Niczego nie ukradł, ale zniszczył lożę. Straty wyniosły 300 zł.

                                                  ***
30 grudnia 2008 r. do Komisariatu Policji w Brzeszczach zgłosiła się

mieszkanka Jawiszowic Lucyna K., która powiadomiła, że osoba poda-
jąca się za Rafała P., mieszkańca Wrocławia, na portalu aukcyjnym pro-
ponowała do sprzedaży monety kolekcjonerskie - 10 dolarów liberyj-
skich z 2005 r. za kwotę 208 zł. Pokrzywdzona dokonała wpłaty na
podane konto, zamówionego towaru nie otrzymała.

                                                  ***
W nocy z 3 na 4 stycznia 2009 r. policjanci zatrzymali 25-letniego miesz-

kańca Brzeszcz Sławomira G., który parę godzin wcześniej włamał się do
baru Zagroda przy ul. Piastowskiej w Brzeszczach. Skradł kasetę z zawarto-
ścią 100 zł. Sprawca był już wcześniej karany za kradzieże i kradzieże z
włamaniem. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe.

                                                  ***
10 stycznia 2009 r. w Jawiszowicach na ul. Plebańskiej nieznany

sprawca włamał się do Fiata Punto. Skradł torebkę z dokumentami,
400 zł i telefon komórkowy marki Nokia. Pokrzywdzona jawiszowianka
Elżbieta K. oceniła straty na 400 zł.

                                                  ***
11 stycznia 2009 r. nieznany sprawca włamał się do pubu Klinika

przy ul. Słowackiego w Brzeszczach. Zabrał alkohol i papierosy. Straty
oszacowano na ok. 4,5 tys. zł. Lokal należy do Piotra Z.

                                                  ***
13 stycznia 2009 r. do KP Brzeszcze zgłosił się brzeszczanin Ed-

mund Ch. , który powiadomił, że w noc sylwestrową nieznany sprawca
rzucił petardą w okno jego mieszkania powodując zniszczenie oścież-
nicy. Stratę oszacował na ok. 300 zł.

                                                  ***
16 stycznia 2009 r. do KP Brzeszcze zgłosił się mieszkaniec Jawiszowic

Andrzej C., który powiadomił, że osoba podająca się za Damiana S.- miesz-
kańca Kostrzyna, w grudniu ub. r. oszukała go na 344 zł. Proponowała
ona na portalu internetowym do sprzedaży aparat fotograficzny, a mimo
wpłaty na podane konto pieniędzy, zakupionego sprzętu nie wysłała.

                                                  ***
16 stycznia 2009 r. do KP Brzeszcze zgłosiła się brzeszczanka Barba-

ra W., która powiadomiła, że nieznany mężczyzna powołując się na
znajomość z jej mężem wyłudził od niej 100 zł. Pieniądze miały być
zaliczką na ryby, które rzekomo jej mąż u niego zamówił.

                                                  ***
21 stycznia 2009 r. w Jawiszowicach na ul. Turystycznej doszło do

wypadku drogowego. Kierujący Fiatem Punto 21-letni mieszkaniec Ja-
wiszowic Dominik T. z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył
w przydrożne drzewo. Doznał obrażeń ciała i w stanie ciężkim trafił do
szpitala.                                                                                                        EP

Kryminały

Do sklepu przy ul. Łęckiej w Ja-
wiszowicach wszedł mężczyzna
w kapturze na głowie. Przyłożył
ekspedientce nóż do szyi i zażądał
wydania z kasy pieniędzy.

Do rozboju doszło 19 stycznia
nad ranem w całodobowym sklepie
ogólnospożywczym Stanpol w Jawi-
szowicach przy ul. Łęckiej. Około
godz. 4.30 do Komisariatu Policji w
Brzeszczach zatelefonowała ekspe-
dientka sklepu, która poinformowa-
ła, że nieznany, młody mężczyzna przy-
łożył jej nóż do szyi i zażądał wydania
pieniędzy z kasy. Na szczęście w tym
czasie przed sklep zajechał samochód
dostawczy z pieczywem.  Napastnik z
obawy przed rozpoznaniem i zatrzy-
maniem zbiegł z miejsca zdarzenia.

- Dyżurny komisariatu powiado-
mił o zajściu wszystkie patrole pełnią-

ce służbę na terenie powiatu. Podał
rysopis mężczyzny - mówi zastępca
komendanta KP Brzeszcze Jarosław
Adamiec. - Już o godz. 6.40 policjan-
ci zatrzymali na ul. Beskidzkiej w Groj-
cu odpowiadającego rysopisowi
mężczyznę. Poruszał się rowerem.

Napastnikiem okazał się 20-let-
ni mieszkaniec Brzeszcz Damian G.
Po przedstawieniu mu dowodów
przyznał się do dokonania rozboju
na ekspedientce. Następnego dnia
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu wydał
postanowienie o zastosowaniu wo-
bec niego środka zapobiegawcze-
go w postaci aresztu tymczasowe-
go. Brzeszczanin w przeszłości był
karany za kradzieże, kradzieże z wła-
maniem i rozboje. Za rozbój na eks-
pedientce grożą mu co najmniej 3
lata więzienia.

EP

Zatrzymany po dwóch godzinach
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Odpowiedź na artykuł  „Droga, bezśnież-
na zima” (OB styczeń 2009)

Z artykułu „Droga, bezśnieżna zima” w
styczniowym numerze „Odgłosów Brzeszcz”
przebija przekonanie, że koszty zimowego
utrzymania gminy są wprost proporcjonalne
do ilości dni z aurą zimową, ilości kilometrów
odśnieżonych dróg i ilości metrów kwadrato-
wych odśnieżonych chodników, placów i par-
kingów. Idąc dalej tym tokiem myślenia doj-
dziemy do wniosku, że jeśli zdarzy nam się
zupełnie bezśnieżna i bezmroźna zima (co w
związku z zapowiadanym efektem cieplarnia-
nym może nastąpić), to koszty zimowego
utrzymania będą wynosiły 0 (słownie: zero).

Uwierzono w to w niektórych okolicznych
gminach i tak ustawiono warunki przetargów,
że (cytuję za autorem artykułu): „W gminie
Czechowice ...czy gminie Kęty, trudno jest w
ogóle znaleźć chętnych na tę usługę, bo gmi-
na bardzo skrupulatnie rozlicza wykonaw-
ców”. Według naszych informacji podobnie
zdarzyło się w Libiążu i Andrychowie. Na prze-
kór tym faktom autor artykułu pisze: „Powin-
niśmy zatem rozliczać się za faktycznie ponie-
sione nakłady, a więc za przepracowane
roboczogodziny, użyty sprzęt i zużyty mate-
riał...”...”Wniosek z tego, że na zimie, a w za-
sadzie na jej braku, można wiele zaoszczędzić”.

W czym tkwi błąd w rozumowaniu autora
artykułu? Otóż nie uwzględnił on kosztów
osiągnięcia gotowości do prowadzenia akcji
zimowej na dzień 1 listopada i kosztów utrzy-
mania tej gotowości do 30 kwietnia. Firma
przystępująca do przetargu i podpisania umo-
wy musi być przygotowana do zimy takiej jak
w roku 2005/2006, która trwała aż 5 miesięcy.
Musi więc:

- po pierwsze - posiadać odpowiedni
sprzęt: samochody lub ciągniki wyposażone
w pługi odśnieżne i posypywarki do zimowe-

go utrzymania jezdni dróg oraz analogiczny
sprzęt mieszczący się na chodnikach i parkin-
gach. Sprzęt ten może już mieć trochę lat, więc
po poprzedniej zimie wymagał wymycia z soli,
wyczyszczenia, zakonserwowania, pomalowa-
nia, przeglądów, napraw i remontów. Robi się
to od wiosny do jesieni wbrew prognozom, że
w tym roku zimy nie będzie, bo jak uczy nas
doświadczenie, prognozy długoterminowe
często się nie sprawdzają. Czasem trzeba na-
być sprzęt nowy, wtedy firma wydaje zgroma-
dzone przez siebie środki własne, zaciąga kre-
dyt albo bierze sprzęt w leasing. Raty kredytu
lub leasingu trzeba potem spłacać przez wiele
lat.

- po drugie - trzeba przed zimą zgromadzić
materiały, przede wszystkim sól i piasek, przy-
najmniej na pierwsze dni zimy. Jedna „wan-
na” („TIR”- wywrotka) to 27 ton soli. Mniej-
szej ilości z odległości 400 kilometrów nie
opłaca się przywozić, a kosztuje, wraz z trans-
portem, około 7 tys. zł. Do tego dochodzi „wan-
na” piasku.

- po trzecie - trzeba przygotować magazyn
soli, zadaszony, z podłożem zabezpieczającym
przed przenikaniem solanki do gleby i wód
gruntowych, plac do składowania piasku, ram-
pę załadowczą i ładowarkę, a najlepiej drugą
rezerwową, bo w razie awarii jednej ładowarki
cała akcja zimowa stanie.

- po czwarte - trzeba przygotować ludzi,
gotowych do podjęcia akcji: kierowców, ope-
ratorów sprzętu i pracowników niewykwalifi-
kowanych. Potrzeba ich sporo, bo kiedy na-
dejdzie ostra zima, będą musieli pracować na
zmiany dzień i noc, w piątek, świątek i w nie-
dzielę.

Wyobraźmy sobie firmę, która po poczy-
nieniu wszystkich tych przygotowań i osiągnię-
ciu gotowości, podpisze umowę na warun-
kach proponowanych w artykule. Szef takiej

firmy powinien natychmiast zostać ukarany za
niegospodarność.

Jest jeszcze „gotowość dobowa”, kiedy
śnieg nie pada a temperatura waha się między
+2  a  - 2 stopnie Celsjusza. Stan taki w naszym
klimacie trwa nieraz tygodniami. Ktoś wtedy
musi czuwać czy pojawi się gołoledź, a ona czę-
sto pojawia się o 3:00 nad ranem. Wtedy trze-
ba błyskawicznie rzucić wszystkie siły, żeby ją
zlikwidować do 5.30, kiedy ludzie wychodzą i
wyjeżdżają do pracy na 6:00. Śpiochy wstają
po 8.00 i narzekają: po co ONI (za nasze pienią-
dze) w nocy sypali piasek na jezdnie i chodniki,
przecież jest odwilż? Przez następne dwa tygo-
dnie może nie być gołoledzi, ale ktoś czuwa
dzień i noc, w tygodniu, w soboty i w niedziele.
To podobno nic nie kosztuje.

Jest jeszcze pomysł, żeby inny podmiot od-
śnieżał, a inny oczyszczał. Obecnie jest tak, że
gdy po kilku tygodniach śniegów i gołoledzi
nagle w środku zimy przychodzi odwilż, więk-
szość naszych pracowników od razu przystę-
puje do sprzątania gminy. Niektórzy prowadzą
przeglądy i naprawy sprzętu, inni idą na wol-
ne za przepracowane w czasie akcji zimowej
nadgodziny, ale wszyscy są gotowi do działa-
nia w razie nawrotu zimy.

Wyobraźmy sobie wariant proponowany
w artykule, w którym osobna firma oczyszcza
jezdnie, chodniki, place i parkingi w przypad-
ku braku aury zimowej. Co będzie, jeśli zima
potrwa choćby pięć dni, albo pięć tygodni, a
może pięć miesięcy (jak wspomniana w roku
2005/2006)? Pracownicy tej firmy przesiedzą
ten czas w szatni gapiąc się w okno w oczeki-
waniu odwilży. Ciekawe, kto im za ten czas
wypłaci pensje, bo przecież nie gmina, która w
ten sposób zaoszczędziła na oczyszczaniu.

Zawsze można coś poprawić w tym, co
funkcjonuje, według nas dobrze (na pewno
może funkcjonować jeszcze lepiej), ale najpierw
należy zapoznać się z tematem, porozmawiać
z ludźmi, którzy w tym siedzą od lat i posłu-
chać ich opinii. Nie trzeba się z nimi we wszyst-
kim zgadzać, ale nie wierzcie, że w okolicznych
gminach robią wszystko lepiej od nas, a my
koniecznie musimy się na nich wzorować.

Zarząd i pracownicy Agencji Komunalnej

Od redakcji: Artykuł, który wzbudził tyle
emocji miał za zadanie tylko i wyłącznie odpo-
wiedzieć na pytanie, dlaczego Gmina Brzesz-
cze (a nie Agencja Komunalna) z roku na rok
płaci coraz więcej pieniędzy za usługę tzw. zi-
mowego utrzymania dróg. Został napisany
zgodnie z zasadą obiektywizmu - oddaliśmy
głos krytykom (radny Władysław Senkowski),
jak i zwolennikom (burmistrz Teresa Jankow-
ska) sposobu rozliczania tej usługi w gminie
Brzeszcze. Cytowane przez autorów listu wy-
powiedzi radnego Senkowskiego nie są więc
ani opiniami, ani sugestiami czy też „błędem
w rozumowaniu” autora artykułu.

Jacek Bielenin

13 stycznia br. Zarząd Województwa Małopolskie-
go podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wnio-
sków o dofinansowanie projektów w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013.

Nabór będzie trwał od 2 lutego do 31 marca 2009 r.
Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
(UMWM) www.wrotamalopolski.pl.

Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie
Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
UMWM, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, piętro II, po-
kój nr 209, w godzinach od 10.00-15.00.

Informacje na temat ww. działania udzielane są w
Wydziale Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Departamencie Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich UMWM, ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, piętro
III, pokój nr 13 i 14, w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz pod
numerami telefonów: (012) 63 03 498; 63 03 397; 63 03 396.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.
U. nr 38, poz. 218,219 i 220 z późn. zm.) wnioskodawca
ma możliwość uzyskania dwóch dodatkowych punktów w
ramach kryterium regionalnego.

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął, iż dwa
punkty w ramach kryterium regionalnego otrzymuje wnio-
skodawca, który wraz z wnioskiem przedłoży oświadcze-
nie wójta lub burmistrza potwierdzające, że:

- na terenie gminy, w której realizowane będzie przed-
sięwzięcie znajdują się co najmniej trzy obiekty wpisane
do rejestru lub ewidencji zabytków, prowadzonych przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków,

- część terenu gminy, w której realizowany będzie
projekt stanowi: park narodowy z otuliną, park krajobrazo-
wy (także z otuliną, jeżeli została wyznaczona), rezerwat
przyrody (także z otuliną, jeżeli została wyznaczona), ob-
szar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000.

„Odnowa i rozwój wsi” od 2 lutego 2009 r.
Informacja
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Mieszkańcy bloków nr 13 i 14
przy ul. Dworcowej mają już dość
uciążliwości wynikających z nie-
udolnego remontu drogi woje-
wódzkiej 933. Zobowiązali bur-
mistrza Brzeszcz do interwencji
u administratora tej drogi - Za-
rządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie.

Tuż przed oknami bloków nr 13
i 14 firma wykonująca remont zo-
stawiła na modernizowanej drodze
kilkucentymetrowy uskok, bo nie
zdążyła położyć nowej nawierzchni
asfaltu na całym odcinku. Przejeżdża-
jące tamtędy samochody ciężarowe
powodują duży hałas. W mieszka-
niach drżą meble i szyby.

