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Rada uchwali³a bud¿etOskardowa Rodzina

D³ugie lata razem

To ju¿ 30 lat

W gminie ciêcia.
Mieszkañcy protestuj¹

Rada Miejska podczas  sesji 28
stycznia przyjê³a bud¿et gminy
Brzeszcze na 2010 r. Za uchwa-
leniem bud¿etu g³osowa³o 11 rad-
nych, przeciw by³o 4, natomiast
4 radnych wstrzyma³o siê od
g³osu.

„Z³ote i Diamentowe Gody”
œwiêtowa³o w naszej gminie 76
par. Uroczystoœæ wrêczenia me-
dali odby³a siê 16 grudnia w re-
stauracji „S³owiañska”.

W tym roku zespó³ „Przecie-
szynianki” obchodzi³ okr¹g³¹
rocznicê powstania. To ju¿ 30 lat,
jak cz³onkowie grupy kultywuj¹
regionalne tradycje i zwyczaje.
Przyjaciele „Przecieszynianek”
spotkali siê w styczniu, by wspól-
nie z nimi œwiêtowaæ to wa¿ne wy-
darzenie.

W³adze naszej gminy szu-
kaj¹ ponad dwóch milionów
oszczêdnoœci. Jeszcze w starym
roku burmistrz Teresa Jan-
kowska sygnalizowa³a koniecz-
noœæ zaciskania pasa. Nie kry-
³a, ¿e pieniêdzy trzeba szukaæ
m.in. w oœwiacie i kulturze.
Jaki los czeka nierentowne
szko³y? Czy uda siê unikn¹æ
zwolnieñ pracowników?

skonal¹ umiejêtnoœci stra¿aków i pracê z m³odzie¿¹
poprzez system æwiczeñ, manewrów i zawodów spor-
towo-po¿arniczych ró¿nych szczebli. Warto wspo-
mnieæ o sukcesach dru¿yny Wie¿owiec - laureata
Oskardy 2008 oraz druhów, którzy na Zawodach Po-
wiatowych w Oœwiêcimiu rok w rok zajmowali czo-
³owe lokaty, na Miêdzynarodowych Zawodach Stra-

¿aków Wie¿owiec w Warszawie w 2008 r. wysokie
7. miejsce (najlepsi spoœród dru¿yn OSP), a na I Tur-
nieju Barbórkowym Wieliczka 2009 w Wieliczce
1. miejsce w kategorii OSP i 16. w klasyfikacji gene-
ralnej. W szeregach OSP dzia³a czynnie 115 stra¿a-
ków i 40 osób w M³odzie¿owych Dru¿ynach Po¿ar-
niczych. Dzia³aj¹ 2 dru¿yny siatkarskie - w rozgryw-
kach Ligi Oœwiêcimskiej sezon 2008/2009 I dru¿yna
zdoby³a drugie miejsce w kategorii seniorów.

Pani Anna Musia³kiewicz od 15 lat zajmuje siê
dzia³alnoœci¹ charytatywn¹ w parafii œw. Urbana
w Brzeszczach. Troszczy siê o bêd¹ce w trudnej sy-
tuacji materialnej rodziny wielodzietne i osoby sa-
motne, starsze i chore. Problem staroœci i niepe³no-
sprawnoœci porusza jej serce. Celem jej dzia³ania jest
ka¿dy cz³owiek, który potrzebuje pomocy drugiego
cz³owieka. Pani Anna w ramach pomocy z Krajowe-
go Banku ̄ ywnoœci wspó³pracuje z Fundacj¹ Pomo-
cy Spo³ecznej w zakresie dystrybucji ¿ywnoœci dla
najubo¿szych mieszkañców naszej gminy.

Do Oskardowej Rodziny do³¹czyli kolejni lau-
reaci nagrody burmistrza Brzeszcz. Gala wrêcze-
nia Oskardów za 2009 r. odby³a siê 29 stycznia
w sali widowiskowej Oœrodka Kultury. Uroczy-
stoœæ uœwietni³ wystêp chóru „Urbanum” z para-
fii œw. Urbana w Brzeszczach.

Licz¹cy 25 osób chór „Urbanum” powsta³
w 2001 r. z inicjatywy organisty Krzysztofa Ma-
tyszkowicza. W jego repertuarze obok pieœni z ca-
³ego roku liturgicznego znajduj¹ siê równie¿ pieœni
patriotyczne. Chór bra³ udzia³ w wielu przegl¹dach
pieœni sakralnej. Najwiêkszym osi¹gniêciem by³o
wyró¿nienie na Przegl¹dzie Pieœni Pasyjnej i Po-
kutnej Metropolii Górnoœl¹skiej „¯ory 2005”. Pod-
czas rozdania Oskardów chór zaœpiewa³ trzy krót-
kie chora³y Jana Sebastiana Bacha oraz kilka kolêd
i pastora³ek.

Za 2009 r. Oskarda w dziedzinie „przedsiêbior-
czoœæ” kapitu³a nagrody nie przyzna³a. Pierwsze
Oskardy powêdrowa³y w rêce pani Anny Musia³-
kiewicz i ochotników z brzeszczañskiej OSP. Otrzy-
mali je w kategorii „dzia³alnoœæ spo³eczna”.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Brzeszczach jest
jedn¹ z najstarszych organizacji spo³ecznych.
Mieszkañcom gminy s³u¿y ju¿ od 120 lat. Jej ochot-
nicy odnotowuj¹ w skali roku œrednio ok. 100 wy-
jazdów ratowniczo-gaœniczych. Druhowie stale do-

Laureaci nagrody burmistrza za 2009 r. w komplecie
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Felieton

Piotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-Kruszyñski

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

Trudne decyzje
Szerokim echem odbi³a siê wiadomoœæ o niekandydowaniu premiera

Tuska na urz¹d prezydencki. Gadaj¹ce g³owy przeœcigaj¹ siê w snuciu do-
mys³ów na temat jego decyzji. Politycy równie¿ nie szczêdz¹ s³ów, szczegól-
nie tych jadowitych. Janusz Korwin Mikke jak zwykle widzi tutaj grê s³u¿b
specjalnych. ̄ o³nierze PiS-u mówi¹ coœ o tchórzostwie, hakach, które gdzieœ
tam s¹ na Tuska i których on sam siê boi. Ogólnie ilu ludzi, tyle teorii.
Prezydent Kaczyñski jak na razie nie wypowiedzia³ siê jeszcze na swoj¹
mod³ê - stwierdzi³ po prostu, ¿e szanuje decyzje premiera. £adnie. To wszystko
niewa¿ne, ca³y medialny spektakl, tworzenie mitologii i plecenie bzdur.
W decyzji Tuska jest jedna rzecz, która zaskakuje. I jest nietypowa dla pol-
skiej klasy politycznej. Premier mia³ praktycznie prezydenturê w kieszeni.
Wszystkie sonda¿e wskazywa³y, ¿e to on obejmie ten urz¹d. Rodacy rozcza-
rowali siê partyjn¹ prezydentur¹ Kaczyñskiego. Tylko zatwardziali funda-
mentaliœci staj¹ murem za obecnym prezydentem. Inne partie nie maj¹ moc-
nych kontrkandydatur. Byæ mo¿e Olechowski by³ w stanie jeszcze powal-
czyæ. Wygl¹da³o na to, ¿e od nastêpnych wyborów Tusk bêdzie pierwsz¹
g³ow¹ w pañstwie. A tu jednak niespodzianka. Zamiast presti¿u wybra³ re-
alne rz¹dzenie. Móg³ zatrzeæ pora¿kê poprzednich wyborów. Wzi¹æ rewan¿
na Lechu Kaczyñskim. Wybra³ inn¹ drogê. Bardziej odpowiedzialn¹. I trud-
niejsz¹. To wzbudza szacunek. Byæ mo¿e teraz, gdy ju¿ jego polityka nie
bêdzie permanentn¹ kampani¹ wyborcz¹, uda siê co nieco ponaprawiaæ
w tej piêknej, lecz poobijanej Polsce. Tego ¿yczymy niedosz³emu prezyden-
towi. Pozostaje pytanie, kto zamiast? Komorowski? Sikorki? O nich siê mówi
jako o kandydatach PO. A czy nie istnieje ryzyko reelekcji Lecha Kaczyñ-
skiego? Pozostaje nam czekaæ i w ramach swoich mo¿liwoœci wp³ywaæ na
przysz³oœæ kraju.

W naszej ma³ej ojczyŸnie równie¿ zacznie siê okres przedwyborczy. Œro-
dowiska siê aktywizuj¹, czêœciej widaæ niektóre twarze na imprezach gmin-
nych. Pole do popisu jest du¿e. Kryzys szaleje, wiêc mo¿na snuæ plany po-
prawy sytuacji brzeszczañskich finansów. Pewnie ju¿ nied³ugo poznamy
kandydatów na burmistrzów z ró¿nych ugrupowañ. Ju¿ dziœ snuje siê domy-
s³y kto, z jakiego komitetu. Ciekawi mnie sytuacja obecnych samorz¹dow-
ców brzeszczañskich. Przy ostatnich kryzysowych posuniêciach, niepopu-
larnych, choæ potrzebnych pomys³ach równowa¿enia bud¿etu chyba wiele
stracili. Czas poka¿e. Odpowiedzi poznamy jesieni¹. Zapowiada siê cieka-
wie. Pamiêtajmy tylko o tym, by wybieraæ ludzi w miarê odpowiedzialnych.
I takich, którzy potrafi¹ siê poœwiêciæ tej s³u¿bie. Trudna sprawa.

Na koniec zmieniaj¹c temat, chcia³em przybli¿yæ Pañstwu pewn¹ spra-
wê, która moim zdaniem jest skandaliczna. Przy okazji wspó³pracy stowa-
rzyszenia „Kurnik” i Oœrodka Kultury z ogólnopolsk¹ organizacj¹ antyra-
sistowsk¹ i antyfaszystowsk¹ „Nigdy wiêcej”, mia³em okazjê szerzej zapo-
znaæ siê z ich dzia³alnoœci¹. Otrzyma³em du¿o materia³ów wydawanych przez
to stowarzyszenie. W ich wydawnictwach przytaczane s¹ przypadki przeja-
wów rasizmu, faszyzmu i antysemityzmu. Jest tego bardzo du¿o. Zreszt¹ or-
ganizacja od wielu lat prowadzi tak zwan¹ „Brunatn¹ ksiêgê”, w której
skrupulatnie odnotowywuje siê takie przypadki. Mnie przerazi³a jedna ulot-
ka, dodawana do gazetki „Ma³y Goœæ Niedzielny”. Na tej¿e ulotce znajduje
siê rysunek czarnoskórego dziecka stoj¹cego w oknie. Jest równie¿ cytat
z biblijnej przypowieœci o pannach m¹drych i g³upich, oraz podpis pod obraz-
kiem - „Lampa bez oliwy jest ciemna. Cz³owiek bez modlitwy te¿”. I mo¿e
nie by³oby w tym nic bulwersuj¹cego, gdyby nie ma³y dodatek. Mianowicie
dziecko mówi nastêpuj¹cy tekst: „Szkoda, ¿e modlitwa nie rozjaœnia tak¿e
skóry”. Co mo¿e pomyœleæ dziecko czytaj¹ce tak¹ ulotkê? Czy to nie jest
propagowanie segregacji rasowej? Czy tak chcemy wychowywaæ ma³ych
obywateli? I jak siê to ma do nauki Chrystusa?  Te pytania pozostawiam
pod Pañstwa rozwagê.
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Aktualnoœci

1. Zabudowa wiaty przystankowej przy ul. £êckiej - 5 700 z³
2. Gospodarka nieruchomoœciami i gruntami
- Wykup gruntów - 130 000 z³
3. Zagospodarowanie przestrzenne gminy Brzeszcze - 36 600 z³
4. Zakupy inwestycyjne UG - 15 000 z³
5. Oœwiata i wychowanie - 61 000 z³
- Modernizacja SP nr 2 - 30 000 z³
- SP Przecieszyn - wymiana pieca CO - 6 000 z³
- Modernizacja oœwietlenia w budynku Przedszkola nr 3 - 20 000 z³
- Wymiana drzwi wejœciowych w siedzibie GZE - 5 000 z³
6. Modernizacja pomieszczeñ terapeutycznych (zadanie realizowane
z udzia³em œrodków z Unii Europejskiej) - 176 000 z³
7.Gospodarka komunalna - 875 000 z³
- Kanalizacja sanitarna gminy - 205 000 z³
- Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Koœciuszki - 670 000 z³
8. Kultura - 655 000 z³
- Modernizacja basenu - 136 000 z³
- Adaptacja budynku po by³ej wymiennikowi na wielofunkcyjn¹ œwietlicê
os. Paderewskiego (zadanie realizowane z udzia³em œrodków z Unii Eu-
ropejskiej) - 424 000 z³
- Budowa zaplecza kulturalno-oœwiatowego „Folwark Przeciesyn” - 20 000 z³
- Projekty zwi¹zane z planami odnowy miejscowoœci - 75 000 z³
9. Moje boisko - Orlik 2012 - 30 000 z³
£¹cznie: 1 984 300 z³

Zarz¹d Stowarzyszenie Rodzi-
ców na Rzecz Dzieci Niepe³nospraw-
nych „Olimp” zwraca siê  z proœb¹
o przekazanie 1% podatku na
dzia³alnoœæ statutow¹ Stowarzy-
szenia - wpisuj¹c w rozliczeniu
PIT: Fundacja Pomocy Spo³ecz-
nej w Brzeszczach; 0000005964
(nr KRS); dla Stowarzyszenia
„Olimp”.

Równoczeœnie serdecznie dziê-
kujemy wszystkim, którzy wsparli
nas 1% w roku ubieg³ym.

Rada Miejska podczas sesji
28 stycznia przyjê³a bud¿et gmi-
ny Brzeszcze na 2010 r. Za uchwa-
leniem bud¿etu g³osowa³o 11 rad-
nych z klubów radnych, przeciw
by³o 4, natomiast 4 radnych
wstrzyma³o siê od g³osu.

Dochody bud¿etu gminy na rok
2010 zaplanowano na kwotê 45
mln 877 tys. 002 z³. Wydatki nato-
miast ustalono w wysokoœci 49 mln
777 tys. 002 z³. Deficyt bud¿eto-

Zadania inwestycyjne na 2010 r. Rada uchwali³a bud¿et

Przeka¿ 1%
dla „Olimpu”

Fundacja Pomocy Spo³ecznej
w Brzeszczach oferuje bezp³atne
rozliczenie PIT-u za rok 2009 od
osób fizycznych, nieprowadz¹cych
dzia³alnoœci gospodarczej, w za-
mian za przekazanie 1% z podatku
na cele statutowe Fundacji. 

Wszelkie informacje dotycz¹ce
rozliczenia PIT-u otrzymacie Pañstwo
pod numerami telefonów: 698 913
215,  032 21 11 949. 

Zapraszamy do wspó³pracy.

Rozlicz¹ PIT za
darmo w zamian za
1% podatku

Radni za udzia³ w pracach Rady Miejskiej otrzymywaæ bêd¹ ni¿sze
diety. Tak¹ uchwa³ê podjêli na styczniowej sesji.

Diety zosta³y obni¿one na okres od 1 stycznia do koñca trwania kaden-
cji. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej bêdzie otrzymywa³ uposa¿enie w wys.
1 710 z³ (wczeœniej: 1899 z³). Dla wiceprzewodnicz¹cych Rady i przewod-
nicz¹cych komisji sta³ych kwota ta wynosiæ bêdzie 1 088 z³ (1208 z³), dla
radnych 778 z³ (863 z³).

Z propozycj¹ obni¿enia diet w listopadzie ub. r. wyszed³ Klub Radnych
Bezpartyjnych. Jego cz³onkowie byli zdania, ¿e program oszczêdnoœciowy
w gminie radni powinni zacz¹æ od siebie. Po dwóch miesi¹cach Rada podjê-
³a decyzjê o obni¿eniu diet o 10 proc.

Obni¿yli diety

EPEPEPEPEP

Rejonowe Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Tychach, jak
co roku, serwuje mieszkañcom naszej gminy podwy¿kê op³at za zaopa-
trzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków.

Nowe taryfy przedstawione przez tyski RPWiK wchodz¹ w ¿ycie 12 mar-
ca i obowi¹zywaæ bêd¹ do 11 marca 2011 r. Za 1 m3 wody zap³acimy 7,10 z³
netto, za odprowadzenie 1 m3  œcieków 4,56 z³ netto. Us³ugi objête s¹ 7 proc.
podatkiem VAT.

Stawkami obowi¹zuj¹cymi od 12.03.2009 r. do
11.03.2010 r. by³y: 6,56 z³ netto za 1 m3 wody i 4,07 z³
netto za 1 m3 odbioru œcieków.

RPWiK ostatniego grudnia 2009 r. z³o¿y³o burmistrzo-
wi wniosek o zatwierdzenie nowych taryf, a 18 stycznia
z³o¿y³o korektê wniosku. Zmianie uleg³a cena wody
za 1 m3 z 7,21 z³ na 7,10 z³.

Od dnia z³o¿enia wniosku Rada Miejska ma 45 dni na
podjêcie uchwa³y o zatwierdzeniu taryf, albo o odmowie
ich zatwierdzenia, jeœli zosta³y sporz¹dzone niezgodnie
z przepisami. Je¿eli Rada w tym terminie nie zatwierdzi
taryf, nowe, ustalone przez przedsiêbiorstwo wodoci¹go-
wo-kanalizacyjne taryfy wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 70
dni od z³o¿enia wniosku. Taryfy obowi¹zuj¹ przez rok
i przedsiêbiorstwo nie mo¿e ich w tym czasie zmieniæ.

Podczas styczniowej sesji projekt uchwa³y o zatwier-
dzeniu taryf zosta³ poddany pod g³osowanie. Wszyscy rad-
ni g³osowali przeciw zatwierdzeniu nowych taryf.

Woda bêdzie dro¿sza

EPEPEPEPEP

Prezes FundacjiPrezes FundacjiPrezes FundacjiPrezes FundacjiPrezes Fundacji
Danuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta Zalwowska

ARNIKA ul. S³owackiego 4
12.02 - 19.02
CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
05.02 - 12.02
05.03 - 12.03
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
19.02 - 26.02
SYNAPSA ul. £okietka 39
26.02 - 05.03

* dy¿ur nocny trwa od godz. 20.00
do 8.00 dnia nastêpnego.

Dy¿ury aptek w Dy¿ury aptek w Dy¿ury aptek w Dy¿ury aptek w Dy¿ury aptek w lutymlutymlutymlutymlutym

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

Przeka¿ 1%  podatku
dla „Cyklisty”

Towarzystwo Turystyki Rowerowej jest
Organizacj¹ Po¿ytku Publicznego. Mo¿esz
nam przekazaæ 1% swojego podatku. Po
ubieg³orocznej nowelizacji ustawy o podat-
ku dochodowym mo¿e to zrobiæ ka¿dy. Wy-
starczy wpisaæ w rocznym zeznaniu podat-
kowym PIT nazwê organizacji:

Towarzystwo Turystyki Rowerowej
„CYKLISTA” oraz nr KRS: 0000157112.