- A częstotliwość przejeżdżają-
cych samochodów jest bardzo duża
- żalą się mieszkańcy bloków nr 13 i
14. - Na ten problem już nieraz zwra-
caliśmy uwagę, niestety bez widocz-
nych efektów, co nas bardzo bul-
wersuje.

Mieszkańcy grożą nawet zablo-
kowaniem drogi. Proszą też burmi-
strza o przeprowadzenie pomiaru
natężenia hałasu na tym odcinku
po zakończeniu modernizacji drogi
wojewódzkiej 933. Burmistrz Tere-
sa Jankowska mówi, że przychyli się
do prośby mieszkańców.

Trzeba przyznać, że remont od-
cinka drogi wojewódzkiej 933 w
gminie Brzeszcze przebiega dziwnie.
Metodę pracy znają chyba tylko sami
drogowcy i Zarząd Dróg Wojewódz-
kich. Roboty ruszyły wiosną ubiegłe-
go roku i z przerwami (czasami za-
stanawiająco długimi) wykonywane
były etapami do nastania zimy. Kie-

rowcy przez cały ten okres musieli
liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Jaki jest efekt robót? Wyliczać
można długo: nieuporządkowane
pobocza, dziury, spękania na odcin-
ku przy stacji paliw, załamania na-
wierzchni niebezpieczne dla kierow-
ców i ich samochodów, brak znaków
drogowych poziomych oraz zjazdów
publicznych i indywidualnych.

- Z naszych informacji wynika,
że prace powinny zostać wznowio-
ne wczesną wiosną, jeśli tylko po-
zwoli na to temperatura - mówi bur-
mistrz Teresa Jankowska. - Mamy
świadomość, że mieszkańców
Brzeszcz interesuje tylko gminny
odcinek tej drogi, ale trzeba pamię-
tać, że ZDW traktuje modernizację

drogi wojewódzkiej 933 całościo-
wo - od Chrzanowa do Brzeszcz wraz
z budową wiaduktu w Kroczymie-
chu. Wiemy, że w ubiegłym roku
pojawiły się problemy związane z
uzyskaniem decyzji środowisko-
wych, co wpłynęło na wydłużenie
tej inwestycji. Jako partner w finan-
sowaniu inwestycji zwracamy uwa-
gę na obecny stan nawierzchni i wie-
lokrotnie interweniowaliśmy u
inwestora zarówno w sprawie
utrudnień w ruchu jak i jakości wy-
konywanych robót. Na zniszczonym
odcinku najprawdopodobniej bę-
dzie położona nowa nakładka.

Przypomnijmy, że Gmina
Brzeszcze w październiku 2007 r.
podpisała porozumienie z Woje-
wództwem Małopolskim w sprawie
modernizacji drogi wojewódzkiej
933. Udział Gminy w przedsięwzię-
ciu ustalono na ok. 300 tys. zł

Jacek Bielenin

Spartaczona robota
22 stycznia 2009 r. zmarł

najstarszy mieszkaniec naszej
gminy. Władysław Rusinowicz
z Brzeszcz-Osiedla 11 maja ob-
chodziłby swoje 103. urodziny.

Dokładnie w 99. urodziny ów-
czesna burmistrz Brzeszcz Beata
Szydło odznaczyła Władysława Ru-
sinowicza Krzyżem Zesłańców Sy-
biru przyznanym przez prezydenta
RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
Rok później, na 100. urodziny, pan
Władysław otrzymał list od ówcze-
snego premiera RP Kazimierza
Marcinkiewicza, w którym w imie-
niu całego Rządu dziękował jubi-
latowi za wszelkie trudy i owoce

minionych stu lat, a na kolejne lata
życzył zdrowia i pogody ducha. W
dzień 100. urodzin z życzeniami
dalszych lat w zdrowiu, z koszem
pełnym róż i prezentami odwiedzi-
ła Władysława Rusinowicza bur-
mistrz Teresa Jankowska. Szacow-
nego stulatka w tym dniu odwie-
dziła również redakcja „Odgłosów
Brzeszcz”.

Władysław Rusinowicz dożył
sędziwego wieku choć los nie był
dla niego łaskawy. Ponad 10-let-
nia zsyłka i tułaczka po Syberii nie
pozbawiły go pogody ducha. O
przeżyciach opowiadał otwarcie, a
w jego głosie nie było słychać gnie-
wu czy rozpaczy. W recepcie na dłu-
gowieczność wyliczał: dużo cebuli
i … koniaczek na zdrowie.

Władysław Rusinowicz urodził
się w 1906 r. we wsi Porzyczany, w
powiecie Lida niedaleko Grodna.
W 1939 r. walczył w 2. Pułku Uła-
nów, broniąc Prus przed Niemca-
mi. Walki nie trwały długo, a Niem-
cy szybko rozgromili polskie
wojsko. Dowódca polskich żołnie-

rzy nakazał im wracać do domów.
W marcu 1942 r. Rusinowicz wstą-
pił do Armii Krajowej. Był łączni-
kiem, do dowództwa w Wilnie
przewoził meldunki. Po wojnie, tak
jak i innym akowcom, nie dane mu
było cieszyć się wolną Polską. Aresz-
towano go 27 stycznia 1946 r. Wy-
rok Trybunału Wojennego wojsk
MSW województwa grodzieńskie-
go nie pozostawiał złudzeń co do
uczciwości procesu - „zdrada oj-
czyzny”. Kara - 10 lat pozbawienia
wolności. Tak zaczęła się drama-
tyczna tułaczka po Związku Ra-
dzieckim. Ciężka praca w 12
łagrach, wśród mrozów i śniegów
Syberii, głód i nieludzkie poniże-

nie, i ogromna tę-
sknota za rodziną.
Najpierw praco-
wał przy rozła-
dunku pociągów
w Kujbyszewie,
potem trafił do
stolicy Kołymy -
Magadanu, a sta-
mtąd do odle-
głych o 400 km
Pietrowicz, gdzie
ciężko pracował w
kopalni złota.

Szansa na od-
zyskanie wolności nadeszła ze
śmiercią Stalina. Część zesłańców
zwalniano do domów. Władysław
Rusinowicz odzyskał wolność 7
kwietnia  1954 r., długo jednak
nie mógł wrócić do swoich, bo
Rosjanie niechętnie wydawali
potrzebne dokumenty i przepust-
ki. Nie chcieli, by więźniowie wy-
jeżdżali z Syberii i opowiadali o tym,
co tam przeżyli. Poza tym potrze-
bowali siły roboczej, by dalej kolo-
nizować dziką tajgę. Dzięki pomocy
jednego z poznanych oficerów ra-
dzieckich 25 kwietnia 1956 r. Rusi-
nowiczowi udało się opuścić Sybe-
rię. Miesiąc wracał do domu do Lidy
na Białorusi. Nie chciał dłużej jed-
nak pozostawać na terenie Związ-
ku Radzieckiego. Jako repatrianta
skierowano go do Zgorzelca. Stam-
tąd przybył z rodziną do Brzeszcz i
zatrudnił się w kopalni. W Brzesz-
czach przeżył prawie 50 lat.

Został pochowany 24 stycznia
na cmentarzu komunalnym w Ja-
wiszowicach.

EP

Przeżył prawie 103 lata

Zostawione przez drogowców niedoróbki dokuczają nie tylko kierowcom,Zostawione przez drogowców niedoróbki dokuczają nie tylko kierowcom,Zostawione przez drogowców niedoróbki dokuczają nie tylko kierowcom,Zostawione przez drogowców niedoróbki dokuczają nie tylko kierowcom,Zostawione przez drogowców niedoróbki dokuczają nie tylko kierowcom,
ale również mieszkańcom bloków przy ul. Dworcowej.ale również mieszkańcom bloków przy ul. Dworcowej.ale również mieszkańcom bloków przy ul. Dworcowej.ale również mieszkańcom bloków przy ul. Dworcowej.ale również mieszkańcom bloków przy ul. Dworcowej.

Władysław Rusinowicz z burmistrz TeresąWładysław Rusinowicz z burmistrz TeresąWładysław Rusinowicz z burmistrz TeresąWładysław Rusinowicz z burmistrz TeresąWładysław Rusinowicz z burmistrz Teresą
Jankowską w stulecie swoich urodzin.Jankowską w stulecie swoich urodzin.Jankowską w stulecie swoich urodzin.Jankowską w stulecie swoich urodzin.Jankowską w stulecie swoich urodzin.
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Brzeszcze to jedno z pięciu miast
w Małopolsce, które nie ma centrum
- rynku miejskiego. Stworzenie
takiego miejsca zapisano w Progra-
mie rewitalizacji miasta. Na razie to
jednak melodia odległej przyszłości.

Zabudowa i zagospodarowanie przestrzen-
ne Brzeszcz podporządkowane było od 1904
r. rozwojowi kopalni „Brzeszcze”. W różnych
częściach miasta na przestrzeni lat powstawa-
ły osiedla z własnymi centrami, ale nikt nigdy
nie pomyślał o wyznaczeniu jednego centrum
- miejsca o charakterze reprezentacyjnym dla
całej gminy, w naturalny sposób przyciągają-
cego infrastrukturę administracyjną, eduka-
cyjną, kulturalną, ekspozycyjną, gastrono-
miczną czy handlową.

Próbę wykreowania takiego miejsca (póki
co na papierze) podjęto w Programie rewitali-
zacji miasta. Autorzy programu (pracownicy
naukowi Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie oraz zespół do konsultacji Programu
powołany przez burmistrza, składający się z pra-
cowników Urzędu i jednostek organizacyjnych
Gminy Brzeszcze) przeanalizowali pod tym ką-
tem dwa miejsca: okolice Urzędu Gminy i ko-
ścioła św. Urbana oraz teren przy ul. Ofiar Oświę-
cimia (parking dla samochodów). Pod uwagę
nie wzięto na przykład terenów przy ul. Mic-
kiewicza na Osiedlu.

- Nie rozumiem tego, bo to właśnie w ob-
rębie Ośrodka Kultury jest największe skupi-
sko ludzi, jest szkoła, ośrodek zdrowia, park
miejski, targowica - mówi Wiesław Albin, rad-
ny i przewodniczący Samorządu Osiedlowego
nr 1. - A co najważniejsze Gmina nie musiała-
by wykupywać gruntów. To najlepsze miejsce
na tworzenie rynku miejskiego. Szkoda, że kon-
sultacje społeczne w tej sprawie, były bardzo
ograniczone.

Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska uwa-
ża, że kontrowersje wokół miejsca, gdzie mia-

łoby powstać centrum wynikają z nieporozu-
mienia i niedoinformowania.

- Program rewitalizacji miasta, jak sama na-
zwa wskazuje, ma ożywiać zaniedbane części mia-
sta - mówi burmistrz Jankowska. - My, mieszkań-
cy Brzeszcz nie zauważamy tego, że w sąsiedztwie
Urzędu Gminy mamy skup złomu czy bazę samo-
chodową Agencji Komunalnej. Jesteśmy do tego
widoku po prostu przyzwyczajeni. Natomiast lu-
dzie przyjezdni są tym faktem zaskoczeni. Budo-
wa w tym miejscu rynku miejskiego jest na razie
tylko wizją. Uważamy, że to rozwiązanie ma więk-
sze szanse na realizację w przyszłości w porówna-
niu na przykład z terenami wokół Ośrodka Kultu-
ry. No bo w jaki sposób ożywić centrum

osiedlowe? Tam już przestrzeń jest zagospoda-
rowana, wytworzyły się już funkcje centrum.

Za lokalizacją rynku miejskiego w otocze-
niu Urzędu Gminy zdaniem autorów Programu
rewitalizacji przemawia to, że miejsce to pełni
już funkcje administracyjne (Urząd Gminy), reli-
gijno-kulturalne (kościół) i edukacyjne (bliskość
szkoły). Znajdujące się w jego otoczeniu maga-
zyny mogłyby służyć jako przestrzeń dla utwo-
rzenia placu miejskiego. Teren ten jednak tylko
częściowo stanowi własność Gminy. Niekorzyst-
na struktura własności bardzo komplikuje spra-
wę. Konieczne byłoby przeniesienie działających
tam w tej chwili firm w inne miejsce, a przede
wszystkim stosowne zapisy w planie zagospo-
darowania przestrzennego.

Z kolei za terenem przy ul. Ofiar Oświęci-
mia (parking dla samochodów) miało przema-
wiać to, że teren w całości jest własnością
Gminy, a powierzchnia jest wystarczająco duża
dla utworzenia placu miejskiego. Znaleziono
jednak zdecydowanie więcej argumentów prze-
ciw tej koncepcji. Brak jest możliwości dalsze-
go rozwoju funkcji centrum czy utworzenia pie-
rzei, ze względu na obiekty prywatne
znajdujące się bezpośrednim sąsiedztwie oraz
drogę wojewódzką 933 przylegającą do pla-
cu. Nie bez znaczenia jest też uciążliwość wyni-
kająca z tranzytowego ruchu kołowego, od-
dalenie od zwartej budowy oraz brak w pobliżu
charakterystycznych funkcji miejskich.

W końcu autorzy opra-
cowania uznali, że najbar-
dziej korzystnym miejscem
dla budowy centrum miasta
będą tereny położone w
otoczeniu Urzędu Gminy i
kościoła. Końcowe konklu-
zje są następujące: „Celo-
wym wydaje się zatem usu-
nięcie z tego terenu funkcji
hurtowej, magazynowej i
usługowo-przemysłowej, a
wprowadzenie i poszerze-
nie funkcji religijnej, admi-
nistracyjnej i kulturalno-
edukacyjnej. Jednak ze
względu na istniejące zain-
westowanie tego terenu i

strukturę własnościową nieruchomości, pro-
ces przekształcania tego miejsca będzie mu-
siał być odłożony w czasie. Odłożenie w czasie
kwestii wykształtowania centrum nie powin-
no oznaczać zaniechania tych działań. Należy
prowadzić rozmowy z podmiotami prowadzą-
cymi działalność handlową i usługową, któ-
rych celem miałoby być uzyskanie zgody na prze-
niesienie ich w inne miejsce” - czytamy w
dokumencie.

- Możemy sobie wyobrazić, że proponuje-
my Agencji Komunalnej przeniesienie bazy na
tereny przeznaczone w planie zagospodaro-
wania przestrzennego pod działalność gospo-
darczą, natomiast odnowiony budynek siedzi-
by AK stanowiłby już element architektury
rynku. Także pozostałym przedsiębiorcom
można byłoby zaproponować wymianę tere-
nów na korzystnych warunkach - mówi bur-
mistrz Jankowska.

Na razie w Urzędzie Gminy myślą o ogło-
szeniu konkursu wśród studentów architek-
tury na wybór lokalizacji i opracowanie kon-
cepcji utworzenia rynku miejskiego w
Brzeszczach. Zaprezentowanie wizualizacji ar-
chitektonicznych ma być dużym krokiem w kie-
runku realizacji tego zadania. Przedstawienie
koncepcji w sposób graficzny ma też łatwiej
przemawiać do wyobraźni mieszkańców.

Jacek Bielenin

Centrum pilnie
poszukiwane

Czy w miejscu, gdzie teraz leży złom powstanie kiedyśCzy w miejscu, gdzie teraz leży złom powstanie kiedyśCzy w miejscu, gdzie teraz leży złom powstanie kiedyśCzy w miejscu, gdzie teraz leży złom powstanie kiedyśCzy w miejscu, gdzie teraz leży złom powstanie kiedyś
plac miejski?plac miejski?plac miejski?plac miejski?plac miejski?

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pa-
cjentom, którzy obdarzyli naszą przychodnię zaufaniem i
skorzystali z naszych usług w 2008 roku. Swoje uznanie
dla naszej pracy wyrazili zgłaszając Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „ZASOLE” do plebiscytu na lekarza roku
2008 i przychodnie roku 2008 w Małopolsce, organizowa-
nego przez Gazetę Krakowską. Dzięki głosom jakie zostały
oddane na nasz zakład znaleźliśmy się w pierwszej dzie-
siątce najlepszych przychodni wraz z Adamen Kucharskim,
lekarzem pracującym w naszym zespole.

To prestiżowe wyróżnienie zmobilizuje nas do jesz-
cze intensywniejszej pracy, abyśmy w coraz większym

zakresie mogli zaspakajać potrzeby zdrowotne naszych
pacjentów.

Przypominam o nadal prowadzonych przez nasz za-
kład programach zdrowotnych:

- Profilaktyka chorób tarczycy.
- Profilaktyka chorób sutka.
Zapisując się do naszej przychodni będziesz mógł/a

korzystać z usług lekarzy specjalistów nie tylko zatrud-
nionych w naszym zakładzie, ale także pracujących w
innych przychodniach na terenie całego kraju.

Dariusz Klimek, Kierownik Zakładu
Telefon kontaktowy: 032 21 09 277

Podziękowanie

Nasze tematy
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wymienić należy m.in. organizację dyktanda z
języka polskiego dla mieszkańców oraz Dnia
Szwedzkiego, zorganizowanie dla uczniów i na-
uczycieli zwiedzania siedzib Parlamentu Europej-
skiego w Strasburgu i Brukseli czy bezpłatnego
pobytu uczennicy na obozie językowym organi-
zowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności. Stowarzyszenie było też inicjatorem,
koordynatorem i współorganizatorem uroczyste-
go podpisania Aktu Partnerstwa pomiędzy gminą
Brzeszcze a włoską gminą Londa.

Prezes stowarzyszenia Bożena Sobocińska
odbierając Oskarda powiedziała: - Nagroda jest
docenieniem dotychczasowej działalności, ale
zarazem impulsem do dalszej kreatywności. Skła-
dam podziękowania pani burmistrz, wysokiej
kapitule oraz osobom czy instytucjom, które zło-
żyły wniosek. Dziękuję wszystkim aktywnym
członkom stowarzyszenia, są wśród nich dyrek-
torzy placówek oświatowych, dyrektor Ośrodka
Kultury, nauczyciele i pracownicy oświaty.

W kategorii „edukacja” Oskarda odebrała
Grażyna Gawłowska, dyrektor Powiatowego Ze-
społu nr 7 Szkół Agrotechnicznych i Zawodo-
wych w Jawiszowicach. Szkoła w 2008 r. obcho-
dziła jubileusz 30-lecia. Ta jedyna w powiecie
oświęcimskim szkoła rolnicza, kształcąca nie tyl-
ko w tradycyjnych zawodach, ale również na bie-
żąco wprowadzająca innowacyjne kierunki ma
za sobą wiele osiągnięć. W minionym roku za-
kończyła realizację projektu „Europa pod
strzechą - doskonalenie umiejętności branżo-
wych”, dzięki któremu doposażona została baza
dydaktyczna szkoły na kwotę 150 tys. zł, a pla-
cówka otrzymała tytuł „Szkoły Jagiellońskiej”.
Zorganizowała Regio-
nalne Zawody Konne
w skokach przez prze-
szkody. Z pozyskanych
funduszy unijnych za-
kupiła parkur, który
służy jako pomoc dy-
daktyczna uczniom
przechodzącym szko-
lenia z zakresu jazdy
konnej. Placówka zdo-
bywa środki pozabu-
dżetowe na doposaże-
nie warsztatów mechanicznych i pracowni
szkolnych, nawiązała współpracę z Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Oświęcimiu oraz To-
warzystwem Umiejętności Rolniczych w Pozna-
niu. W bieżącym roku uczniowie „Siódemki” będą
zdobywać wiedzę i umiejętności w Niemczech
na trzymiesięcznych praktykach w nowoczesnych,
zmechanizowanych gospodarstwach.

- Powiatowy Zespół nr 7 jest szkołą niewielką,
ale wyraźnie widoczną na rynku edukacyjnym
i nie jest to wyłącznie moja zasługa - podkre-
ślała Grażyna Gawłowska. - Z tego miejsca
chciałam podziękować wszystkim, którzy w hi-
storii szkoły przyczynili się do jej istnienia i
rozwoju. Każdemu dyrektorowi życzę tak ak-

tywnego i zaangażowanego grona pedago-
gicznego, które potrafi zarazić swoją pasją i
zaangażowaniem uczniów. Podziękowania
kieruję też w stronę uczniów i pozostałych
pracowników. Nasza szkoła w historii istnie-
nia miała też trudne okresy, ale dzięki wspar-

ciu społeczeństwa lokalnego udawało nam
się wyjść na prostą.

W kategorii „sport” kapituła przyznała Oskar-
da Klubowi Oyama Karate Brzeszcze. Założył go
w 1994 r. wraz sympatykami sztuk walki in-
struktor sportu i rekreacji ruchowej ze specjal-
nością karate Rafał Czopek. Klub prowadzi za-
jęcia rekreacyjno-sportowe. Jego oferta

treningowa adresowa-
na jest do dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Od
początku przez Klub
przewinęło się 1500
adeptów karate. W klu-
bie działali dyplomo-
wani instruktorzy kara-
te: Rafał Czopek,
Mariusz Pawlus, Zbi-
gniew Malec, Marek
Wawrzyński. Metody i
techniki stosowane

przez kadrę Klubu gwarantowały wysokie osią-
gnięcia sportowe na matach prestiżowych za-
wodów krajowych i międzynarodowych.

- Nie ukrywam, że kapituła nadaniem nagro-
dy sprawiła nam ogromną niespodziankę na 15-
lecie działania naszego stowarzyszenia Klub Oy-
ama Karate Brzeszcze - mówił prezes sto-
warzyszenia Rafał Czopek. - O słuszności działa-
nia brzeszczańskiej szkoły karate przemawiają suk-
cesy organizacyjne i sportowe, ale i to, co mnie
jako instruktora cieszy najbardziej, że dzisiaj na
nasze zajęcia przyprowadzają swoje dzieci ci, któ-
rzy kiedyś u nas trenowali. Chcą, by ich pociechy
kontynuowały rozpoczęte przez nich dzieło. Pra-
gnę podziękować również zarządowi, działaczom,

sympatykom oraz wszystkim, którzy wspierają dzia-
łalność Klubu.

Oskarda w kategorii „kultura” odebrał Jacek
Kremer, twórca i choreograf Zespołu Tańca
Współczesnego Szalone Małolaty, działającego
od 2000 r. w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.
Jego profesjonalne i fachowe podejście do roz-
wijania umiejętności tanecznych wśród człon-
ków zespołu i wielogodzinne ćwiczenia przynio-
sły efekty. Pomysłowość, praca z pasją, oryginalna
i niepowtarzalna choreografia przyczyniły się do
licznych sukcesów i laurów zespołu. W drodze
po zaszczyty zespół pokonał kolejne etapy kon-
kursowych eliminacji, poczynając od imprez o
zasięgu powiatowym, a na ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych kończąc. Szalone Małolaty pre-
zentują etiudy, układy taneczne oparte na tech-
nikach tańca nowoczesnego, disco i jazzowego.
Największym sukcesem zespołu jest trzykrotne
zakwalifikowanie się do Międzynarodowego Fe-
stiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, najbardziej
prestiżowego konkursu organizowanego w Pol-
sce. Szalone Małolaty potwierdziły swój talent
zdobywając w Koninie Brązowy Aplauz w kate-
gorii inscenizacja taneczna.

- Brzeszcze mają niesamowite szczęście do
kobiet na wysokich stanowiskach. To dzięki tym
kobietom - Beacie Szydło, Teresie Jankowskiej,
Małgorzacie Wójcik i Danucie Korcińskiej mogli-
śmy zaistnieć. Bez ich pomocy, bez współpracy,
nie byłoby naszych sukcesów - gorąco dzięko-
wał Jacek Kremer.

W kategorii „młodzież” kapituła przyznała
w tym roku dwie nagrody. Otrzymali je: drużyna
OSP Brzeszcze „Wieżowiec” oraz Małgorzata Szy-
mańska.

Drużynę „Wieżowiec”, która od trzech lat
uczestniczy w Międzynarodowych Zawodach
„Wieżowiec” rozgrywanych w Pałacu Kultury i
Nauki w Warszawie tworzą: Jakub Baguda, Ma-
rek Maciewicz, Paweł Maślanka, Tomasz Mrow-

Zofia i Piotr Stawowi, laureaci OskardaZofia i Piotr Stawowi, laureaci OskardaZofia i Piotr Stawowi, laureaci OskardaZofia i Piotr Stawowi, laureaci OskardaZofia i Piotr Stawowi, laureaci Oskarda
w kategorii w kategorii w kategorii w kategorii w kategorii „„„„„przedsiębiorczość”.przedsiębiorczość”.przedsiębiorczość”.przedsiębiorczość”.przedsiębiorczość”.

Burmistrz Londy Tiziano Lanzini, laureat nagrodyBurmistrz Londy Tiziano Lanzini, laureat nagrodyBurmistrz Londy Tiziano Lanzini, laureat nagrodyBurmistrz Londy Tiziano Lanzini, laureat nagrodyBurmistrz Londy Tiziano Lanzini, laureat nagrody
specjalnej burmistrza Brzeszcz.specjalnej burmistrza Brzeszcz.specjalnej burmistrza Brzeszcz.specjalnej burmistrza Brzeszcz.specjalnej burmistrza Brzeszcz.

Bożenia Sobocińska, prezes StowarzyszeniaBożenia Sobocińska, prezes StowarzyszeniaBożenia Sobocińska, prezes StowarzyszeniaBożenia Sobocińska, prezes StowarzyszeniaBożenia Sobocińska, prezes Stowarzyszenia
„„„„„Linqua” odebrała Oskarda w kategoriiLinqua” odebrała Oskarda w kategoriiLinqua” odebrała Oskarda w kategoriiLinqua” odebrała Oskarda w kategoriiLinqua” odebrała Oskarda w kategorii
„„„„„działalność społeczna”.działalność społeczna”.działalność społeczna”.działalność społeczna”.działalność społeczna”.

(ciąg dalszy ze str. 1)
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czyk, Michał Senkowski, Paweł Siuta, Adrian Walczyk i kapitan Marek Ko-
pijasz. Sportowe współzawodnictwo polega na pokonaniu w jak najkrót-
szym czasie 30 pięter, czyli 500 schodów w pełnym strażackim wyposaże-
niu, z aparatem oddechowym, w masce i z butlą tlenową. Największy
sukces drużyna odniosła w 2008 r., zdobywając 7. miejsce w klasyfikacji
ogólnej na 49 startujących drużyn oraz pierwsze wśród ochotniczych jed-
nostek. Zawody adresowane są do Państwowych Straży Pożarnych, co nie
wyklucza udziału Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Postaramy się w tym roku znowu zakwalifikować na międzynarodo-
we zawody i utrzymać tę pierwszą lokatę w gronie OSP, jak również dogo-
nić naszych kolegów z Państwowej Straży Pożarnej i powalczyć o pierwsze
miejsce - zapewniał kapitan drużyny Marek Kopijasz.

Małgorzata Szymańska od września jest uczennicą Gimnazjum nr 1 w
Brzeszczach. Jest członkinią kadry narodowej juniorów we wspinaczce

sportowej i członkinią
sekcji wspinaczkowej
Uczniowskiego Klubu
Sportowego w Brzesz-
czach. Ma najlepsze
przejście skalne w Polsce
wśród dziewcząt do lat
13. Odnosi sukcesy we
wspinaczce nie tylko w
kraju, ale i za granicą. W
minionym roku zajęła
m.in. I miejsce w Ogól-
nopolskim Turnieju Czte-
rech Ścianek wśród
dziewcząt szkół podsta-

wowych, wygrywając wszystkie cztery edycje oraz w Pucharze Polski UKS w
rocznikach 1995-1996. Zdobyła też tytuł najlepszej zawodniczki Mistrzostw
Śląska. Trenerem Małgosi jest jej tata - Renat Szymański.

Małgosia ucieszona z nagrody powiedziała: - Wolę chodzić po skał-
kach aniżeli mówić. Dziękuję pani burmistrz, kapitule, rodzicom za wspie-
ranie w trudnych chwilach i nauczycielom, że zwalniają mnie czasem z
lekcji, kiedy wyjeżdżam na zawody.

Nagrodę specjalną, która przyznawana jest za wyróżniające się wyda-
rzenie roku, kapituła postanowiła nadać burmistrzowi gminy Londa we

Włoszech Tiziano Lanzi-
ni, za doprowadzenie do
podpisania Aktu Partner-
stwa pomiędzy gminą
Brzeszcze i gminą Londa.
Uroczystość odbyła się
21 kwietnia ub. roku w
Ośrodku Kultury Brzesz-
czach, a gmina Brzeszcze
na pamiątkę tego wyda-
rzenia co roku planuje w
tym dniu obchodzić
Dzień Włoski. Jako że

Włosi chcieli powtórzyć uroczystość u siebie, zaprosili delegację z Brzeszcz
do Londy. Akt współpracy, który Włosi nazywają aktem bliźniactwa, w
Londzie został podpisany w październiku.

- W Brzeszczach macie ogromną kopalnię węgla kamiennego, ale za
każdym razem jak tu przybywam okazuje się, że wasza gmina jest dla mnie
wielką kopalnią niespodzianek. Zaskakujecie mnie coraz to innymi rzecza-
mi. Nagroda jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Będzie stała w samym
środku mojego biura, a wy zostaniecie w głębi mojego serca - mówił Tizia-
no Lanzini.

Kapitułę nagrody tworzą: prof. Kazimierz Bielenin, prof. Alicja Michalik
oraz dr inż. Adam Stawowy. To oni, co roku od początku istnienia nagrody,
wyłaniają laureatów spośród wniosków, jakie napływają do Urzędu Gminy.

Ewa Pawlusiak
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w kategorii w kategorii w kategorii w kategorii w kategorii „„„„„młodzież”.młodzież”.młodzież”.młodzież”.młodzież”.