Urz¹d Skarbowy przeka¿e twój 1% dla
TTR „CYKLISTA”. PrzyjdŸ do nas, obliczy-
my twój roczny PIT w zamian  za 1% prze-
kazany dla naszego stowarzyszenia.

wy zaplanowano na kwotê 3 mln
900 tys., co zostanie pokryte z za-
ci¹gniêtego kredytu w wysokoœci
3 mln 600 tys. oraz wolnych œrod-
ków w wysokoœci 300 tys.

Wydatki inwestycyjne - wraz
z rezerw¹ inwestycyjn¹ - zapla-
nowane na 2010 r. maj¹ wynieœæ
1 mln 984 tys. 300 z³., co stanowi
4,0 proc. ca³oœci wydatków. W ubie-
g³ym roku by³a to kwota 7 mln 449
tys. 209 z³, czyli 13,8 proc.
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Aktualnoœci

Projekt bud¿etu Gminy Brzeszcze na
2010 r. zosta³ przygotowany w oparciu o za-
³o¿enia i wskaŸniki przyjête do opracowania
projektu bud¿etu pañstwa na rok 2010, o za-
sady okreœlone w ustawie z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du te-
rytorialnego oraz w ustawie z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych oraz usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wpro-
wadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych.

Dochody bud¿etu Gminy ustalono w wy-
sokoœci 45.877.002 z³, wydatki w wysokoœci
49.777.002 z³. Na wydatki bie¿¹ce zaplano-
wano 47.792.702 z³, natomiast na wydatki
maj¹tkowe 1 984 300 z³. Przychody zapla-
nowano w kwocie 5.600.000 z³, natomiast
rozchody w kwocie 1.700.000 z³. Ró¿nica
miêdzy dochodami a wydatkami stanowi de-
ficyt bud¿etowy w kwocie 3.900.000 z³, któ-
ry zostanie sfinansowa-
ny kredytem w kwocie
3.600.000 z³ i wolnymi
œrodkami w kwocie
300.000 z³.

Ustalono rezerwê
ogóln¹ w wysokoœci
186.450 z³, co stano-
wi 0,37 proc. plano-
wanych wydatków
oraz rezerwy celowe
w wysokoœci 253.315
z³, co stanowi 0,51
proc. planowanych wy-
datków.

Dochody bud¿etu
Gminy wyszacowano
na podstawie przewi-
dywanego wykonania
w 2009 r., przy czym:

- do podatku od
nieruchomoœci przyjê-
to stawki projektowa-
ne na 2010 r.

- do podatku rolnego przyjêto, na podstawie
komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Staty-
stycznego, ¿e œrednia cena skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2009 r. bêd¹ca pod-
staw¹ ustalenia podatku rolnego na 2010 rok wy-
nios³a 34,10 z³ za 1dt., i jest ni¿sza o 39 proc. od
stawki obowi¹zuj¹cej w 2009 r.,

- do podatku leœnego przyjêto, na podsta-
wie komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego, ¿e œrednia cena sprzeda¿y
drewna, obliczona wed³ug œredniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleœnictwa za
pierwsze trzy kwarta³y 2009 r., wynios³a
136,54 z³ za 1 m3,

- dochody z tytu³u op³at za: dzier¿awy,
najem i wieczyste u¿ytkowanie ustalono na
podstawie podpisanych umów,

- do dochodów z tytu³u udzia³u we wp³y-
wach z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych przyjêto szacunek Ministerstwa Finansów,

- dochody z tytu³u dotacji na zadania zleco-
ne przyjêto na podstawie pism informacyjnych
otrzymanych od Wojewody Ma³opolskiego oraz
Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie,

- dochody z tytu³u czêœci oœwiatowej i rów-
nowa¿¹cej subwencji ogólnej przyjêto na pod-
stawie szacunku Ministerstwa Finansów.

Ewidentn¹ zmian¹ która zaistnia³a od z³o-
¿enia prowizorium by³a likwidacja Gminnego
Funduszu Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Œrodki z tego tytu³u zosta³y wprowadzone do
bud¿etu z przeznaczeniem na wydatki zwi¹za-
ne z ochron¹ œrodowiska i gospodark¹ wodn¹.

Rada Miejska do prowizorium bud¿etu
przygotowanego przez burmistrza, zg³osi³a
wniosek o wycofanie zakupu samochodu dla
Stra¿y Miejskiej. Zaplanowane na samochód
œrodki finansowe w wysokoœci 75 tys. z³, zo-
sta³y przeznaczone na przygotowanie projek-
tów zapisanych w Planach Odnowy Miejsco-
woœci dla Wilczkowic i Zasola.

Wydatki zosta³y zaplanowane na poziomie
zapewniaj¹cym prawid³owe funkcjonowanie

gminy. Na nieprzewidziane wydatki zaplano-
wano rezerwê ogóln¹ w wysokoœci 186.450 z³
oraz rezerwê oœwiatow¹ na regulacje p³acowe
nauczycieli w wysokoœci 200 tys. z³.

Bud¿et zapewnia bezpieczny poziom za-
d³u¿enia, o czym œwiadcz¹ wskaŸniki okreœlo-
ne w art. 169 i 170 z ustawy o finansach pu-
blicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku. Przy
dopuszczalnym rocznym progu obs³ugi d³ugu
15 proc., nasz wskaŸnik wynosi 6,63 proc.,
oraz przy dopuszczalnym progu zad³u¿enia 60
proc., nasz wskaŸnik wynosi 47,95 proc.

Gmina od roku 2003 zaci¹ga kredyty, któ-
re do 2008 r. by³y wykorzystywane na inwe-
stycje. Tabela przedstawia relacje pomiêdzy
dochodami wykonanymi, zaci¹gniêtym kredy-
tem, a wydatkami inwestycyjnymi.

Szanowni Pañstwo, pragnê Pañstwu przy-
bli¿yæ dane dotycz¹ce rozwa¿añ tocz¹cych siê
w Radzie Miejskiej z burmistrzem i Gminnym Za-
rz¹dem Edukacji w zakresie oœwiaty naszej Gmi-
ny. Powsta³o wiele mitów, dlatego te¿ poni¿ej
przedstawiam dane demograficzne i finansowe.

Oœwiata jest jednym z g³ównych zadañ sa-
morz¹du terytorialnego, zapisanych równie¿
w Strategii Rozwoju Gminy Brzeszcze. Wydatki
na oœwiatê w bud¿ecie Gminy na rok 2010 wy-
nosz¹ 21 678 365,00 z³. plus rezerwa oœwiatowa
200 000,00 z³ na waloryzacjê p³ac dla nauczy-
cieli. Koszty edukacji s¹ zwi¹zane z dzia³alno-
œci¹ oœwiaty i wychowania oraz edukacyjn¹
opiek¹ wychowawcz¹.

Gmina finansuje nastêpuj¹ce zadania: dzia³al-
noœæ szkó³ podstawowych,  gimnazjów, przedszko-
li, dowozy uczniów do szkó³, administracjê oœwia-
tow¹, dokszta³canie nauczycieli, sto³ówki szkol-
ne, realizacjê projektów unijnych oraz œwietlic
szkolnych i pó³kolonii.

TTTTTeresa Jankowska, burmistrz Brzeszczeresa Jankowska, burmistrz Brzeszczeresa Jankowska, burmistrz Brzeszczeresa Jankowska, burmistrz Brzeszczeresa Jankowska, burmistrz Brzeszcz

Za³o¿enia do bud¿etu Gminy Brzeszcze na 2010 r.

Tegoroczny bud¿et jest zdeterminowany
wdra¿aniem nowych regulacji prawnych za-
wartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240)
oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Prze-
pisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach pu-
blicznych (Dz.U. Nr 157.poz. 1241).

Burmistrz
o oœwiacie

Dlatego te¿, obecny rok wymagaæ bêdzie od
wszystkich dysponentów œrodków bud¿etowych,
dzia³añ zmierzaj¹cych do dostosowania wydatków
do wymogów zawartych w art. 242 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240) oraz art. 121 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157. poz. 1241),
które obowi¹zywaæ bêd¹ na rok 2011, a brzmi¹:
„Organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du tery-
torialnego nie mo¿e uchwaliæ bud¿etu, w któ-
rym planowane wydatki bie¿¹ce s¹ wy¿sze ni¿
planowane dochody bie¿¹ce powiêkszone o nad-
wy¿kê bud¿etow¹ z lat ubieg³ych i wolne œrod-
ki..”, „Art. 242 ustawy, o której mowa w art. 1,
ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwa³ bu-
d¿etowych jednostek samorz¹du terytorialne-
go na rok 2011.”

Tabela 1 - relacje pomiêdzy dochodami wykonanymi, zaci¹gniêtym kredytem, a wydatkami inwestycyjnymi
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Subwencja, któr¹ otrzymujemy z bud¿etu pañstwa

jest liczona wg algorytmu okreœlonego corocznie w roz-
porz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
podzia³u czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jed-
nostek samorz¹du terytorialnego i na rok 2010 opiewa
na kwotê - 10 928 662,00z³. Na prowadzone przez gmi-
nê przedszkola  zaplanowano wydatki w kwocie
5 421 509,00 z³, które nie s¹ finansowane z subwencji
oœwiatowej lecz bêd¹ pokryte z dochodów w³asnych
gminy.