Grażyna Gawłowska, dyrektor PZ nr 7,Grażyna Gawłowska, dyrektor PZ nr 7,Grażyna Gawłowska, dyrektor PZ nr 7,Grażyna Gawłowska, dyrektor PZ nr 7,Grażyna Gawłowska, dyrektor PZ nr 7,
odebrała Oskarda w kategorii odebrała Oskarda w kategorii odebrała Oskarda w kategorii odebrała Oskarda w kategorii odebrała Oskarda w kategorii „„„„„edukacja”.edukacja”.edukacja”.edukacja”.edukacja”.

Drużyna OSP Brzeszcze, biorąca co roku udział w zawodach „Wieżowiec”,Drużyna OSP Brzeszcze, biorąca co roku udział w zawodach „Wieżowiec”,Drużyna OSP Brzeszcze, biorąca co roku udział w zawodach „Wieżowiec”,Drużyna OSP Brzeszcze, biorąca co roku udział w zawodach „Wieżowiec”,Drużyna OSP Brzeszcze, biorąca co roku udział w zawodach „Wieżowiec”,
stawiła się w komplecie, by odebrać Oskarda w kategorii stawiła się w komplecie, by odebrać Oskarda w kategorii stawiła się w komplecie, by odebrać Oskarda w kategorii stawiła się w komplecie, by odebrać Oskarda w kategorii stawiła się w komplecie, by odebrać Oskarda w kategorii „„„„„młodzież”.młodzież”.młodzież”.młodzież”.młodzież”.

Jacek Kremer ze swoimi Jacek Kremer ze swoimi Jacek Kremer ze swoimi Jacek Kremer ze swoimi Jacek Kremer ze swoimi „„„„„Szalonymi Małolatami” cieszył się z OskardaSzalonymi Małolatami” cieszył się z OskardaSzalonymi Małolatami” cieszył się z OskardaSzalonymi Małolatami” cieszył się z OskardaSzalonymi Małolatami” cieszył się z Oskarda
w kategorii w kategorii w kategorii w kategorii w kategorii „„„„„kultura”.kultura”.kultura”.kultura”.kultura”.

Rafał Czopek, prezes Klubu Oyama Karate Brzeszcze, odebrał OskardaRafał Czopek, prezes Klubu Oyama Karate Brzeszcze, odebrał OskardaRafał Czopek, prezes Klubu Oyama Karate Brzeszcze, odebrał OskardaRafał Czopek, prezes Klubu Oyama Karate Brzeszcze, odebrał OskardaRafał Czopek, prezes Klubu Oyama Karate Brzeszcze, odebrał Oskarda
przyznanego Klubowi w kategorii przyznanego Klubowi w kategorii przyznanego Klubowi w kategorii przyznanego Klubowi w kategorii przyznanego Klubowi w kategorii „„„„„sport”.sport”.sport”.sport”.sport”.

Fot.: Zygmunt Piwowarczyk (Stowarzyszenie „Obiektyw”), Jacek Bielenin
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Wyjątkowo hojne i gorące okazały
się serca mieszkańców gminy Brzesz-
cze. 11 stycznia podczas XVII Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
padł rekord zebranej kwoty.

120 wolontariuszy Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy - uczniowie szkół
gminy Brzeszcze - kwestowało na ulicach
od wczesnego ranka. Do godziny 13.00

zebrali już ok. 25 tys. zł. Wieczorem od-
były się dwie imprezy. Przed Ośrodkiem
Kultury prowadzono licytację cennych
przedmiotów oraz sprzedawano smacz-
ne ciasta upieczone przez rodziców
uczniów. O godz. 20. zebrani przed bu-
dynkiem OK mieszkańcy gminy obejrzeli
efektowne, tradycyjne „światełko do nie-
ba”. Koncerty i zbiórka pieniędzy odby-
wały się także w klubie muzycznym „Ba-
bel”, gdzie dla młodzieży zagrały zespoły:
Jedyny Sensowny Wybór, Ptasia Grypa,
Krzywa Alternatywa oraz Starguardmuf-
fin.

Liczenie pieniędzy zebranych w trak-
cie XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy specjalna komisja zakończy-
ła 13 stycznia w sztabie WOŚP w Urzędzie

Gminy Brzeszcze. Kwota końcowa wyliczona
przez komisję to 31 tys. 563,36 zł - ponad 4
tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

Pieniądze zebrane podczas tegorocznego
XVII Finału WOŚP przeznaczone zostaną na
wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci
oraz prowadzenie przez Fundację WOŚP pro-
gramów medycznych i programu edukacyjne-
go „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Fundacja WOŚP zamierza udzielić wsparcia
ośrodkom podstawowej opieki zdrowotnej
poprzez zakup odpowiednich ultrasonogra-
fów, by mogły wykonywać regularne, okreso-
we badania przesiewowe u dzieci do 10. roku
życia (szacunkowo około 3 aparaty na każde

województwo) oraz udzielić
wsparcia osiemnastu ośrod-
kom onkologii i hematologii
dziecięcej w celu uzupełnienia
najbardziej potrzebnej aparatu-
ry diagnostycznej i leczniczej.
XVII Finał był także okazją do
zwrócenia uwagi opinii pu-
blicznej na zagrożenia wynika-
jące z opóźnień w postępowa-
niu diagnostycznym w przy-
padku chorób onkologicznych.
Zdecydowana poprawa aktyw-
ności lekarzy i świadomości ro-
dziców w tym zakresie, wraz z
rozbudowaniem zaplecza dia-
gnostycznego, powinna przy-

nieść znaczącą poprawę wczesnego wykrywa-
nia chorób nowotworowych u dzieci.

JaBi

Repertuar Gramy
coraz głośniej

26 stycznia Biblioteka Główna
Ośrodka Kultury w Brzeszczach zain-
augurowała cykl spotkań klubu dysku-
syjnego „Wieczory z książką”.

Na spotkanie przyszło dwanaście
osób. Miłośnicy książek obejrzeli pokaz
multimedialny o bestsellerach bibliotecz-
nych. A potem każdy z nich miał swoje
pięć minut, by się przedstawić i opowie-

Wieczory z książką dzieć o swoich zainteresowaniach i upodoba-
niach czytelniczych. Dyskutowano nie tylko o
książkach. Było to pierwsze spotkanie, miało
więc również charakter organizacyjny i zapo-
znawczy.

Wszyscy wyrazili chęć uczestnictwa w ko-
lejnych spotkaniach. Najbliższe odbędzie się
23 lutego o godz. 16.30 w czytelni biblioteki.
Poświęcone będzie książkom polskiej pisarki
Barbary Kosmowskiej. Chętnych serdecznie za-
praszamy.

BM-F

Mróz nie przestraszył mieszkańców Brzeszcz,Mróz nie przestraszył mieszkańców Brzeszcz,Mróz nie przestraszył mieszkańców Brzeszcz,Mróz nie przestraszył mieszkańców Brzeszcz,Mróz nie przestraszył mieszkańców Brzeszcz,
którzy chętnie zapełniali puszki wolontariuszy.którzy chętnie zapełniali puszki wolontariuszy.którzy chętnie zapełniali puszki wolontariuszy.którzy chętnie zapełniali puszki wolontariuszy.którzy chętnie zapełniali puszki wolontariuszy.

Kochani Wolontariusze, Pracownicy sztabu,
Charytatywni.pl, Rodzice, Nauczyciele, Pani Bur-
mistrz, Dyrektorzy, Pracownicy oświaty, Ośrodka
Kultury, Urzędu Gminy, Policji, Straży Miejskiej,
Straży Pożarnej, Sponsorzy, Współorganizatorzy,
Zespoły Muzyczne, Mieszkańcy Gminy Brzeszcze, TV
Obiektyw, TV Oświęcimska24.pl oraz Wszyscy, któ-
rzy przyczyniliście się do sukcesu XVII Finału WOŚP
w Brzeszczach - Jesteście wspaniali! Wielkie dzięki
i sie ma!

Bożena Sobocińska,
szef brzeszczańskiego sztabu WOŚP

Podziękowanie

•07.02.2009
godz. 19.00 SKAZANY NA BLUESA
KINO KONESERA:
godz. 20.40 MŁODE WINO
•08.02.2009
godz. 19.00 OPOWIEŚCI NA DOBRANOC
KINO KONESERA:
godz. 20.40 MŁODE WINO
•10-12.02.2009
godz. 18.00 MADAGASKAR 2
godz. 19.30 OPOWIEŚCI NA DOBRANOC
•13.02.2009
godz. 18.00 SEZON NA MISIA 2 (USA, b.o)
godz. 20.00 OPOWIEDZ MI O DESZCZU
•14.02.2009
WALENTYNKOWE RANDEZ VOUS W KINIE
godz. 16.15 IDEALNY FACET DLA MOJEJ DZIEW-
CZYNY (Polska, 15)
godz. 18.15 STRZAŁA AMORA
godz. 19.00 TO NIE TAK JAK MYŚLISZ, KOTKU
godz. 21.00 OPOWIEDZ MI O DESZCZU
•15.02.2009
godz. 18.00 SEZON NA MISIA 2
godz. 20.00 OPOWIEDZ MI O DESZCZU
•17-19.02.2009
godz. 18.00 SEZON NA MISIA 2
godz. 20.00 OPOWIEDZ MI O DESZCZU
•20-22.02.2009
godz. 17.00 MADAGASKAR 2
godz. 18.30 IDEALNY FACET DLA MOJEJ DZIEW-
CZYNY
godz. 20.40 IDEALNY FACET DLA MOJEJ DZIEW-
CZYNY
•24.02.2009
godz. 18.00 MADAGASKAR 2
godz. 20.00 IDEALNY FACET DLA MOJEJ DZIEW-
CZYNY
•25.02.2009
EKOLOGICZNE FERIE
godz. 10.00 MÓJ PRZYJACIEL LIS
godz. 18.00 MADAGASKAR 2
godz. 20.00 IDEALNY FACET DLA MOJEJ DZIEW-
CZYNY
•26.02.2009
EKOLOGICZNE FERIE
godz. 10.00 LASSIE
godz. 18.00 MADAGASKAR 2
godz. 20.00 IDEALNY FACET DLA MOJEJ DZIEWCZYNY
•27.02.2009
EKOLOGICZNE FERIE
godz. 10.00 MADAGARSKAR 2
godz. 18.00 WŁATCY MÓCH. ĆMOKI, CZOPKI
I MONDZIOŁY
godz. 20.00 IDEALNY FACET DLA MOJEJ DZIEW-
CZYNY
•28.02-01.03.2009
godz. 18.00 WŁATCY MÓCH. ĆMOKI, CZOPKI
I MONDZIOŁY
godz. 20.00 IDEALNY FACET DLA MOJEJ DZIEW-
CZYNY
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os. Paderewskiego
03.02 Papierowe łabędzie - warsztaty dla pań.
10.02 Warsztaty ceramiczne w OK.
13.02 Walentynki - gry i zabawy połączone z
dyskoteką
16-27.02 Ferie ze świetlicą; w programie m.in.:
wycieczka autokarowa, wyjazd na basen i do
kręgielni, na lodowisko, do teatru i kina.

Przecieszyn
Ferie w świetlicy - zajęcia odbywać się będą w
godz. 10.00-14.00. Proponujemy: wyjazd na ba-
sen oraz kręgielnię i lodowisko do Czechowic-
Dziedzic, do kina, Teatru Banialuka w Bielsku-
Białej, warsztaty ceramiczne, dyskotekę.
Huragan Babski zaprasza w czwartek (17.00) .
05.02 Nordic wolking.
12.02 Wyjście do kina.
19.02 Ostatki.
26.02 Huraganowe spotkanie.
Zespół „Przecieszynianki” zaprasza na spo-
tkania we wtorki (17.30).
Biblioteka w ferie czynna w godz. 14.00-16.00.

os. Szymanowskiego
01.02 Wyjazd do Teatru Wyspiańskiego na sztu-
kę pt. „Nie teraz kochanie”.
07.02 Zabawa karnawałowa dla dzieci (16.00).
13.02 Dzień Zakochanych w świetlicy (16.00).
16-27.02 „Ferie ze świetlicą” - wyjście na basen
i halę sportową, wyjazd do kręgielni i na lodowi-
sko, kulig w gospodarstwie agroturystycznym w
Inwałdzie, zajęcia plastyczne i kulinarne, gry, za-
bawy, konkursy. Zapisy do 13.02.
- W każdą środę spotkania w „Klubie Seniora”
(14.00-16.00).
- W każdy czwartek „Klub aktywnych panów”
(19.00-20.00).

Wilczkowice
10.02 „Specyfika pracy dziennikarza radiowego”
- spotkanie dla klasy IV poprowadzi dziennikarz
Radia Kraków Barbara Gawryluk (9.00).
12.02 Zabawa karnawałowo-walentynkowa dla
uczniów SP Skidziń; wyjście do DL Skidziń (16.00).
13.02 „Czym jest dziennikarstwo internetowe?” -
spotkanie z pisarką Katarzyną Majgier (10.30).
13.02 Na spotkanie z pisarką Katarzyną Majgier
zapraszamy nastolatki (15.00).
Zapraszamy dzieci na „Ferie z Domem Ludo-
wym”. W programie:
16.02 „Koralikowy zawrót głowy” - zajęcia pla-
styczne (15.30).
17.02 Zajęcia w hali i na basenie (10.00).
18.02 Zabawa w teatr - warsztaty teatralne dla
dzieci, wyjście do DL Skidziń (10.30).
19.02 „Tłusty Czwartek” w DL (14.30).
20.02 „Śnieżne szaleństwo” - wyjazd do Inwałdu
na kulig (10.00).

23.02 „Kolorowe fantazje” - malowanie farbami wi-
trażowymi (14.30).
24.02 Wyjazd do Figloparku w Bielsku-Białej (10.00).
25.02 Turniej gry w szachy i warcaby (10.30).
26.02 Warsztaty ceramiczne (16.00).
27.02 Wyjazd na lodowisko w Czechowicach-Dzie-
dzicach (10.00).

Skidziń
12.02 Zabawa karnawałowo-walentynkowa dla
uczniów SP Skidziń (16.00).
Ferie z Domem Ludowym:
16.02 „Odlotowe konkursy wiedzowe” (10.30).
17.02 Zajęcia w hali i na basenie (10.00).
18.02 „Zabawa w teatr” - warsztaty teatralne dla
dzieci prowadzi Małgorzata Chwierut (10.30).
19.02 Faworki, róże karnawałowe i inne słodkości
na tłusty czwartek - zajęcia kulinarne (10.30).
20.02 Kulig w Inwałdzie (10.00).
23.02 Przygoda ze sztuką: artystyczne barwienie pa-
pieru czerpanego (15.00); rzeźba w glinie (17.00).
24.02 Wyjazd do Figloparku w Bielsku-Białej (10.00).
25.02 Turniej gry w szachy i warcaby; wyjście do DL
Wilczkowice (10.00).
26.02 Zimowy mix konkursowy (10.30).
27.02 Wyjazd na lodowisko w Czechowicach-Dzie-
dzicach (10.00).
01.03 Otwarty turniej tenisa stołowego (11.30).

Bór
Ferie zimowe z Domem Ludowym
16, 20, 23, 25.02  „Zajęcia świetlicowe” - gry i
zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne - zaprasza-
my uczestników w wieku 8-13 lat.
17.02 Wyjazd na basen i do kręgielni w Woli.
18.02 Dyskoteka karnawałowa; spotkanie z integra-
cyjne z kolegami z innych placówek OK (10.00-14.00).
19.02 Warsztaty ceramiczne (15.00).
24.02 Wyjazd do Teatru Banialuka w Bielsku-Białej
na warsztaty teatralne i przedstawienie (10.00).
26.02 Wyjazd na lodowisko do Czechowic-Dziedzic
(10.00-14.00).
27.02 Wyjazd do kina „Wisła” (9.30-13.00).
02.03 Spotkanie z książką z udziałem przedszkola-
ków z Boru (11.15).

Jawiszowice
03.02 Warsztaty decoupage - warsztaty zdobienia
przedmiotów.
11.02 ,,Karnawałowe zabawy” - spotkanie dla przed-
szkolaków.
16-27.02 Ferie zimowe ze świetlicą. W programie
m.in.: zajęcia i konkursy plastyczne, gry i zabawy,
spotkanie międzyplacówkowe, wyjazd na basen i do
kręgielni, wycieczka autokarowa.

Zasole
17.02-27.02 Ferie ze świetlicą.
W programie: wyjazd na lodowisko, do kręgielni i
na basen, wycieczka na tor saneczkowy i do Figlo-
parku, wyjście do kina, warsztaty ceramiczne i
tworzenia biżuterii, zajęcia kulinarne i plastyczne,
kulig z ogniskiem, zimowe harce na górce, zajęcia
aerobiku; szczegóły w świetlicy i na plakatach.

Kalendarium
przedsięwzięć
w lutym

Programy
Domów Ludowych
i świetlic OK

•17 lutego, godz. 17.00 (sala nr 30)
Spotkanie Nieprofesjonalnej Grupy Literackiej „Pióromani”.

•07 lutego, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
Grupa „Charytatywni” oraz Ośrodek Kultury zapraszają na „Dzień
pamięci Ryśka Riedla”.
W programie: film „Skazany na bluesa”, wspomnienia o Ryśku
Riedlu, z własnymi interpretacjami utworów grupy Dżem wystą-
pią: The Frashmaker, soliści Gimnazjum nr 2 oraz SP 2.
Wstęp 7 zł (w całości przeznaczony na cel charytatywny - ciężko
chore dzieci z gminy Brzeszcze)

•08 lutego
„Bezpieczne ferie za kółkiem” o Puchar Komendanta Powiato-
wego Policji w Oświęcimiu, pod patronatem Burmistrza Brzeszcz.
•godz. 10.00 (park miejski przy ul. Dworcowej)
- start honorowy - IV Konkursowa Jazda Samochodem - Brzeszcze
2009, sportowa próba sprawnościowa samochodów, konkursy z
nagrodami dla widzów - wybór najładniejszego samochodu
•godz. 15.00 (sala widowiskowa )
- konkursy wiedzowe i sprawnościowe dotyczące bezpieczeństwa,
konkurs rysunkowy dla dzieci, pokaz tresury psa, prezentacja wy-
posażenia policji (hol dolny)
•godz. 16.00 (sala widowiskowa)
- pokaz ratownictwa przedmedycznego, pokazy karate, kickbo-
xingu, samoobrony, pokazy taneczne: zespół hip-hopowy z hali
sportowej, pokazy filmów z rajdów samochodowych, spotkanie
z kierowcami rajdowymi, rozdanie nagród za Beskidzkie Mistrzo-
stwa Kierowców Amatorów, ogłoszenie wyników rajdu, rozdanie
nagród dla uczestników KJS
Organizatorzy: Auto-Mobil Klub Beskidzki Bielsko-Biała, Komenda
Powiatowa Policji w Oświęcimiu, Komisariat Policji w Brzeszczach,
Straż Miejska Brzeszcze, Spółdzielnia Domena Bielsko-Biała, Ośro-
dek Kultury w Brzeszczach.

•09 lutego, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
Wykład Doroty Tobiasz pt. „Z filozofią na ty”, recital Ewy Lewan-
dowskiej - finalistki programu „Mam talent”.

•11 lutego, godz. 18.00 (Klub Piwnica Free Culture)
Spotkanie organizacyjne projektu „Z obiektywem w kulturę”. Za-
praszamy młodych ludzi zainteresowanych filmem, pracą kamerą
oraz tworzeniem programów telewizyjnych. W ramach projektu
przewidziane są warsztaty filmowe, operatorskie, pisanie scenariu-
szy, realizacja filmów oraz wiadomości kulturalno-społecznych. Pro-
jekt realizowany przy współpracy ze stowarzyszeniem „Obiektyw”.

•13 lutego, godz. 16.00 (sala widowiskowa)
Popisy gry na instrumentach uczniów ogniska muzycznego „Metrum”.

•15 lutego, godz. 15.00 (sala widowiskowa)

•PIÓROMANI

•DZIEŃ PAMIĘCI RYŚKA RIEDLA

•BEZPIECZNE FERIE ZA KÓŁKIEM

•UNIWERSYTET KAŻDEGO WIEKU

•Z OBIEKTYWEM W KULTURĘ

•OGNISKO MUZYCZNE „METRUM”

•WALENTYNKOWY KONCERT MAŻORETKOWY
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W  niedzielny wieczór 18
stycznia kościół Matki Bożej Bo-
lesnej w Jawiszowicach - Brzesz-
czach Osiedlu rozbrzmiewał ko-
lędami i pastorałkami. Na
Koncert Kolęd zaprosili wiernych
proboszcz parafii ks. kanonik
Franciszek Janczy i dyrygent chó-
ru „Canticum Novum” Zdzisław
Kołodziej.

- Kolędy nie tylko należą do na-
szej historii kolędowania, lecz po-
niekąd tworzą naszą historię na-
rodową i chrześcijańską. Jest ich
wiele, ogromne bogactwo. Od naj-
dawniejszych staropolskich do
tych współczesnych, od liturgicz-
nych do pastorałek, jak choćby ta,
tak zwana góralska - „Oj maluśki,
maluśki”, którą z lubością śpiewał
nasz rodak Jan Paweł II - witała w
imieniu proboszcza i dyrygenta
chóru, wypełniony po brzegi ko-
ściół, chórzystka „Canticum No-
vum”, a na co dzień dyrektor SP nr
1 w Brzeszczach Violetta Chechel-
ska. - Tak więc śpiewając i słucha-
jąc kolęd rozmyślajmy nad tym, co
one mówią. Zatrzymajmy się nad
ich treścią, aby odnajdywać w nich
prawdę o miłości, prawdę o Bogu,
który dla nas stał się człowiekiem.

 Podczas dwuipółgodzinnego
koncertu w świątyni na przemian
rozbrzmiewały śpiew i gromkie
oklaski. To za sprawą tych, którzy
tego wieczoru przyjęli zaproszenie
organizatorów. A wystąpili: Be-
stwiński Chór Parafialny „Ave Ma-
ria” pod kierunkiem chórmistrza
Mariana Lubickiego; założony
przez Marię i Ferdynanda Foksiń-
skich z Brzeszcz zespół śpiewaczo-
kabaretowy „Tęcza”, który od czte-
rech lat niesienie ludziom radość i
uśmiech; chór „Urbanum” z para-
fii św. Urbana w Brzeszczach, któ-
rym od 2001 r. dyryguje Krzysztof
Matyszkowicz. Zjechał też na Kon-
cert Kolęd prosto z IX Przeglądu
Kolęd i Pastorałek, który właśnie
18 stycznia odbywał się w Łody-
gowicach - i to z laurami - działa-
jący od 2001 r. przy Ośrodku Kul-
tury w Brzeszczach Dziecięcy Zespół
Pieśni i Tańca „Iskierki” wraz liczącą
niewiele ponad rok „Iskierkową
Familią”, którą tworzą rodzice i

babcie małych „Iskierek”. Za suk-
ces przywieziony z Łodygowic (1.
miejsce w kategorii „soliści”, któ-
re wyśpiewał Igor Bojczuk, 1. miej-
sce w kategorii „zespoły dziecię-
ce” i 1. miejsce w kategorii
„dorośli”) oraz koncertowanie u
Matki Bożej Bolesnej zebrali spo-
re oklaski. Na koniec wystąpił or-
ganizator przedsięwzięcia - chór
„Canticum Novum”, który w mi-
nionym roku w swoje 15. urodzi-
ny odbył pierwszą zagraniczną
podróż, koncertując w Wiedniu.
Chórzystów do śpiewania zapala
swoim entuzjazmem dyrygent, a
jednocześnie organista parafii
MBB Zdzisław Kołodziej. Chórzy-
ści mówią, że „to on rozpala ogień,
który nie gaśnie, to dzięki niemu
śpiewają nie tylko ich usta, ale śpie-
wa i dusza”.

Inicjatorem Koncertu był dyry-
gent Zdzisław Kołodziej. Tym ra-
zem postanowił nadać imprezie
ponadlokalny zasięg. Mówi, że
postara się, by w przyszłym roku
do grona uczestników dołączył
jeszcze chór z parafii św. Marcina
w Jawiszowicach. W organizacji
styczniowego dzieła wspierali go
chórzyści.

- Podzielili się na grupy, każda
za coś innego było odpowiedzialna
- mówi Zdzisław Kołodziej. - Jedni
zajęli się technicznym przygotowa-
niem uroczystości, inni mieli okazję
wykazać się zdolnościami kulinar-
nymi przygotowując poczęstunek
dla niemałej, bo 170-osobowej
grupy uczestników i gości, jeszcze
inni kelnerowali. Wszyscy spisali się
na medal. Słowa podziękowań kie-
ruję do naszych sponsorów państwa
Anny i Jana Wilków oraz naszego
proboszcza, którzy wsparli finanso-
wo organizację imprezy.

Uczestnicy Koncertu otrzymali
statuetki wykonane na podobień-
stwo klucza wiolinowego oraz
okolicznościowe dyplomy.

Nie była to jednak pierwsza tego
typu impreza. Już w 2003 r., chór
„Canticum Novum” w dziesięciole-
cie działania dał kolędowy koncert.
I tak było przez kolejne lata, aż do
2007 r. kiedy obok chóru z parafii
MBB wystąpili jeszcze: zespół
„Iskierki”, „Tęcza”, Parafialna Scho-
la, grupa młodzieżowa „JP II” oraz
zespół instrumentalny, który two-
rzyli uzdolnieni muzycznie młodzi
ludzie z terenu gminy Brzeszcze.

Ewa Pawlusiak

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Iskierki” oraz Zespół Śpiewaczy „Iskierkowa Familia”
pragną serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, którzy okazując wielkość swej
dobroci, wspomogli zespoły przy wydaniu drugiej płyty. Do tego wspaniałego grona należą:
Nadwiślańska Spółka Energetyczna w Brzeszczach, PH Combikol - Katarzyna i Piotr Kolonko,
Maria i Piotr Jasek, Firma Remontowo-Budowlana Krzysztof Pasternak, Dawid Majewski,
Krzysztof Jarosz, Sklep Spożywczy - Barbara Kobylańska, Mechanika Pojazdowa - Andrzej i
Piotr Piestrak, PPHU Waldi - Waldemar Łapiński, Adex-Bud - Technika Budowlana - Irena i
Henryk Korczyk, PPHU Wu-Bud - Zbigniew Tworek, Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Grażyna
Róża, Wikbud - Krzysztof Babiuch, Krzysztof Żmudka, Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa
w Brzeszczach, Salon Meblowy DOM STYL - Halina Krzywolak, FELIS - Przychodnia Wetery-
naryjna - Damian Korczyk, Ośrodek Szkolenia Kierowców - Jerzy Andruszko, Auto-Szkoła -
Marcin Nikiel, Monika i Artur Rydz, Alicja Krystian, Agencja Hallak - Halina Lalik-Kuśnierz.

31 stycznia  sala OSP w Zaso-
lu wypełniła się po raz kolejny
po brzegi. Swoją trzymiesięczną
pracę młodzi aktorzy ze świetli-
cy w Zasolu uwieńczyli wysta-
wieniem Jasełek „Narodziła nam
się miłość i nadzieja”.

Wielkie ambicje oraz
ciężka praca dzieci i mło-
dzieży zawsze owocuje, a
bardzo pocieszające i budu-
jące jest to, że ludzie tak licz-
nie odpowiadają na nasze
zaproszenie.

Bardzo serdecznie dzię-
kuję za uświetnienie naszej
uroczystości kapeli z Zasola, którą
tworzą: Władysław Wróblewski,
Władysław Sobczuk, Józef Sta-
wowczyk, Kazimierz Mynarski i Ta-
deusz Noworyta. Za współpracę i
okazaną pomoc dziękuję również
druhom z miejscowej OSP, człon-
kiniom KGW Zasole, rodzicom, no
i oczywiście młodzieży. W Jaseł-

Narodziła się miłość i nadzieja

W niedzielę 25 stycznia w kościele w Przecieszynie społeczność
wsi wystawiła jasełka. Mieszkańcy mogli podziwiać i przeżyć jesz-
cze raz wielkie wydarzenie - narodziny Pańskie. Inicjatorem insceni-
zacji była Józefa Apryas, pod której okiem powstał scenariusz.

W role aktorów wcie-
lili się mieszkańcy Przecie-
szyna. Ta bardzo ciekawa
inicjatywa zmobilizowała
do pracy i twórczości całe
pokolenia - dzieci, rodzi-
ców i dziadków. Całość
przedstawienia odbywała
się w podniosłej atmosfe-
rze i była przeplatana ko-
lędami śpiewanymi przez zespół „Przecieszynianki”. Jasełka wzbudziły
zachwyt widzów nie tylko grą aktorów, ale również strojami i scenogra-
fią. Publiczność nagrodziła występujących gromkimi brawami. Zdaniem
widzów kościół był najlepszym miejscem, stwarzającym odpowiedni
klimat dla takiej inscenizacji.                                                                 MZ

kach wystąpili: Gabriela Nikiel (Ma-
ryja, gwiazda), Daniel Szymański
(Józef, diabeł), Barbara Nikiel (Ewa,
pastuszek Szymon), Andżelika Pa-
sternak (anioł), Martyna Nycz
(anioł), Natalia Trybus (anioł), Ja-
kub Nycz (król Baltazar, Krzysztof
Żak (Adam, król Kacper), Klaudia

Kurasiak (król Melchior), Adrian-
na Szymańska (pastuszek Walek,
diabeł), Barbara Łaczna (pastuszek
Bartek, diabeł), Miłosz Szmytkow-
ski (diabeł), Kamil Pasternak
(strażnik), Katarzyna Hanuszek
(dworzanin), Aleksandra Sajdak
(Herod).

W. Szmytkowska

Podziękowanie

Spotkanie
z kolędą
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Działający przy Ośrodku Kultury
w Brzeszczach Klub Seniora „Stokrotka” ist-
nieje już 25 lat. Okrągłą rocznicę obchodził
będzie w lutym.