Tabela nr 2 - Demografia

Tabela nr 3. Koszty utrzymania ucznia w 2009 roku. Szko³y podstawowe 80101 (³¹cznie
z dowozami do szkó³ 80113, dokszta³caniem nauczycieli 80146, sto³ówkami 80148
i œwietlicami 85401).

Tabela nr 5 - Koszty w przedszkolach w roku 2009-80104 (³¹cznie z dowozami do szkó³ 80113,
dokszta³caniem nauczycieli 80146, sto³ówkami 80148 i œwietlicami 85401)

Tabela nr 7. Wykonanie bud¿etu oraz wysokoœæ subwencji oœwiatowej w latach 2006-2009

Tabela nr 6 - Koszty w zespo³ach szkolno-przedszkolnych w 2009 roku (³¹cznie z dowozami
do szkó³, dokszta³caniem nauczycieli, sto³ówkami  i œwietlicami)

Tabela nr 1 - Subwencja oœwiatowa, a koszty oœwiaty w Gminie Brzeszcze w 2010 roku

Tabela nr 8 przedstawiaj¹ca  iloœæ nauczycieli, obs³ugi, uczniów
i oddzia³ów szkolnych w latach 2006 -2010

Tabela nr 4 - Koszty w gimnazjach
w roku 2009-80110 (³¹cznie
z dowozami do szkó³ 80113,
dokszta³caniem nauczycieli 80146,
sto³ówkami 80148 i œwietlicami
85401)

Dyskusja prowadzona w Radzie Miejskiej ukie-
runkowana jest na zmniejszenie ró¿nicy pomiêdzy
subwencj¹, a kwot¹, któr¹ wydaje gmina na utrzy-
manie ucznia. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wp³yw na tê
ró¿nicê ma m.in. iloœæ uczniów w klasie i iloœæ klas
w roczniku.  Tabela poni¿ej przedstawia koszty
utrzymania ucznia w naszych placówkach:

Wiêcej danych dotycz¹cych naszej gminnej oœwiaty znajd¹
Pañstwo na stronach internetowych Gminnego Zarz¹du Edu-
kacji  www.gze.brzeszcze.pl i placówek oœwiatowych.

Dyskusja nad kszta³tem oœwiaty bêdzie z pewnoœci¹ trwa-
³a przez ca³y rok, natomiast w lutym zapadn¹ decyzje zwi¹za-
ne z sieci¹ placówek oœwiatowych.

Gmina od kilku lat podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do ra-
cjonalizacji  sieci szkó³ i przedszkoli. W 2000 roku ze wzglêdu
na ma³¹ iloœæ dzieci, zlikwidowano filiê Szko³y Podstawowej
nr 1 w Brzeszczach-Borze. W roku 1999 rozpoczêto proces li-
kwidacji, a w 2004 r. zakoñczono likwidacjê Szko³y Podstawo-

wej nr 3 w Brzeszczach. Wczeœniej zlikwidowano przedszkole
nr 1 na Osiedlu Nowa Kolonia i nr 3 w Parku miejskim przy
ulicy Dworcowej.  Rozpocz¹³ siê tak¿e proces ³¹czenia placó-
wek  oœwiatowych w zespo³y: w Przecieszynie (2001), Zasolu
(2001) i Skidziniu (2007)

Pragnê, oœwiadczyæ, ¿e powy¿szym rozwa¿aniom przyœwieca
przede wszystkim dobro dziecka, zapewnienie w³aœciwej bazy
szkolnej, optymalnych warunków do realizacji zadañ edukacyj-

nych, wychowawczych i opiekuñczych, równoœci szans eduka-
cyjnych  a tak¿e zbli¿enie w ca³ej gminie iloœæ dzieci w klasach
oraz racjonalizacja kosztów.

Rozwa¿ania Rady Miejskiej i burmistrza dotycz¹ perspektywy
zwi¹zanej z demografi¹ w najbli¿szych latach. S¹ to oczywiœcie
dane, które s¹ zmienne i zwi¹zane z ruchem meldunkowym miesz-
kañców. Dane z dnia 21 stycznia 2010 r. wskazuj¹, ¿e w najbli¿-
szych latach nabór do klas pierwszych kszta³tuje siê w sposób
nastêpuj¹cy:

W powy¿szej tabeli prezentujê wielkoœæ subwencji i œrod-
ków wydatkowanych przez gminê na utrzymanie gminnej oœwia-
ty w 2010 roku.

TTTTTeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowska
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Burmistrz Brzeszcz og³asza przetarg ustny
nieograniczony na wybór najemcy lokalu
mieszkalnego.

Lokal mieszkalny przeznaczony do oddania
w najem w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego znajduje siê na pierwszym piêtrze budyn-
ku wielofunkcyjnego, z wydzielon¹ czêœci¹ miesz-
kaln¹. Budynek, w którym znajduje siê lokal
mieszkalny bêd¹cy przedmiotem przetargu usy-
tuowany jest na nieruchomoœci oznaczonej nume-
rem dzia³ki 1920/19 stanowi¹cej w³asnoœæ Gmi-
ny Brzeszcze,  po³o¿onej w Zasolu przy ul. Kost-
ka Jagie³³y 6.

1. Opis lokalu mieszkalnego:
a) lokal sk³ada siê z nastêpuj¹cych pomieszczeñ:

- trzech pokoi o powierzchni u¿ytkowej od-
powiednio: 24,64 m 2, 13,48 m2, 22,75 m2.

- kuchni o powierzchni u¿ytkowej 9,15 m2

- ³azienki z wc o powierzchni u¿ytkowej 4,66 m2

- garderoby o powierzchni u¿ytkowej 2,12  m2

- przedpokoju o powierzchni u¿ytkowej 6,41 m2

- korytarza o powierzchni u¿ytkowej 4,61  m2

£¹czna powierzchnia u¿ytkowa lokalu miesz-
kalnego wynosi 87,82  m2.
b) lokalowi przyporz¹dkowane jest pomieszcze-
nie przynale¿ne: piwnica o pow. 15,78 m2

c) lokal wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce instalacje:
- energii elektrycznej i wodoci¹gow¹ pod³¹-

czone do sieci miejskiej,
- kanalizacyjn¹ pod³¹czon¹ do zbiornika bez-

odp³ywowego,
- centralnego ogrzewania zasilanego z lokal-

nej kot³owni,
- telefoniczn¹.

2. Lokal przeznaczony jest do oddania w na-
jem na czas nieoznaczony.

3. Przetarg zostanie przeprowadzony 16 lu-
tego 2010 r. w Urzêdzie Gminy w Brzeszczach
ul. Koœcielna 4, pokój 127 o godz. 900.

4. Cena wywo³awcza stawki czynszu lokalu
wynosi: 5,94 z³ za jeden metr kwadratowy po-
wierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego. Wy-
licytowana kwota bêdzie stanowi³a stawkê
czynszu 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu
mieszkalnego.

5. Najemca oprócz czynszu bêdzie ponosi³
op³aty niezale¿ne od w³aœciciela (media).

6. Wadium - 500,00 z³.
7. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest:

a) Wp³acenie wadium najpóŸniej do 12 lutego
2010 r. przelewem na konto Urzêdu Gminy
w Brzeszczach - nr BS MiedŸna O/Brzeszcze 44
8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wp³atê wa-
dium, uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy na konto Urzê-
du Gminy w Brzeszczach) lub w kasie Urzêdu
Gminy w Brzeszczach.
b) Z³o¿enie w sekretariacie Urzêdu Gminy w Brzesz-
czach ul. Koœcielna 4, do dnia 12 lutego 2010 r.
(w godz. pracy Urzêdu)  pisemnego oœwiadczenia,
¿e uczestnik przetargu zapozna³ siê z projektem
umowy najmu lokalu mieszkalnego bêd¹cego przed-
miotem przetargu i przyjmuje go bez zastrze¿eñ.

Wp³acone wadium zostanie zwrócone
uczestnikom przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od dnia zamkniêcia lub odwo³ania prze-
targu, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wy-
gra, a wp³acone przez niego wadium zostanie
zwrócone po podpisaniu umowy najmu na lokal
mieszkalny bêd¹cy przedmiotem przetargu. Umo-
wa najmu musi zostaæ podpisana w terminie do
14 dni od dnia zamkniêcia przetargu.

Szczegó³owych informacji na temat przetar-
gu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunal-
nego, Urzêdu Gminy w Brzeszczach ul. Koœciel-
na 4, osobiœcie w godzinach pracy Urzêdu lub te-
lefonicznie (0-32) 7728570, 7728573.

Gmina zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia
przetargu bez podawania przyczyny.

Informacja o przetargu

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Towarzystwo Turystyki Rowerowej
„Cyklista” zaprasza w 2010 r. na wycieczki
autokarowe:

7 marca - Filharmonia Dowcipu. Wystêp
z okazji Dnia Kobiet. Dom Muzyki i Tañca
w Zabrzu, cena: 120 z³ (przejazd, ubezpiecze-
nie, bilet wstêpu)

21 marca - operetka „Wiedeñska Krew”
w Gliwicach; cena: 75 i 70 z³

22-25 kwietnia - Wycieczka do Pragi. In-
tensywne zwiedzanie Pragi i Kutnej Hory; cena:
300 z³ + 100 euro.

11-20 czerwca - Wczasy we W³oszech. Ri-
mini nad Adriatykiem; cena: 450 z³ + 220 euro.

5-17 paŸdziernika - Wycieczka objazdowa
do W³och. Trasa: Padwa, Loreto, Pó³wysep Gar-
gano, San Giovanni Rotondo, Pompeje, Wezu-
wiusz, Monte Cassino, Rzym, San Marino, Ri-
mini; cena: 500 z³ + 350 euro.