Działalność naszego klubu opierała się na
programach miesięcznych. Pierwszą instruk-
torką Klubu Seniora (od stycznia 1984 r.) była
Wanda Szalkowska, od lipca 1984 r. Weroni-
ka Włodarczyk. Na pierwszą przewodniczącą
Klubu wybrano Juliannę Wiśniowską. Od 1995
r. Klubem kieruje Helena Suwała.

Aż 120 ludzi spotykało się raz w tygodniu
w jeszcze wtedy Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury  - w kawiarence, gdzie teraz mieści się

biblioteka. Brali udział w konkursach literac-
kich czy piosenki, organizowali wieczory au-
torskie, spotykali się z ludźmi trzeciego wieku.
Poznawali najpiękniejsze zakątki naszego kra-
ju. Jako że członkami Klubu byli głównie gór-
nicy, wdowy po nich oraz osoby samotne, kosz-
ty wycieczek krajoznawczych w części
pokrywała kop. „Brzeszcze”.

Klubowicze w okresie działania Klubu na-
wiązali liczne przyjacielskie kontakty, m.in. z
Klubem Seniora „Wrzos” w Oświęcimiu, Pol-
skim Związkiem Emerytów i Rencistów w
Brzeszczach czy Klubem Seniora Kolejarzy w
Łazach koło Będzina. Współpraca z tym ostat-
nim była bardzo owocna. Coroczne wizyty i
rewizyty pozwoliły jednym poznawać region i
obyczaje będzińskie, drugim zaś brzeszczań-
skie. Tak było przez 15 lat.

W 1987 r. Klub Seniora „Stokrotka”, w
organizowanym w Bydgoszczy ogólnopolskim
konkursie na najlepszy klub seniora, za formy
pracy i działalność na rzecz środowiska, otrzy-
mał nagrodę (radioodbiornik) i dyplom „Laur
Seniora”. Tych „Laurów” brzeszczańscy senio-
rzy odbierali jeszcze wiele, a wraz z nimi na-
grody. W 1988 r. wielki wazon kryształowy, a
1991 r. i rok później nagrody pieniężne. W
1996 r. klubowiczka Zofia Dziedzic otrzymała
list gratulacyjny za prowadzenie Kroniki Klu-
bu. W okresie trwania konkursów działalność

brzeszczańskiego Klubu kontrolował Woje-
wódzki Ośrodek Kultury w Katowicach.

W bardzo krótkim czasie spośród licznej
grupy klubowiczów wyłoniła się 22-osobowa
grupa przejawiająca zdolności artystyczne, któ-
ra przyjęła nazwę „Retro” i bardzo szybko za-
częła odnosić sukcesy. Nie tylko w Brzeszczach,
ale również w woj. katowickim, swoją działal-
ność zaznaczając mocno na kolejnych Woje-
wódzkich Biesiadach Zespołów Artystycznych
Klubów „Złotego Wieku”. Już w drugim roku
działania podczas Biesiady Seniorów w Jaworz-
nie w 1985 r. za oparte na zwyczajach górni-
czych „Wyskubki na Nowej Kolonii”, według
scenariusza i reżyserii Weroniki Włodarczyk,
zespół „Retro” zajął trzecie miejsce. Ale zespół
znany był również na ogólnopolskiej estradzie.
W 1991 r. z Bydgoszczy, gdzie w Wojewódz-

kim Ośrodku Kultury od-
bywał się Artystyczny
Ruch Seniorów z całej Pol-
ski, zespół przywiózł wy-
różnienie za scenariusz
do widowiska „Pamiętnik
mojej babci. W 1989 r.
brał udział w ogólnopol-
skim Festiwalu Teatrów
Amatorskich w Katowi-
cach. Zespół w okresie
działania dał około 100
występów na biesiadach,
przeglądach folklorystycz-
nych, uroczystościach
rocznicowych, kultural-

nych. Zdobywał wiele nagród i wyróżnień. W
2005 r. zakończył działalność ze względu na
sędziwy wiek członków zespołu. W jego miej-
sce powstał zespół kabaretowo-śpiewaczy „Tę-
cza” , który działa prężnie pod kierownictwem
Marii i Ferdynanda Foksińskich. Liczy obecnie
12 osób.

Klub „Stokrotka” w przeciągu 25 lat stał
się ośrodkiem wypoczynku i życia kulturalno-
towarzyskiego. Jest społecznym ośrodkiem za-
interesowań ludzi trzeciego wieku w środowi-
sku lokalnym. Zapewnia utrzymanie więzi,
łagodzi poczucie osamotnienia, wyzwala ak-
tywność kulturalną, opiekuńczą, psychiczną i
fizyczną. Pozwala w ciekawy sposób spędzać
wolny czas. A stało się tak za sprawą ludzi,
którzy udzielali się społecznie. Wymienić trze-
ba Juliannę Wiśniowską, Zofię i Stanisława
Chowańców, Zofię Dziedzic, Helenę Suwałę,
Wandę Gryzełko, Antoninę Przewoźnik, Marię
Foksińską, Helenę Druszczyc, Elżbietę Błotko,
Władysławę Żaba, Stanisławę Kilarowicz i wie-
lu innych już nieżyjących. W naszych przedsię-
wzięciach wspierały nas kolejne dyrektorki
Ośrodka Kultury: Anna Malinowska, Beata Szy-
dło, Teresa Jankowska oraz Małgorzata Wój-
cik.

Z okazji jubileuszu życzę wszystkim senio-
rom dalszych miłych, ciepłych spotkań.

Weronika Włodarczyk

25 lat Stokrotki
W styczniu Biblioteka Publiczna Ośrodka

Kultury zaprosiła do siebie Katarzynę Kop-
czyk, aktorkę z Teatru Groteska w Krakowie.

Każdy z nas w dzieciństwie choć raz chciał
stanąć na scenie, przebrany w zabawny kostium
i być prawdziwym aktorem - bawić i rozśmie-
szać zgromadzoną publiczność. Marzenia te
spełniła zaproszona artystka. Dzieci miały nie-
powtarzalną okazję uczestniczyć w prawdzi-
wych zajęciach teatralnych, takich samych, w

jakich biorą udział początkujący aktorzy. Naj-
większą jednak atrakcją była możliwość przy-
mierzenia autentycznych masek oraz próby
grania z lalką.

Uczestnicy zajęć przekonali się, że nie jest
to wcale takie proste - lalki często wymagają,
by prowadziło je dwóch lub trzech aktorów
jednocześnie. Żadne dziecko jednak nie znie-
chęciło się i uśmiechy na twarzach gościły cały
czas. To była niezwykła lekcja, w nietypowym
miejscu, prowadzona przez nieco innego na-
uczyciela, a na zakończenie były brawa i rozda-
wanie autografów. Izabela Stolarska

Teatr bliżej nas

Zespół „Retro” na Przeglądzie Zespołów Górniczych w ŁaziskachZespół „Retro” na Przeglądzie Zespołów Górniczych w ŁaziskachZespół „Retro” na Przeglądzie Zespołów Górniczych w ŁaziskachZespół „Retro” na Przeglądzie Zespołów Górniczych w ŁaziskachZespół „Retro” na Przeglądzie Zespołów Górniczych w Łaziskach
Górnych w 1988 r.Górnych w 1988 r.Górnych w 1988 r.Górnych w 1988 r.Górnych w 1988 r.

5 grudnia uczniowie z klas młodszych Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Brzeszczach pojechali
do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Obejrzeli
przedstawienie muzyczne „Jaś i Małgosia”.
Wyjazd sponsorowali rodzice w ramach zbli-
żającego się Mikołaja. Piosenki, rytmy, taniec,
dekoracje, efekty świetlne, a przede wszystkim
kostiumy pozostawiły niezatarte wrażenie. A
po spektaklu przyszedł czas na wyczekiwane
spotkanie ze św. Mikołajem oraz prezenty.
Wyjazd okazał się oryginalnym i trafionym spo-
sobem obchodów mikołajkowych!

Zespół ds. promocji

Muzyczne
przedstawienie
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Oasis, Berlin, Arena Treptow,
18.01.2009

Długo czekałem na ten koncert.
Może dlatego, że nie dane mi było
zobaczyć ich na żywo wcześniej albo
po prostu dlatego że wśród wielu ze-
społów, które lubię - Oasis kocham.
Tak czy inaczej 18 stycznia wybrali-
śmy się silną grupą do Berlina, by
zobaczyć braci Gallagher z zespołem
w akcji. Już w drodze udzieliła się nam
atmosfera tego wyjątkowego dnia,
dzwoniliśmy do bliskich śpiewając do
słuchawki: „maybe, you’re gonna be
the one who saves me and after all,

you’re my wonderwall”, czyli refren
jednego z największych hitów zespo-
łu. Dojechaliśmy na miejsce około
godziny 18., padał rzęsisty deszcz, więc
szybko pobiegliśmy do bram wielkiej,
starej hali Treptow, by wejść do środ-
ka i na dwie godziny przed koncer-
tem zająć dogodne pozycje. I już!
Wielka, jeszcze słabo oświetlona sce-
na przywitała nas starannie rozłożo-
nym sprzętem. Widok był imponują-
cy. Zestawy wzmacniające dźwięk,
które dobrze znałem z wideoklipów
oraz koncertów dvd zapowiadały, że
za chwile będzie się działo… 19.45.
support. Zespół Twisted Wheel, któ-
rego wcześniej nie słyszałem zasko-
czył publiczność dawką energetycz-
nego, postpunkowego, gitarowego
rocka. W hali robiło się coraz gorę-
cej. Krótka przerwa techniczna. Godz.
20.15, jakieś dźwięki wydobywające
się z kolumn zwiastują rychłe poja-
wienie się gwiazdy. Idziemy pod sce-
nę, jak najbliżej. I tu jeszcze jedna
miła niespodzianka - w tłumie ludzi
napotykamy Frana Healy - wokalistę
zespołu Travis, który otoczony spora
grupą fanów spokojnie oczekuje na
występ swoich kolegów „po fachu”…

Wreszcie są! Pierwsze dźwięki gi-
tar i pojawienie się Liama (wokalisty
Oasis) wywołują ciarki na moich ple-
cach. Jak zawsze potrząsający ekstra-
wagancko tamburynem, śpiewający

jakby od niechcenia niepokorny front-
man zespołu czaruje publiczność
swoją charyzmą. Obok niego lider
zespołu i rodzony brat - Noel, grając
na gitarze, jakby trochę w cieniu śpie-
wa swoje partie wokalne. Za chwile
to właśnie on wykona „Masterplan” i
„ Don’t Look Back In Anger”. Na ra-
zie grają przeboje z pierwszej i dru-
giej płyty przeplatane wstawkami z
najnowszej. Dużo mocnych rockan-
drollowych wrażeń. Dla mnie pięk-
nie. Ale postanowiłem, że wypowiedzą
się również koledzy z zespołu Penny
Lane, którzy byli tam razem ze mną.

Mietall Waluś:
„Był to mój trzeci
koncert Oasis. Na
pierwszym byłem
10 lat temu w War-
szawie, wtedy nie
pojawili się obaj
bracia, był tylko
Liam. Wiedziałem,
że muszę pojechać
na koncert w peł-
nym składzie. Po

pewnym czasie pojawili się w Berli-
nie, przepiękny koncert, miałem ich
„jak na dłoni”. Liam wystąpił w swojej
kultowej białej kurtce…I teraz wylą-
dowaliśmy z ekipą również w Berli-
nie. Koncert odbył się w jednej z naj-
starszych hal w Berlinie, w której
odbywa się mnóstwo ważnych koncer-
tów. Zabrakło mi kilku piosenek, któ-
re uwielbiam. Żałuję, że nigdy nie
usłyszałem na żywo piosenki „Gas Pa-
nic!”, a także „Stand By Me”… Ogól-
nie jestem bardzo zadowolony z tego
koncertu, uważam że ich dwie ostat-
nie płyty są kapitalne, usłyszałem tam
dużo piosenek z tych płyt. Oasis to
jeden z największych rockandrollo-
wych zespołów w Wielkiej Brytanii.
Wielki szacunek dla nich”.

Wojtek „Lala” Kuderski: „Super
koncert! Cieszę się, że zaśpiewali
„Chapagne Supernova”- mogłem so-
bie pośpiewać. Publiczność bardzo
żywo reagowała, wszyscy śpiewali. Za-
grali dużo zajebistej muzyki, a przede
wszystkim kultowy dla mnie kawałek
The Beatles „I Am The Walrus”. Szko-
da, że tak krótko… Gdyby grali jesz-
cze raz na pewno pojechałbym zno-
wu”.

Występ zakończył się po godzinie
22. W radosnych nastrojach opuścili-
śmy halę Treptow, potem Berlin…Do
następnego koncertu!

Bartosz Słatyński

W styczniowy wieczór na za-
proszenie Harcerskiego Kręgu
Seniorów przybyli do świetlicy
młodzieżowej przy OSP Jawiszo-
wice harcerze-seniorzy. Okazja
była niezwykła. Przyszli połamać
się opłatkiem, złożyć sobie nowo-
roczne życzenia i podsumować
2008 r., który w Harcerskim Krę-
gu Seniorów był rokiem jubile-
uszu 70-lecia harcerstwa w Jawi-
szowicach.

Cieszyliśmy się, że wśród har-
cerzy-seniorów znaleźli się zapro-
szeni goście: sekretarz Urzędu Gmi-
ny w Brzeszczach, dyrektor Ośrodka
Kultury oraz przewodniczący Rady
Sołeckiej w Jawiszowicach. Rado-
śnie patrzyliśmy na zaproszonych
umundurowanych młodych harce-
rzy, ale zadawaliśmy sobie pytania:
dlaczego ich tak mało? jak spra-
wić, by w szkołach naszej gminy
odrodziło się harcerstwo? Harcer-
ski Krąg Seniorów w Jawiszowicach
jest otwarty na dyskusję z osobami
zainteresowanymi tym tematem.

Kiedy zebranych powitał druh
Krzysztof Łukowicz, odśpiewaliśmy
„Modlitwę harcerską”. A potem
łamiąc się opłatkiem składaliśmy
sobie życzenia. Nasz akordeonista
Ferdynand Foksiński grał kolędy.
Przy zapalonych świecach, stroikach
świątecznych i suto zastawionych
wypiekami druhen-seniorek sto-
łach miło płynął czas. Nie zabrakło
też ryby, którą zafundował nam
druh Leszek Szarowski.

Druh Józef Duc, przewodniczą-
cy HKS przypomniał wydarzenia
2008 r. W marcu wzięliśmy udział
w III edycji konkursu Jajuszowickie
Jajo i Paw Jawiszowicki. Oprócz ele-
mentów świątecznego stołu zapre-
zentowaliśmy część materiałów
dokumentujących działalność har-
cerstwa w latach 1938-2008. W
kwietniu, w dzień św. Jerzego, pa-
trona harcerzy, wspólnie z grupą
harcerzy i zuchów uczestniczyliśmy
we mszy św. w kościele św. Urba-
na. W czerwcu, w dziewiątą roczni-
cę beatyfikacji ks. Stefana Wincen-
tego Frelichowskiego i ogłoszenia
go Patronem Polskiego Harcerstwa
wzięliśmy udział we mszy św. w
kościele św. Marcina. W sierpniu
wyjechaliśmy na wycieczkę do So-
potni, miejsca, gdzie harcerze z Ja-
wiszowic i Brzeszcz wyjeżdżali na

U seniorów z harcerskim krzyżem
obozy. Były spacery, pieczenie kieł-
basek i śpiew harcerskich piosenek.
Najgłośniej brzmiały słowa piose-
nek „Jak dobrze nam zdobywać
góry” oraz „Dalej wesoło”.

We wrześniu w jawiszowickiej
leśniczówce zorganizowaliśmy har-
cerskie ognisko połączone z pra-
żonymi. Tu nie mogło zabraknąć
gawędy o udziale Szarych Szeregów
w Powstaniu Warszawskim i pio-
senki „Pałacyk Michla”. W listopa-
dzie pamiętaliśmy o druhnach, dru-
hach i sympatykach z KPH, którzy
na zawsze od nas odeszli. Tuż po
Wszystkich Świętych odwiedziliśmy
ich groby na cmentarzach w Jawi-
szowicach i Brzeszczach, i zapalili-
śmy aż 70 zniczy.

My harcerze-seniorzy z Jawiszo-
wic i Brzeszcz nadal chcemy spoty-
kać się, śpiewać harcerskie piosen-
ki, wspominać przeżyte w ZHP
chwile. Z historią jawiszowickiego
harcerstwa można było się zapo-
znać w opracowanym kalendarium.
Swoje wspomnienia z obozów z lat
1945-1949 spisały druhny: Wan-
da Formas, Maria Łysakowska, Zo-
fia Matlak, Krystyna Skrzypek oraz
druh Ludwik Szemliński. Można
było je przeczytać na wywieszonych
obok kalendarium kartach wspo-
mnień z obozów harcerskich.

Od 1938 r. przez szeregi har-
cerstwa przeszło kilka pokoleń.
Rada Kręgu postanowiła podzię-
kować wszystkim, którzy w którymś
momencie swojego życia związali
się z harcerstwem. Oni organizo-
wali biwaki, obozy, byli szeregowy-
mi, drużynowymi, zastępowymi i
dzięki nim dzieci i młodzież Szcze-
pu Wigry w jawiszowickiej szkole
mogli miło spędzać wolny czas. Za
przynależność i pracę w harcer-
stwie, w dowód uznania na zakoń-
czenie obchodów 70-lecia harcer-
stwa w Jawiszowicach, Rada Kręgu
postanowiła wręczyć okoliczno-
ściowe dyplomy 50 druhnom i dru-
hom seniorom. Na wyróżnienie za-
służyła szczególnie druhna-se-
niorka Władysława Fejdyk, która w
1938 r. była pierwszą drużynową
zuchów. Zgotowaliśmy jej gorące
brawa i gratulacje.

Na zakończenie, stojąc w krę-
gu, zaśpiewaliśmy „Idzie noc” i
przesyłając uścisk dłoni wszyscy mó-
wili „do zobaczenia znów”.

Rada Kręgu

Rock z pierwszej ręki
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Dyżury aptek w lutym

ARNIKA ul. Słowackiego 4
13.02 - 20.02

CENTRUM ul. Ofiar Oświęcimia 34
06.02 - 13.02

SIGMA ul. Piłsudskiego 13a
20.02 - 27.02

SYNAPSA ul. Łokietka 39
27.02 - 06.03

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

Wyrazy najgłębszego współczucia
dla dh Wiesławy Czyżyckiej

z powodu śmierci męża Stanisława
składają pogrążeni w smutku

instruktorzy Harcerskiego Kręgu
Seniorów w Jawiszowicach.

Młodsi mieszkańcy Boru 18 stycznia ba-
wili się na karnawałowym balu maskowym.
Sześć dni później babciom i dziadkom skła-
dali życzenia z okazji ich święta.

Na bal przybyło sporo dzieci. Każde, jak na
bal maskowy przystało, przyszło w sprawionym
specjalnie na tę okazję przebraniu. Bawili się
m.in. Czerwony Kapturek, kot, cyganka, bie-
dronka, Batman, pszczółka, pirat, kowboj, cza-
rownice, żółwie Ninja, księżniczki, diablice,
anioły. Zabawy i konkursy prowadziła Anna
Marusza. Spośród wszystkich przebierańców

wybrano króla i królową balu. Królem został
Bartłomiej Krawętkowski (Czarny Ninja), a kró-
lową Natalia Przybyłowska (diablica). O słodki
poczęstunek i nagrody w konkursach zadbał
Samorząd Osiedlowy nr 5.

24 stycznia swoje święto obchodzili dziad-
kowie i babcie. Organizacją zajął się Klub Eme-
rytów i Seniorów, część artystyczną przygoto-
wał zespół „Borowianki, a Zielony Teatrzyk dał
przedstawienie „Panierka pod lupą, czyli bab-
cia na tropie”. Aktorami byli: Ania Wicher, Na-
talia Świergosz, Kasia Walusiak, Angelika Kra-
wętkowska, Agnieszka Majcherczyk, Darek
Marusza i Darek Nazarkiewicz. Oprawę mu-
zyczną zapewnił Stanisław Rochowiak.

Organizatorzy dziękują tym, którzy wspomo-
gli organizację imprezy. Są to: Firma Budowla-
no-Remontowo-Handlowa EVEREST - Wojciech
Gryłko i Krzysztof Papuga, Stacja Paliw LOTOS -
Stanisława Gandor, sklep ABC - Sylwia Puc, sklep
spożywczy w Borze - Katarzyna i Tadeusz Mo-
rończyk, STU Ergo Hestia - SA Dariusz Tobiczyk,
Czesław Rynkiewicz.                                           EP

Bawili się
młodzi i starzy Wraz z rozpoczęciem okresu ferii zimowych

znacznie częściej dochodzi do niebezpiecznych zda-
rzeń z udziałem dzieci i młodzieży, wynikających
głównie z zaniedbań osób dorosłych - organizatorów
wypoczynku i opiekunów.

W trosce o dzieci i młodzież przebywające na półko-
loniach, a także korzystające z innych form zimowego
wypoczynku Państwowa Straż Pożarna w okresie ferii
zimowych zapewnia możliwość zwiedzania jednostek ra-
towniczo-gaśniczych. W czasie zwiedzania Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Oświę-
cimiu (ul. Więźniów Oświęcimia 10) strażacy udzielą
wszelkich informacji na temat posiadanego sprzętu, pro-
wadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz profilak-
tyki pożarowej. Dla najmłodszych jest to okazja przeżycia
niezapomnianych wrażeń.

Zwiedzanie strażnicy PSP możliwe jest w godzinach
10.00-13.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wi-
zyty.

Celem uzyskania szczegółowych informacji opieku-
nowie grup powinni wcześniej skontaktować się z Jed-
nostką Ratowniczo-Gaśniczą w Oświęcimiu (tel. 033 843
08 59 lub 033 843 25 85). Zapraszamy również do od-
wiedzenia naszej strony internetowej www.psposwie-
cim.pl, gdzie można zapoznać się ze szczegółową infor-
macją na ten temat.

Przypominamy ponadto o corocznej akcji „Bezpiecz-
na ślizgawka”, w ramach której strażacy pomagają w
budowie ślizgawek i sztucznych lodowisk (informacja na
stronie internetowej).

Wszystkim dzieciom życzymy udanego i bezpiecz-
nego wypoczynku.

kpt. Ryszard Dudek
sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych

TAXI 1 BRZESZCZE na telefon 693 543 235; dojazd
na terenie miasta gratis.

Informacja

Ogłoszenie

Wyrazy najgłębszego współczucia
dla dh Krystyny Tomali

z powodu śmierci męża Antoniego
składają pogrążeni w smutku

instruktorzy Harcerskiego Kręgu
Seniorów w Jawiszowicach.

Grupa pań, stałych uczestniczek zajęć or-
ganizowanych przez świetlicę na os. Paderew-
skiego, wzięła udział w warsztatach kulinar-
nych.

Warsztaty odbyły się 22 stycznia w Powiato-
wym Zespole nr 7 Szkół Agrotechnicznych i Za-
wodowych w Jawiszowicach.

Z oferty skorzystało trzynaście pań. Przygo-
towywały potrawy na przyjęcie w stylu angiel-
skim. Koszty produktów pokryły same. Musiały
upiec i przyrządzić m.in. ptysie z pastą serową,

paluszki serowe, ciasteczka z jabłkami, kanapki
na pumperniklu, tartinki na krakersach, koreczki
ze śliwką suszoną, jajka nadziewane czy meda-
liony na plasterku kiwi. Do tego odpowiednio
przygotować stół na przyjęcie, zanim zastawiły
go potrawami. A potem już tylko degustowały.

- Z takiej formy spędzania wolnego czasu
kobiety są zadowolone. Było pożytecznie i przy-
jemnie - mówi instruktor świetlicy z os. Paderew-
skiego Bogdana Kulig. - Dziękujemy dyrektor
Grażynie Gawłowskiej za umożliwienie przepro-
wadzenia warsztatów w kierowanej przez nią
placówce oraz pani Renacie Łukasik, nauczycie-
lowi przedmiotów gastronomicznych za kształ-
cące i ciekawe zajęcia.

Kobiety po pierwszym spotkaniu mówią, że
chcą doskonalić zdolności kulinarne. Będzie więc
ciąg dalszy spotkań w PZ nr 7.                             EP

Przyjęcie w stylu
angielskim

Panie najpierw wykonały, a późniejPanie najpierw wykonały, a późniejPanie najpierw wykonały, a późniejPanie najpierw wykonały, a późniejPanie najpierw wykonały, a później
degustowały smaczne potrawy.degustowały smaczne potrawy.degustowały smaczne potrawy.degustowały smaczne potrawy.degustowały smaczne potrawy.
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Reklama
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Reklama

Z piaskowca, marmuru, granitu, kafli, płyty i cegły.
•Wkłady: SPARTHERM, SUPRA, SPARKE VARM, CHA-
ZELLES, SCHMID, DOVRE, JOTUL, HAJDUK, DO-
DART & GONAY i wiele innych.
•doradztwo na miejscu, wzory wybrane oraz
indywidualne (projekt gratis).

Kraj & StylKominki

kom. 0 601 478 935
(0 32) 210 93 10 po 16.00

Szybko, solidnie,Szybko, solidnie,Szybko, solidnie,Szybko, solidnie,Szybko, solidnie,
za rozsądną cenę!za rozsądną cenę!za rozsądną cenę!za rozsądną cenę!za rozsądną cenę!
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„ZASOLE” zaprasza do korzystania ze swo-

ich usług. Porady lekarskie udzielane
są bezpłatnie w ramach kontraktu

z Narodowym Funduszem Zdrowia.

•Poradnia Ogólna dla Dorosłych:
- lek. Marta Wojdyło - specjalista chorób płuc
- lek. med. Dariusz Klimek - specjalista chorób
wewnętrznych, specjalista medycyny pracy
- dr n. med. Urszula Łatka - lekarz chorób we-
wnętrznych
•Poradnia dla Dzieci:
- lek. med. pediatra Beata Hodur
- lek. med. pediatra Adam Kucharski
Poradnia realizuje program obowiązkowych
szczepień dzieci.

Lekarze specjaliści pracujący w przychodni:
- dr n. med. Urszula Łatka - specjalista reuma-
tolog.
- lek. med. Tomasz Perek - specjalista neurolog
- dr. n. med. Jadwiga Czernek-Bruzgielewicz -
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista
diabetolog
Już wkrótce w przychodni rozpocznie pracę le-
karz okulista.

NZOZ „Zasole” wykonuje:
•pełny zakres badań analitycznych krwi i moczu
•badania EKG
•pełny zakres badań ultrasonograficznych (USG):
- tarczycy,
- węzłów chłonnych,
- ślinianek,
- gruczołów sutkowych,
- narządów jamy brzusznej,
- prostaty przez powłoki brzuszne,
- stawów kolanowych, łokciowych,
- ręki i stopy, mięśni.

NZOZ „Zasole” zaprasza wszystkich zaintereso-
wanych do uczestnictwa w programie PROFILAK-
TYKA CHORÓB PIERSI. Program obejmuje: ba-
dania lekarskie, badania ultrasonograficzne, w
razie konieczności badania laboratoryjne.

PRZYJDŹ, SPRAWDŹ! Nie musisz czekać w ko-
lejce do lekarza!
Informacje: tel. 032 210 92 77

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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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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3, 10 i 17 stycznia w hali spor-
towej w Brzeszczach - już piąty
rok z kolei - odbyły się mityngi
lekkoatletyczne. I tym razem ob-
sada zawodów była bardzo moc-
na.

Gwiazdą styczniowych mityn-
gów był reprezentant Czech w
skoku w dal Roman Nowotny.
8. zawodnik ubiegłorocznych
igrzysk olimpijskich w
Pekinie był bezkonku-
rencyjny w Brzeszczach,
zwyciężając z rezultatem
7.60 m.

- Nasze mityngi nie
tracą rangi, wręcz prze-
ciwnie, z roku na rok ich
ranga rośnie - mówi
Andrzej Jakimko, pre-
zes Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego Brzesz-
cze, organizatora zawo-
dów. - Mityngi lekko-
atletyczne w Brzesz-
czach organizowane są
przez UKS Brzeszcze od
5 lat w hali sportowej
w Brzeszczach dla wszy-
stkich kategorii wieko-
wych. Brzeszcze są jed-
nym z niewielu miast
na terenie Polski Połu-
dniowej, które posiada dostoso-
waną do potrzeb zawodów halę
lekkoatletyczną. Mityngi promują
gminę Brzeszcze, a nam organiza-
torom przynoszą satysfakcję i do-
chody, które przeznaczamy na pro-
wadzenie sekcji lekkoatletycznej
UKS Brzeszcze dla około 40 za-
wodników.

Mityngi lekkoatletyczne w
Brzeszczach zajmują ważne miej-
sce w kalendarzu imprez Polskie-
go Związku Lekkiej Atletyki. Dla
sportowców są bowiem spraw-
dzianem formy oraz okazją do uzy-
skania minimum, kwalifikującego
do udziału w halowych mistrzo-
stwach Polski, które pod koniec
stycznia odbywają się w Spale. Co
roku w brzeszczańskich zawodach
w sumie bierze udział ponad 1000
zawodników z około 40 klubów
z całej Polski.

Z kolei dla młodych lekkoatle-
tów UKS-u Brzeszcze to okazja, by

stanąć do rywalizacji w mocnej
konkurencji, podpatrzeć starszych
zawodników i zdobyć doświadcze-
nie. W ubiegłym roku spośród nich
największe sukcesy odnieśli - Na-
talia Włodarczyk (III m. w soku
w dal oraz IV m. w trójskoku w mi-
strzostwach Polski juniorów)
oraz Kamil Dybał (V m. w rzucie
oszczepem w mistrzostwach Pol-
ski juniorów).