Zainteresowani program wybranej wyciecz-
ki mog¹ otrzymaæ poczt¹ elektroniczn¹ lub tra-
dycyjn¹. Zapisów mo¿na dokonaæ mailem lub

Informacja

Od 1 stycznia zmieni³y siê zasady ustalania
prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego.

Prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego nie
bêdzie teraz zale¿ne od dochodów rodziny. Usta-
lane te¿ bêdzie na czas nieokreœlony. Je¿eli orze-
czenie o niepe³nosprawnoœci albo znacznym
stopniu niepe³nosprawnoœci wydane by³o jednak
na czas okreœlony, œwiadczenie pielêgnacyjne
przys³uguje do ostatniego dnia miesi¹ca, w któ-
rym termin wa¿noœci orzeczenia up³ywa.
- Je¿eli osoba ubiegaj¹ca siê o ustalenie prawa do
œwiadczenia pielêgnacyjnego z³o¿y wniosek
w okresie 3 miesiêcy, licz¹c od dnia wydania
orzeczenia o niepe³nosprawnoœci lub orzeczenia
o stopniu niepe³nosprawnoœci, prawo to bêdzie
ustalane pocz¹wszy od miesi¹ca, w którym z³o-
¿ono wniosek o ustalenie niepe³nosprawnoœci lub
stopnia niepe³nosprawnoœci - wyjaœnia Bogumi-
³a Wójcik, kierownik Dzia³u Œwiadczeñ Rodzin-
nych i Funduszu Alimentacyjnego w OPS
w Brzeszczach. - Natomiast jeœli z³o¿enie wnio-
sku nast¹pi po trzech miesi¹cach od wydania
orzeczenia, wtedy œwiadczenie przys³ugiwaæ bê-
dzie od miesi¹ca z³o¿enia wniosku o ustalenie
prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego.

Do tej pory o œwiadczenie pielêgnacyjne ubie-
gaæ mog³a siê tylko osoba spokrewniona w pierw-
szym stopniu (bezrobotna matka/ojciec na niepe³-
nosprawne dziecko b¹dŸ bezrobotny syn/córka na
niepe³nosprawnych rodziców).

Nowelizacja ustawy o œwiadczeniach ro-
dzinnych od stycznia rozszerzy³a to prawo na
osoby spokrewnione w drugim stopniu, na któ-
rych ci¹¿y obowi¹zek alimentacyjny, pod wa-
runkiem jednak, ¿e nie ma osoby spokrewnio-
nej w pierwszym stopniu albo osoba ta nie jest
w stanie sprawowaæ opieki (pokrewieñstwo
w stopniu drugim - bezrobotny brat/siostra na nie-
pe³nosprawne rodzeñstwo czy bezrobotny wnuk
na babciê/dziadka).

Wysokoœæ œwiadczenia pielêgnacyjnego od 1 li-
stopada 2009 r. wynosi 520 z³, wczeœniej 420 z³.

Pielêgnacyjne po nowemu

Za oknem têgie mrozy, a my ciep³o zachêca-
my Pañstwa, aby pomyœleæ o wioœnie. Niew¹t-
pliwie jednym z najwiêkszych wydarzeñ kultu-
ralnych w naszej gminie bêdzie w tym roku ma-
jowy weekend. Piêtnastego i szesnastego maja
to czas obchodów XII Ma³opolskich Dni Dzie-
dzictwa Kulturowego. W dotychczasowych edy-
cjach Dni udostêpniono zwiedzaj¹cym 162 obiek-
ty zabytkowe, m.in. klasztory, koœcio³y, muzea,
kompleksy dworskie, pa³ace, wiekowe ogrody
i stare nekropolie, miasteczka z ich charaktery-
styczn¹ zabudow¹, zabytki sztuki ludowej i bu-
downictwa. W ramach XII edycji Ma³opolskich
Dni Dziedzictwa Kulturowego, jako jeden z obiek-
tów zaproponowano zabudowê Starej Kolonii
w Brzeszczach. Byæ mo¿e niektórych z Pañstwa
zdziwi ten wybór, na co dzieñ bowiem z pewno-
œci¹ nie doceniamy wyj¹tkowoœci tego architek-
tonicznego za³o¿enia i nie znamy jego barwnej
historii. Tymczasem, tego typu robotnicze osie-
dle jest unikatowe na skalê Ma³opolski, z tego
powodu Organizatorzy Dni Dziedzictwa chcieli-
by pokazaæ je mieszkañcom województwa. Samo

pokazanie jednak to zbyt ma³o, bo osiedle to nie
tylko architektura, ale przede wszystkim ludzie
- jego mieszkañcy. Zachêcamy Pañstwa, by wy-
korzystaæ ten czas, który pozosta³ do majowych
obchodów. Spróbujmy wspólnie dokumentowaæ
historiê tego fragmentu Brzeszcz, która prawie
w ogóle nie zosta³a jeszcze opisana, a w zwi¹z-
ku z tym wkrótce zaniknie i nigdy nie zostanie
doceniona.

Zachêcamy Pañstwa, zw³aszcza obecnych
i by³ych mieszkañców Starej Kolonii oraz osoby,
które w jakikolwiek sposób czuj¹ siê zwi¹zane
z tym miejscem by podzieli³y siê swoimi wspo-
mnieniami, fotografiami oraz refleksjami zwi¹zany-
mi z tym osiedlem. My ju¿ dowiedzieliœmy siê m.in.
tego, na co wyda³ pierwsz¹ wyp³atê m³ody górnik
w latach 60 ubieg³ego wieku i po co przyje¿d¿a³a do
Brzeszcz Prusaczka na rowerze... Kto ma ochotê
odkrywaæ z nami tajemnice Starej Kolonii niech do-
³¹czy do naszego profilu Stara_Kolonia na portalu
www.nasza-klasa.pl. Bêd¹ konkursy z nagrodami
i dobra zabawa.

Opowieœci ze Starej Kolonii – nasze dziedzictwo

Ma³gorzata WójcikMa³gorzata WójcikMa³gorzata WójcikMa³gorzata WójcikMa³gorzata Wójcik

telefonicznie: 032 21 10 859 lub 600 978 355.
Wp³at mo¿na dokonaæ na nasze konto: ING Bank
Œl¹ski nr 81 1050 1315 1000 0022 7216 2195 lub
osobiœcie w biurze TTR „CYKLISTA”.

Przy zapisie obowi¹zuje zaliczka w wysoko-
œci 100 z³. Przy wycieczkach tañszych ni¿ 100 z³
ca³oœæ nale¿noœci.
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27 stycznia 2010 r. minê³o 65 lat od wyzwolenia przez Armiê Czerwon¹
niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Nastêpnie wyzwolono oko-
liczne podobozy. Z tej okazji w³adze gminy Brzeszcze wraz z kombatanta-
mi i m³odzie¿¹ z³o¿yli 29 stycznia kwiaty pod pomnikami „Ku czci pole-
g³ych w walce z faszyzmem”, „Ofiar podobozu Jawischowitz”, „Ku czci miesz-
kañców Jawiszowic  poleg³ych i pomordowanych w latach 1939 - 1940”.

Pañstwowe Muzeum Au-
schwitz-Birkenau wyda³o kolejn¹
publikacjê. Publikacjê wyj¹tkow¹
i niecodzienn¹, bo skierowan¹ do
dzieci. „Bajki z Auschwitz” s¹ zbio-
rem, na który sk³ada siê szeœæ re-
printów bajek powsta³ych w latach
II wojny œwiatowej w niemieckim
nazistowskim obozie koncentracyj-
nym Auschwitz.

Bajki nielegalnie wykonali pol-
scy wiêŸniowie, którzy pracowali
przymusowo w esesmañskich biu-
rach. To tam tworzono plany rozbu-
dowy obozu, dlatego wiêŸniowie
mieli dostêp do farb, kalki i papie-
ru. Jadwiga Kulasza - historyk Mu-
zeum, jako pierwsza zbada³a i opi-
sa³a ten temat.

- Gotowe bajki wiêŸniowie wy-
nieœli potajemnie z biura - mówi Ja-
dwiga Kulasza. - Korzystaj¹c z nie-
uwagi esesmanów, uda³o im siê
przekazaæ je zaufanym robotnikom
cywilnym, z którymi stykali siê w cza-
sie prac budowlanych poza terenem
obozu. To oni dostarczyli bajki pod
wskazane adresy.

„Bajki z Auschwitz” to wyj¹tko-
wa publikacja. Do tej pory Muzeum
wydawa³o ksi¹¿ki skierowane do
doros³ego czytelnika, tj. opracowa-
nia historyczne, wspomnienia czy
materia³y Ÿród³owe.

- Po raz pierwszy publikujemy
ksi¹¿kê, któr¹ postawiæ mo¿na rów-
nie¿ na regale w pokoju dzieciêcym
- t³umaczy Jadwiga Pinderska-Lech,
kierownik Dzia³u Wydawniczego
Muzeum. - To w³aœnie z myœl¹ o naj-
m³odszym czytelniku przedmowa
napisana zosta³a jêzykiem zrozumia-
³ym dla dziecka.

A we wspomnianej przedmowie
mo¿emy przeczytaæ: „Jeden egzem-
plarz „Bajki o zaj¹czku, lisie i ko-
gutku” dotar³ do córki wiêŸnia Au-
schwitz, Artura Krzetuskiego, a dru-
gi do Felicjana, syna Bernarda
Œwierczyny. Felicjan nie doczeka³
powrotu taty, Niemcy zamordowali
go tu¿ przed koñcem wojny. Inna
bajka trafi³a w rêce piêcioletniej
Alojzy Kotulek, której mama poma-
ga³a wiêŸniom, dostarczaj¹c im ¿yw-
noœæ i lekarstwa. I tak, nawet w tak
mrocznym miejscu, gdzie cierpieli
i ginêli ludzie, powsta³y bajki dla
dzieci, z piêknymi kolorowymi ilu-
stracjami i starannie wykaligrafowa-
nym tekstem - œwiadectwo rodziciel-
skiej mi³oœci i nadziei na lepszy
œwiat. Bajki z Auschwitz...”.

Dochód ze sprzeda¿y ksi¹¿ki
zostanie przeznaczony na konserwa-
cjê przedmiotów zwi¹zanych z za-
g³ad¹ dzieci w Auschwitz oraz tzw.
baraku dzieciêcego w by³ym obozie
Birkenau.

16 stycznia cz³onkowie Szkolne-
go Ko³a Krajoznawczo-Turystycz-
nego dzia³aj¹cego przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 poznawali historiê
Marszu Œmierci.

Wraz z opiekunk¹ SKKT Gra¿yn¹
Lachendro wybraliœmy siê na cmen-
tarz komunalny w Brzeszczach, by
oddaæ ho³d wiêŸniom zastrzelonym
18 stycznia 1945 r. podczas ewaku-
acji obozu Auschwitz.

Wymarsz wiêŸniów z obozu
odby³ siê na kilkanaœcie dni przed na-
dejœciem Armii Czerwonej. Trasa
marszu liczy³a 63 km i prowadzi³a
z Oœwiêcimia przez Brzeszcze, Psz-
czynê do Wodzis³awia Œl¹skiego.
Dalej wagonami towarowymi wiêŸ-
niowie byli wywiezieni do obozów
w Niemczech i Austrii.

Wydano bajki z Auschwitz

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

W drodze na cmentarz zatrzy-
maliœmy siê przy pos¹gach górni-
ków w parku miejskim przy ul. Dwor-
cowej. Dowiedzieliœmy siê, ¿e z ist-
niej¹cego tu podczas II wojny œwia-
towej podobozu Jawischowitz do
Marszu Œmierci w nocy z 18 na 19
stycznia 1945 r. do³¹czy³o 1948 wiêŸ-
niów. Pogoda by³a wtedy podobna do
dzisiejszej - œnie¿na i mroŸna. Przed-
stawione przez opiekunkê Ko³a fakty
uœwiadomi³y nam w jak trudnych wa-

runkach szli wy-
czerpani wiêŸ-
niowie. Nocnym
ich odpoczyn-
kiem by³ sen pod
go³ym niebem.
Chorych i nie-
zdolnych do dal-
szej drogi na-
tychmiast roz-
strzeliwano.

Na cmenta-
rzu stanêliœmy
w ciszy. Zapali-
liœmy znicz na
grobie 18 ofiar
ewakuacji. Na
z a k o ñ c z e n i e

spotkania pani przeczyta³a nam s³o-
wa wypowiedziane przez papie¿a Jana
Paw³a II w 1979 r. na terenie by³ego
obozu zag³ady Auschwitz- Birkenau:
„Oœwiêcim jest miejscem, którego
nie mo¿na tylko zwiedzaæ. Trzeba
przy odwiedzinach pomyœleæ z lêkiem
o tym, gdzie le¿¹ granice nienawiœci”.

Uczcili rocznicê Marszu Œmierci

Kornelia Jêdrusik, Anita MatejaKornelia Jêdrusik, Anita MatejaKornelia Jêdrusik, Anita MatejaKornelia Jêdrusik, Anita MatejaKornelia Jêdrusik, Anita Mateja

Uczniowie zapalili te¿ znicze na grobie dzieci urodzonych z matek
wiêŸniarek obozu zag³ady. Dzieci zmar³y w szpitalu PCK w
Brzeszczach

65. rocznica wyzwolenia

Z okazji 65. rocznicy oswobo-
dzenia obozu Auschwitz-Birkenau
przez ¿o³nierzy Armii Czerwonej
Narodowy Bank Polski wybi³ pa-
mi¹tkowe monety. Umieszczono na
nich m.in. wizerunek rotmistrza
Witolda Pileckiego - twórcê konspi-
racji wojskowej w KL Auschwitz.

NBP po raz pierwszy wyda³ obo-
zow¹ seriê monet. Wszystko za
spraw¹ 65. rocznicy wyzwolenia
obozu Auschwitz-Birkenau przypa-
daj¹cej na 27 stycznia 1945 r. przez
Armiê Czerwon¹. Na rewersie srebr-
nej monety o nominale 10 z³ znajdu-
je siê popiersie rotmistrza Witolda
Pileckiego w obozowym pasiaku,
z numerem wiêŸniarskim 4859. Wid-
nieje równie¿ napis: „Twórca Zwi¹z-
ku Organizacji Wojskowej w KL
Auschwitz”. Z kolei na awersie
umieszczono bramê wejœciow¹ do
obozu z napisem „Arbeit macht frei”,
fragment s³upa, drutu kolczastego
oraz nazwy „Rzeczpospolita Polska”,
„Oswobodzenie KL Auschwitz-Bir-
kenau” i „65. rocznica”.

Witold Pilecki znany jest przede
wszystkim z dobrowolnego podda-

nia siê aresztowaniu i uwiêzienia
w KL Auschwitz we wrzeœniu 1940 r.
Dziêki dzia³alnoœci Pileckiego
polska konspiracja wojskowa sta-
³a siê faktem. Prze¿y³ obóz i wojnê.
Zgina³ w 1948 r.

Nak³ad srebrnej monety wy-
niós³ 80 tys. sztuk, jednak na au-
kcji mo¿na by³o sprzedaæ tylko 55 tys.
monet. Monety kolekcjonerskie
NBP sprzedaje, zgodnie z nowymi
przepisami dotycz¹cymi sprzeda¿y
monet i banknotów kolekcjoner-
skich, wy³¹cznie na aukcjach in-
ternetowych w stworzonym przez
siebie serwisie „Kolekcjoner”.
Bank nie prowadzi innych form
sprzeda¿y.

Wybito równie¿ z³ote monety
o nominale 100 z³, w nak³adzie 8 tys.
sztuk (do sprzeda¿y przeznaczono
5 tys. monet). Na awersie umieszczo-
no krematorium z ogrodzeniem, a na
rewersie ¿ydowskiego ch³opca sto-
j¹cego na tle rampy kolejowej. Po-
wsta³a te¿ moneta 2-z³otowa przed-
stawiaj¹ca na rewersie bramê „Arbeit
macht frei” oraz dwóch wiêŸniów
podtrzymuj¹cych trzeciego.

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

NBP wybi³ pami¹tkowe monety
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Gmina Brzeszcze od 18 lat wspomaga
Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Co
roku mieszkañcy kwestuj¹, organizuj¹ kon-
certy czy licytacje. Widz¹c na ulicy wolonta-
riusza z puszk¹, nikt nie pozostaje obojêtny
i wrzuca monetê. Dziêki hojnoœci i dobroci lu-
dzi gmina Brzeszcze zebra³a a¿ 32 260,00 z³.

10 stycznia, od wczesnych godzin, 110 wo-
lontariuszy przyst¹pi³o do pracy. Sztab WOŒP
mieœci³ siê w Urzêdzie Gminy przy ul. Koœciel-
nej. Tam do godz. 14.00 kwestuj¹cy przynosili
puszki. Na miejscu pieni¹dze by³y liczone. Ka¿-
dy dowiadywa³ siê, jak¹ kwotê zebra³. Najwiê-
cej, bo 885,77 z³, znalaz³o siê w puszcze Kamila
Rakoczego ze Skidzinia. Pozostali wolontariu-
sze równie¿ zgromadzili sporo œrodków na rzecz
dzieci chorych na choroby onkologiczne.

M³odzi ludzie bez wahania podjêli siê do-
broczynnej pracy, m.in. Wojciech Nowak, Mar-

cin Przyby³o i Mateusz Pude³ko jako jedni z pierw-
szych zg³osili siê jako wolontariusze. - Trzeba
pomóc, zrobiæ coœ dla kogoœ bezinteresownie - t³u-
maczy Marcin. - Przyszed³ ch³opczyk i podaro-
wa³ skarbonkê pe³n¹ jednogroszówek, która zo-
stanie zlicytowana - dodaje Mateusz.

W hali sportowej w Brzeszczach w ramach 18.
Fina³u WOŒP odby³ siê mityng lekkoatletyczny,
podczas którego zbierano pieni¹dze. W dalszej
kolejnoœci wolontariusze zawitali do Oœrodka
Kultury w Brzeszczach. Tam mo¿na by³o kupiæ
ciasta upieczone przez nauczycieli, rodziców
uczniów i cz³onków stowarzyszenia Wspólnota
Samorz¹dowa. W sali widowiskowej odby³y siê
koncerty oraz licytacje ró¿nych przedmiotów.

- Pozyskaliœmy bardzo du¿o przedmiotów -
mówi Bo¿ena Sobociñska, szef sztabu WOŒP
w Brzeszczach. - Czêœæ ze sztabu w Warszawie,
a czêœæ m³odzi ludzie z Grupy „Charytatywni”
przywieŸli od Jurka Owsiaka. Oprócz tego mamy
ró¿ne przedmioty od osób prywatnych.