Podczas styczniowych mityn-
gów LA w Brzeszczach Natalia
Włodarczyk trzy razy wygrywała
konkurencję skoku w dal kobiet z
najlepszym rezultatem 5.53 m. W
dniach 23-24 stycznia zawodnicz-
ka UKS Brzeszcze uczestniczyła w
Halowych Mistrzostwach Polski
Juniorów i Juniorów Młodszych w
Spale. Zajęła 6. miejsce w skoku w
dal (5.48 m) oraz 7. w trójskoku
(11.41 m).

- W skoku w dal Natalia wal-
czyła o medal, ale trzy ostatnie
skoki, które były długie, niestety
spaliła - opowiada Andrzej Jakim-
ko. - Z kolei konkurencja trójsko-
ku była rozgrywana na drugi
dzień rano i Natalia nie zdążyła
zregenerować sił. Nie jest do koń-
ca zadowolona ze swoich wyni-
ków i obiecuje, że o medal mi-
strzostw Polski powalczy w lecie
na otwartym stadionie.

JaBi

W styczniu Magdalena Kny-
sak, 15-letnia piłkarka z Jawiszo-
wic, uczestniczyła w zgrupowa-
niu kadry reprezentacji Polski
kobiet w piłce nożnej do lat 17.
Utalentowana zawodniczka ma
za sobą bardzo udany sezon
2007/2008, stąd powołanie do
kadry.

M a g d a l e n a
Knysak, na co dzień
uczennica Gimna-
zjum nr 2 w Brzesz-
czach, reprezentuje
barwy Klubu Spor-
towego Bronowia-
nka Kraków. Ze
swoimi koleżanka-
mi w minionym se-
zonie wywalczyła
wicemistrzostwo
Polski juniorek mło-
dszych. Magda była
wyróżniającą się
postacią w druży-
nie. Strzelała gola za
golem, odbierała
indywidualne wyróżnienia dla naj-
lepszej zawodniczki meczu.

Z kolei z kadrą Małopolski
Magdalena Knysak zdobyła I miej-
sce w rozgrywkach o Mistrzostwo
Polski Kadr Wojewódzkich w Piłce
Nożnej Juniorek Młodszych.

Efektem świetnej gry Magdy
było wysłane przez Polski Związek

Piłki Nożnej powołanie do repre-
zentacji Polski juniorek do lat 17.
Magda znalazła się w gronie 26
najlepszych piłkarek w kraju. Zgru-
powanie odbyło się od 16 do 31
stycznia w Łukowie.

- Wierzę, że na stałe zadomo-
wię się w reprezentacji Polski - mówi
Magda Knysak. - Miniony sezon był
bardzo udany dla mnie. Szkoda tyl-

ko, że pod koniec nabawiłam się
kontuzji kolana, przez co nie mo-
głam w pełni uczestniczyć w zimo-
wych przygotowaniach do kolejne-
go sezonu. Bardzo dziękuje mojemu
trenerowi z Bronowianki, panu An-
drzejowi Żądło, który bardzo się za-
angażował, by kontuzja została w
pełni wyleczona.                             JaBi

Sport

Magda w kadrze narodowej Ranga zawodów rośnie

Mityngi w Brzeszczach to dla młodychMityngi w Brzeszczach to dla młodychMityngi w Brzeszczach to dla młodychMityngi w Brzeszczach to dla młodychMityngi w Brzeszczach to dla młodych
lekkoatletów jedne z najważniejszychlekkoatletów jedne z najważniejszychlekkoatletów jedne z najważniejszychlekkoatletów jedne z najważniejszychlekkoatletów jedne z najważniejszych
zawodów w sezonie zimowym.zawodów w sezonie zimowym.zawodów w sezonie zimowym.zawodów w sezonie zimowym.zawodów w sezonie zimowym.

Magdalena Knysak (z prawej) chce się zadomowićMagdalena Knysak (z prawej) chce się zadomowićMagdalena Knysak (z prawej) chce się zadomowićMagdalena Knysak (z prawej) chce się zadomowićMagdalena Knysak (z prawej) chce się zadomowić
w kadrze narodowej na stałe.w kadrze narodowej na stałe.w kadrze narodowej na stałe.w kadrze narodowej na stałe.w kadrze narodowej na stałe.

fot. KobiecaPiłka.pl

Kolejny raz brzeszczańska
młodzież udowodniła, że ma
genialny zmysł do organizowa-
nia ciekawych inicjatyw. Drugi
brzeszczański turniej Pro Evolu-
tion Soccer 2009 przyciągnął
ogromną rzeszę uczestników
w tym chłopaków z Zabrza.

Obietnice organizatorów - Rado-
sława Albina i Krzysztofa Starzyka zo-
stały dotrzymane. Drugi turniej PES’a
odbył się 13 grudnia, a areną zma-
gań ponownie była siedziba Samo-
rządu Osiedlowego nr 1 przy ul. Mic-
kiewicza. Na starcie zameldowało się
30 uczestników, wśród nich byli gra-
cze m.in. z Zabrza oraz Oświęcimia.
Po wielu godzinach wspaniałej za-
bawy i zaciętej rywalizacji wyłoniono
dwóch finalistów. W ostatnim i za-

Pro futbol razem najważniejszym spotkaniu
Kamil Brońka prowadzący Manche-
ster United wygrał z Barceloną Artu-
ra Drewniaka. Ostatnie miejsce na
podium przypadło Damianowi Jaku-
bowskiemu ze swoim Mancheste-
rem United. Na trzech triumfatorów
czekały wartościowe nagrody z ory-
ginalną wersją PES 2009 na czele
oraz kryształową statuetką.

Upominki oraz poczęstunek dla
uczestników ufundowali sponsorzy:
Mobis Computers, KOLMI, Mix-Bud
- K. Walus, D. Płonka, radny Wiesław
Albin. Patronat nad turniejem obję-
ły Samorząd Osiedlowy nr 1 i Odgło-
sy Brzeszcz.

Drugi turniej zakończył się wiel-
kim sukcesem. Prawdopodobnie w
lutym odbędą się kolejne zawody, w
których, jak zapowiadają organiza-
torzy, znów nie zabraknie niespodzia-
nek! Serdecznie zapraszamy!            RA
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Nieciekawa sytuacja w Górniku Brzeszcze.
Spośród blisko 1000 członków nikt nie pali się
do kierowania klubem sportowym. W połowie
stycznia nie było wiadomo czy drużyna senio-
rów zostanie zgłoszona do rundy wiosennej
w V lidze krakowsko-wadowickiej.

Problemy Górnika Brzeszcze rozpoczęły się po
zakończeniu poprzedniego sezonu. Wtedy zarząd
klubu z Andrzejem Drobiszem na czele przedsta-
wił władzom gminy pomysły na dalsze zarządza-
nie klubem. Najważniejszym z nich było przekaza-
nie klubowi przez Gminę obiektu sportowego w

użytkowanie wieczyste. Zarząd na własny koszt
chciał przeprowadzić remont obiektu i czerpać zyski
z działalności hotelowej. Gmina nie przystała jed-
nak na tę propozycję. W październiku ubiegłego
roku Andrzej Drobisz wycofał się z dalszej działal-
ności w klubie, a pracami zarządu kierował wice-
prezes Leszek Kozieł.

Na 7 stycznia br. zarząd zwołał walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze członków klubu. W ka-
wiarni „Sylwana Plus” pojawiło się zaledwie 18
osób. Najpierw głosowano nad udzieleniem ab-
solutorium ustępującemu zarządowi za okres od
lipca 2008 r. do stycznia 2009 r. Za udzieleniem
absolutorium głosowało 11 osób, 1 osoba była
przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. Tymi ostatnimi
byli obecni na zebraniu piłkarze Górnika Brzeszcze.

- Od czterech miesięcy trenowało nas 5, 6 za-
wodników. Tak naprawdę drużyny seniorów nie
ma już w tym klubie i nad tym panowie powinni
się zastanowić - mówił w imieniu piłkarzy Piotr
Wojtulewicz. - Czy jest stary zarząd czy będzie
nowy, w tym momencie jest nieważne, bo na dziś
nas piłkarzy jest tu tylko sześciu, a tak na dobrą

sprawę to dawno już nas tu mogło nie być. Zrobi-
liśmy dla klubu naprawdę dużo, zostaliśmy do
końca, a mogliśmy postąpić jak prezes Drobisz.
Jemu nie wypalił interes, więc się spakował. My
wyszliśmy z twarzą, bo jeśli podejmujemy się cze-
goś, robimy to do końca. Ale dłużej nie będziemy
tutaj przyjeżdżać za darmo. Podpisaliśmy umowy,
z których klub od sierpnia ubiegłego roku się nie
wywiązuje.

KS Górnik jest w tej chwili zadłużony na kwo-
tę 34 tys. zł. Zaległości wynikające z bieżących opłat
(m.in. faktury za prąd, CO, wodę, a także wyna-
grodzenia dla trenerów) wynoszą 16 tys. zł. Pozo-
stała część długu - 18 tys. zł - to zobowiązania
wobec piłkarzy.

- Te 18 tys. zł to 100 proc. kwoty wynikającej
z podpisanych umów z piłkarzami. Ale w praktyce
będzie ona znacznie mniejsza, bo duża część za-
wodników nie uczestniczyła w treningach. Musi-
my to jeszcze podliczyć. Przypuszczam, że kwota
będzie mniejsza o około 50 proc. - mówił pod-
czas zebrania wiceprezes Leszek Kozieł.

Niektórzy członkowie klubu mieli uwagi do
sprawozdania finansowego zarządu, twierdząc,
że jest ono zbyt lakoniczne. Nie przedstawiono
bowiem struktury dochodów i wydatków klubu.

Najważniejszym punktem zebrania miał być
wybór nowego zarządu KS Górnik. Chęć do kiero-
wania klubem wyraziły tylko 3 osoby, a zgodnie z
zapisami statutu w skład zarządu musi wchodzić
minimum 5 osób. Zdesperowani członkowie klu-
bu próbowali więc podjąć uchwałę o zmniejsze-
niu składu zarządu do minimum trzech osób. Taka
uchwała wymagała jednak większości 2/3 głosów
spośród członków obecnych na zebraniu. Wyma-
ganej liczby głosów nie udało się zebrać.

- To do niczego nie prowadzi - mówił z go-
ryczą inny doświadczony piłkarz Górnika Brzesz-
cze Bartłomiej Laburda. - Jeśli tamten zarząd, któ-
ry miał wizję, pomysły i kontakty, nie dał rady, to
jaka jest gwarancja, że te trzy osoby podołają. Nie
wiem kto zawinił bardziej - Gmina czy zarząd klu-
bu, ale byli w klubie ludzie kompetentni i nie
udało im się. A teraz mamy uwierzyć, że nagle
będzie lepiej. Przyjechaliśmy tu z nadzieją, że bę-
dzie jakiś konkretny plan ratowania klubu, a tutaj
nikt nie ma pomysłu.

Walne zebranie członkowie klubu kończyli w
konsternacji i bez żadnej konkluzji. W klubie pa-
nuje w tej chwili bezkrólewie. Decyzję o wycofa-
niu drużyny seniorów z rozgrywek może podjąć
walne zebranie członków. Ktoś je musi po raz
kolejny zwołać, a póki co nie ma takiej osoby.
Nawet jeśli drużyna zostanie zgłoszona do roz-
grywek, zagadką pozostaje kto w niej zagra. Więk-
szość piłkarzy deklarowała, że chce odejść.

JaBi
Z ostatniej chwili: Członkowie klubu jeszcze

raz zwołali walne zebranie i próbowali wybrać
zarząd. Tym razem się udało. Najważniejszym za-
daniem będzie namówienie piłkarzy do pozosta-
nia w klubie. Więcej o bieżącej sytuacji w Górniku
Brzeszcze napiszemy w marcowych „Odgłosach
Brzeszcz”.

Sport

Górnik Brzeszcze - jakby miał mało kłopo-
tów - przez kolejne trzy lata nie może uczest-
niczyć w otwartych konkursach ofert ogła-
szanych przez Urząd Gminy na upowsze-
chnianie kultury fizycznej i sportu na terenie
miasta i gminy Brzeszcze.

Tak surowe sankcje za nieprawidłowości w
rozliczaniu dotacji publicznej nakłada ustawa o
finansach publicznych oraz ustawa o pożytku
publicznym i wolontariacie. Na czym polegało
przewinienie działaczy Górnika?

- Rok 2006 to jeden z pierwszych, kiedy dota-
cje dla organizacji pozarządowych przyznawano
na podstawie ustawy o pożytku publicznym i
wolontariacie - mówi burmistrz Teresa Jankow-
ska. - Wszyscy uczyliśmy się, jak to robić, zmieniały
się interpretacje co do prawidłowości przyjmo-
wania rozliczeń. W tym konkretnym przypadku
do rozliczenia przyjęto koszty, biorąc pod uwagę
datę wypłaty kwot wskazanych w rachunkach
przedstawionych przez poszczególnych trenerów,
co jednak zostało zakwestionowane przez  kon-
trolerów RIO. Uważam, że to zdecydowanie zbyt
surowa kara, tym bardziej, że klub zwrócił do kasy
Gminy nienależną mu kwotę.

Działaczy Górnika Brzeszcze broni radny, do
niedawna członek komisji rewizyjnej w KS Gór-
nik Marcin Kubica.

- KS Górnik rozpoczyna sezon trochę wcze-
śniej niż Gmina ogłasza konkurs ofert dla orga-
nizacji pozarządowych, stąd niektóre faktury
miały wcześniejsze daty - tłumaczy Marcin Kubi-
ca. - Oczywiście włodarze Górnika zawinili, ale
moim zdaniem Urząd Gminy też ponosi dużą
część winy. Podobne problemy były już dwa lata
wcześniej. KS Górnik wyszedł jednak z założenia,
że jeśli Gmina przyjęła to rozliczenie, to wszystko
jest w porządku. Uważam, że Gmina powinna
dostrzec błędy w rozliczeniu i wezwać KS Górnik
do ich skorygowania. Nie zrobiono tego.

Gmina nie chce jednak pozostawiać KS Gór-
nik bez grosza na prowadzenie drużyn dziecię-
cych i młodzieżowych. Rozważany jest pomysł,
by zlecać klubowi organizację turniejów dla dzieci
i młodzieży.

- Podczas Gminnego Forum Organizacji Po-
zarządowych, które dwa razy w roku organizuje-
my dla naszych stowarzyszeń, instruujemy orga-
nizacje o najczęściej popełnianych błędach w
rozliczeniach i obowiązkowych terminach skła-
dania dokumentów - mówi burmistrz Jankow-
ska. - Rozstrzygnięcie konkursów dla organizacji
pozarządowych i podpisanie umów ze stowa-
rzyszeniami odbywa się w pierwszym kwartale
roku, dlatego też organizacje wiedzą o tym, że w
tym okresie muszą gospodarować własnymi środ-
kami finansowymi. Nowemu zarządowi KS Gór-
nik Brzeszcze życzę kreatywnych pomysłów i wi-
zji rozwoju stowarzyszenia.

JaBi

Górnik
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