Podczas imprezy Anna Czubaty, przeszkolona
przez fundacjê WOŒP, wraz z uczniami
przedstawili pokaz udzielania pierwszej
pomocy. Bo¿ena Sobociñska opowiedzia-
³a o sprzêcie medycznym podarowanym
przez WOŒP Powiatowemu Szpitalowi
w Oœwiêcimiu. Podkreœli³a, ¿e najnowszym
nabytkiem Oddzia³u Dzieciêcego jest apa-
rat do wspomagania oddechu z inkubato-
rem, którego wartoœæ wynosi ok. 70 tys. z³.

Punktualnie o godz. 20.00 przed Oœro-
dek Kultury zaproszono wszystkich na tra-
dycyjne „œwiate³ko do nieba”. W tym roku
oprócz sztucznych ogni, mieszkañcy obej-
rzeli te¿ wystêp teatru ognia „Eximus”
z Oœwiêcimia.

Oœrodek Kultury da³ siê poznaæ mieszkañ-
com gminy jako instytucja, której nie obce jest
s³owo „projekt”. Zrealizowa³ ju¿ wiele inicja-
tyw, które otrzyma³y dotacje z ró¿nych Ÿróde³
,miêdzy innymi z unijnych funduszy, takich jak
program  „M³odzie¿ w Dzia³aniu” czy Europej-
ski Fundusz Spo³eczny. Ju¿ w marcu rozpocz-
nie siê kolejna inicjatywa. Startuje projekt „Kul-
turalni.brzeszcze.pl.”, wspó³finansowany ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego. Skierowany jest
do aktywnych mieszkañców gminy dzia³aj¹cych
na rzecz kultury i animacji lokalnej spo³eczno-
œci. Jego celem jest podniesienie poziomu wie-
dzy uczestników z zakresu nowoczesnych œrod-
ków technicznych zwi¹zanych z realizacj¹ wy-
staw, koncertów, festiwali, zwiêkszenie umie-
jêtnoœci w zakresie planowania i realizacji pro-
jektów oraz stworzenie platformy wspó³pracy
podmiotów zwi¹zanych z kultur¹, a tak¿e edu-
kacj¹. Podczas projektu planowane s¹ wyjazdy
do du¿ych oœrodków kulturalnych, miêdzy in-
nymi w Warszawie, £odzi, Wroc³awiu oraz sze-
reg warsztatów i kursów zwiêkszaj¹cych kom-
petencje i umiejêtnoœci uczestników. Nabór do
projektu rozpocznie siê w marcu br. W projek-
cie mo¿e wzi¹æ udzia³ 18 osób z terenu Gminy
Brzeszcze. Ju¿ dziœ zainteresowanych zaprasza-
my do œledzenia aktualnoœci na www.ok.brzesz-
cze.pl. Na chêtnych i odwa¿nych czeka du¿o
przyjemnych chwil i niesamowita przygoda.
Udzia³ w projekcie jest bezp³atny. Serdecznie
zapraszamy!

Wiêkszoœæ z nas 14 lutego obchodzi dzieñ
œw. Walentego. Kupuje kwiaty, czekoladki lub
wysy³a pocztówki. Jednak ma³o kto zna histo-
riê tego œwiêta.

Zwyczaj sk³adania ¿yczeñ w dniu œw. Wa-
lentego najszybciej rozpowszechni³ siê w kra-
jach nale¿¹cych do kultury anglosaskiej, a jego
tradycja siêga XV w. Za pierwsz¹ walentynkê
uznano wiersz mi³osny do ¿ony, przes³any w 1415 r.
przez uwiêzionego w Tower Karola, Ksiêcia
Orleanu. Najs³ynniejszy walentynkowy podaru-
nek Henryk VIII ofiarowa³ Annie Boleyn. By³o
nim jab³ko pokryte ró¿owym lukrem, umieszczo-
ne w szkatu³ce wysadzanej per³ami.

Wskazania etnograficzne ka¿¹ szukaæ korze-
ni œwiêta w rzymskim obrzêdzie zwanym Lu-
percaliami, obchodzonym 14 i 15 lutego. Kap³a-
ni, Luperkowie, sk³adali ofiary Faunowi, bogo-
wi pasterzy i urodzaju. Czynili to w grocie, gdzie
wilczyca wychowa³a legendarnych za³o¿ycieli
Rzymu Romulusa i Remusa. Darami by³y koza
i pies, jako symbole p³odnoœci i oczyszczenia.
Z kultem Fauna wi¹za³o siê demonstrowanie mê-
skiej si³y, dlatego organizowano wyœcigi dru¿yn,
w których brali udzia³ m³odzi zawodnicy odzia-
ni w skóry poœwiêconych kóz. Dotkniêcie ko-
biety skrawkiem skóry oznacza³o, ¿e niebawem

zostanie matk¹, co stanowi³o cel nadrzêdny ludz-
kiego zwi¹zku. Mê¿czyŸni w urnie losowali imio-
na swych wybranek, a po odnalezieniu ich, odda-
wali czeœæ Faunowi, bardzo dos³ownie interpre-
tuj¹c sposób œwiêtowania. Oktawian August, nie
mog¹c znieœæ rozwi¹z³ych obyczajów, nakaza³
wstrzemiêŸliwoœæ przedma³¿eñsk¹ i zakaza³
prostytucji. Dla przyk³adu ukara³ rodzon¹ córkê
i wnuczkê, zsy³aj¹c je na bezludn¹ wyspê. Po in-
terwencji cesarza Lupercalia zmieni³y charakter,
a ich patronk¹ zosta³a Junona, opiekunka macie-
rzyñstwa, kobiet i ogniska domowego, której
czczenie wypada³o 15 lutego.

Chrzeœcijañstwo z rozwag¹ przeszczepia³o
niektóre obce elementy na w³asny grunt, co u³a-
twia³o integracjê ze spo³ecznoœci¹ pogañsk¹. Tak
w³aœnie zaadaptowano œwiêto pasterzy, ale powie-
rzono je wstawiennictwu œw. Walentego. Trady-
cja wymienia dwóch patronów dnia zakochanych.
Jeden z nich, kap³an Walenty, zosta³ skazany za
panowania cesarza Klaudiusza II Gota i stracony
14 lutego za udzielenie œlubu narzeczonym wbrew
edyktowi cesarskiemu. Wed³ug legendy zaprzyjaŸ-
ni³ siê z córk¹ wiêziennego stra¿nika i pozostawi³
jej na po¿egnanie liœæ w kszta³cie serca, podpisany
„Od Twojego Walentego”. Drugi opiekun to biskup
miasta w Umbrii, który za panowania cesarza Au-
reliana krzewi³ wiarê chrzeœcijañsk¹ wœród Rzy-

mian i pob³ogos³awi³ zwi¹zek poganina i chrzeœci-
janki, a zgin¹³ podczas przeœladowañ. Dla oddania
ho³du mêczennikowi wybudowano bazylikê nad
jego grobem, bêd¹c¹ do dziœ  miejscem licznych
pielgrzymek. Doczesne szcz¹tki Walentego spoczê-
³y w srebrnym relikwiarzu, opatrzonym napisem
„Œwiêty Walenty, patron mi³oœci”. Œw. Walenty
opiekuje siê równie¿ cierpi¹cymi na epilepsjê, cho-
roby umys³owe oraz ma moc uzdrawiania.

Œwiêto zakochanych niezwyk³¹ popularnoœci¹
cieszy siê w Stanach Zjednoczonych. Czêœæ pol-
skiego spo³eczeñstwa krytykuje walentynki, po-
strzegaj¹c je jako amerykanizm, zagra¿aj¹cy s³o-
wiañskim zwyczajom. Amerykanie obdarowuj¹
upominkami wszystkich znajomych, których darz¹
sympati¹, niezale¿nie od p³ci, wieku czy wzajem-
nych relacji. Do Polski walentynkowy zwyczaj
dotar³ z Niemiec, gdzie jego istotn¹ czêœci¹ jest
kolacja we dwoje, a dowodem mi³oœci s¹ czerwo-
ne ró¿e i czekoladowe pierniki w kszta³cie serca.
Polacy od niedawna bawi¹ siê w tym dniu, bo zaled-
wie od dwudziestu lat, ale walentynki s¹ powszech-
nie znane i wywo³uj¹ pozytywne skojarzenia.

Trzeba przyznaæ, ¿e zbyt du¿y nacisk na ko-
mercjalizacjê deprecjonuje autentyczne wartoœci
zwi¹zane z dniem œw. Walentego, zw³aszcza, ¿e na
wystawach sklepowych dominuj¹ kiczowate figur-
ki, a w sieci kr¹¿¹ wierszyki o ubogich treœciach.
Nale¿y jednak pamiêtaæ o cennej tradycji tego œwiê-
ta ³¹cz¹cej elementy antyczne z ludowymi, pradaw-
ne z chrzeœcijañskimi, zabawê z altruizmem.

WOŒP po raz 18.

 Mariola Bartel Mariola Bartel Mariola Bartel Mariola Bartel Mariola Bartel

Historia Walentynek

Krystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna Rosner
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„Z³ote i Diamentowe Gody” œwiêtowa³o
w naszej gminie 76 par. Uroczystoœæ wrêcze-
nia medali odby³a siê 16 grudnia w restauracji
„S³owiañska”.

- Dawno nie mieliœmy tak licznego grona ju-
bilatów - wyznaje Anna Adamczyk kierownik
Urzêdu Stanu Cywilnego w Brzeszczach. - Dziœ
zaprosiliœmy a¿ 64 pary o 50-letnim sta¿u ma³-
¿eñskim i 12 par, które prze¿y³y wspólnie 60 lat.

Medalami za d³ugoletnie po¿ycie, którymi
uhonorowa³ pary ma³¿eñskie prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej, w jego imieniu wrêcza³y pa-
rom burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska i Anna
Adamczyk. Ka¿da jubilacka para otrzyma³a w pre-
zencie ciep³y pled ufun-
dowany przez Gminê.
By³ te¿ tradycyjny
kwiatek dla szacow-
nych goœci, poczêstu-
nek i chóralnie odœpie-
wane przy lampce
szampana przez wszyst-
kich 100 lat. Wiele cie-
p³ych s³ów do goœci
skierowa³a te¿ burmistrz
Teresa Jankowska. Po-
tem z koncertem ¿yczeñ

wyst¹pi³ zespó³ œpiewa-
czy „Têcza”.

50-lecie po¿ycia
ma³¿eñskiego œwiêto-
wali - brzeszczanie:
Jan, Helena Bojda;
Hieronim, Krystyna
Boroñ; Mieczys³aw,
Jadwiga Chromy; Syl-
wester, Helena Dadak;
Mieczys³aw, Józefa
Famielec; Mieczys³aw,

Janina Gach; Henryk, W³adys³awa Gibas; Stani-
s³aw, Maria Góra; Marian, Maria Góra; Tadeusz,
Maria Jarosz; Józef, Zofia Kachel; Jan, Olga Ka-
sperczyk; Marian, Teresa Kramarczyk; Boles³aw,
Maria Krawczyk; W³adys³aw, Irena Kubik; Ry-
szard, Maria Kulka; Edmund, Anna Kurek; Cze-
s³awa, Emil Lekki; Emil, Rozalia Lukasek; Stani-
s³aw, Emilia £ach; Danuta, Lucjan £osiowski;
Mieczys³aw, Danuta £ukasik; Bogus³aw, Zofia
£ukowicz; Eligiusz, Katarzyna Marusza; Józef,
Anna Milaniak; Stanis³aw, Amelia Moroñ; Stani-
s³aw, Zofia Myœliwiec; Anna, W³adys³aw Orlic-
ki; Adam, Ma³gorzata P³oskonka; Józef, W³ady-
s³awa Pochopieñ; Roman, Krystyna Saduœ; Jan,
Stanis³awa Siedlarz; Alfred, Wanda Sowa; Jan,

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

D³ugie lata razem
W³adys³awa Wawrzyczek; Józef, Julia Wie³o-
wicz; Roman, Zofia Worwa; Edward, Halina Za-
wadzka; Ryszard, Genowefa Z³otek; jawiszo-
wianie: Jadwiga, Mieczys³aw Cetnarski; Fran-
ciszek, Maria Fijo³ek; W³adys³aw, Genowefa
Kania; Czes³aw, Anna Kobielus; Józef, Helena
Korczyk; Józef, Zofia Nycz; W³adys³aw, Wie-
s³awa Pieczka; Jan, Jadwiga Pilch; Jan, Stefa-
nia P³oskonka; Jan, Halina Wójcik; Kazimierz,
Halina Zemlik; Ryszard, Helena Zieliñska; prze-
cieszynianie: Mieczys³aw, Kazimiera Andrusz-
ko; Tadeusz, W³adys³awa Baran; Jan, Józefa Bie-
da; Stanis³aw, Krystyna Chrz¹szcz; Wiktoria,
Zygmunt Kusiñski; Stanis³aw, Stanis³awa Piwo-
warczyk; Bronis³aw, Irena Tomaszek; Antoni,

Czes³awa Turek; Tade-
usz, Halina Wójcik; wilcz-
kowianie: Marian, Cecy-
lia Pasternak; skidzinia-
nie: Kazimierz, Helena
G³¹b; Jan, Józefa Œmie-
lak; Franciszek, Janina
Zaj¹c; zasolanie: Stani-
s³aw, Zofia Zaj¹c.

 60 lat wspólnie
prze¿yli - brzeszczanie:
Franciszek, Anna Kubi-
ca; Antoni, Joanna Ma-
ciejczyk; Czes³aw, Emi-

lia Pasko; Tadeusz, Anna Rajtar; W³adys³awa,
Ireneusz, Zieliñski; jawiszowianie: Stefan,
Helena Dziubek; Józef, Helena Ligêza; Euge-
niusz, Wanda Rusek; Kazimierz, Zofia Zió³-
kowska; przecieszynianie: W³adys³aw, Helena
Gwi¿d¿; wilczkowianie: Józef, Marianna
Stanclik; skidzinianie: Maksymialian, Józefa
Zaj¹c.

- W tym szczególnym dla nas dniu pad³o
tyle ciep³ych i serdecznych s³ów. Dowartoœcio-
wa³y nas i umocni³y w przekonaniu, jak wa¿ne
jest ma³¿eñstwo i rodzina, która wokó³ niego siê

tworzy - wyznaje
Maria Jarosz œwiê-
tuj¹ca z mê¿em Ta-
deuszem 50-lecie
po¿ycia ma³¿eñ-
skiego. - Podczas
uroczystoœci wszy-
scy czuliœmy siê, jak
jedna wielka, brzesz-
czañska rodzina.
By³o tyle wzruszeñ
i wspomnieñ, a na-
sza kochana „Tê-
cza” pod kierownic-
twem pani Marii

Foksiñskiej przenios³a nas w czas m³odoœci.
Przepiêkne pieœni przypomnia³y rodzinny dom,
ojca, matkê, a mo¿e i pierwsze mi³oœci.
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Krymina³y
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ZDARZENIA

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

23 grudnia funkcjonariusze stra¿y miejskiej zatrzymali 49-letniego nie-
trzeŸwego mieszkañca Jawiszowic Marka R., który pod wp³ywem alkoholu
(2,08 prom.) znêca³ siê fizycznie i psychicznie nad ¿on¹ i córk¹. Mê¿czyzna
zosta³ przewieziony do izby wytrzeŸwieñ.

28 grudnia stra¿nicy miejscy zatrzymali do kontroli w ruchu drogowym
rowerzystê jad¹cego ul. Leœn¹ w Brzeszczach. Badanie stanu trzeŸwoœci
38-letniego brzeszczanina Grzegorza Sz. wykaza³o prawie 2 prom. alkoholu.
Teraz czeka go kara grzywny, ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wol-
noœci do roku.

1 stycznia policjanci Wydzia³u Ruchu Drogowego KPP Oœwiêcim pe³ni¹-
cy s³u¿bê w ramach akcji  „Sylwester 2009” zatrzymali mieszkañca Zasola
Bielañskiego 21-letniego Dawida R. Funkcjonariusze zauwa¿yli, ¿e kierowca
Seata Ibizy na widok radiowozu dziwnie siê zachowuje. W pewnym momen-
cie zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu. Uszkodzi³ znak drogowy i wjecha³ do
przydro¿nego rowu, po czym próbowa³ uciekaæ. Zatrzymany kierowa³ samo-
chodem w stanie nietrzeŸwoœci (2,47 prom.). Do zdarzenia dosz³o ok.
godz. 20.45 w Zasolu na ul. Kostka Jagie³³y.

6 stycznia Komisariat  Policji w Brzeszczach zosta³ powiadomiony przez
mieszkankê Brzeszcz Annê K. o kradzie¿y 2 ton wêgla o wartoœci 1200 z³
z terenu posesji przy ul. Koœciuszki. Czynu mieli siê dopuœciæ dwaj znani ko-
biecie mê¿czyŸni tj. 34-letni Marcin R. bez sta³ego miejsca zamieszkania oraz
37-letni brzeszczanin Janusz Z. Funkcjonariusze w toku czynnoœci dochodze-
niowo-œledczych ustalili, ¿e mê¿czyŸni sukcesywnie od kilku miesiêcy wy-
wozili wêgiel z terenu posesji.

7 stycznia w Brzeszczach  na ul. Ofiar Oœwiêcimia funkcjonariusze policji
zatrzymali 31-letniego mieszkañca Brzeszcz Miros³awa B., który kierowa³ Po-
lonezem pomimo s¹downie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

13 stycznia w Jawiszowicach na os. Paderewskiego zatrzymano 35-let-
niego jawiszowianina Marka K., który kierowa³ samochodem marki Audi A4
w stanie nietrzeŸwoœci (3,10 prom.). Mê¿czyzna w dodatku posiada³ s¹downie
orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Z 17 na 18 stycznia ok. godz. 23.25 funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej
podczas patrolu ul. Leœnej w Brzeszczach, przy ogrodzeniu sk³adu mia³u wê-
glowego KWK „Brzeszcze- Silesia”, zauwa¿yli dwóch mê¿czyzn. Usi³owali
oni wynieœæ wêgiel z chronionego obszaru. Na widok radiowozu zaczêli ucie-
kaæ w kierunku zak³adu górniczego, sforsowali siatkê i zbiegli. Wspólna akcja
stra¿ników miejskich i ochrony kopalni doprowadzi³a do ujêcia 57-letniego
mieszkañca Brzeszcz Wac³awa J. Komenda SM prowadzi czynnoœci wyja-
œniaj¹ce w celu ustalenia drugiego sprawcy. Powy¿szy czyn zagro¿ony jest
kar¹ aresztu, ograniczenia wolnoœci lub grzywny.

19 stycznia mieszkanka Brzeszcz Dorota S. powiadomi³a brzeszczañski
komisariat policji o kradzie¿y, do której mia³o dojœæ w markecie Lidl w Jawi-
szowicach. Jak siê okaza³o, do kradzie¿y nie dosz³o. Roztargniona kobieta
torebkê z dokumentami i kart¹ bankomatow¹ zostawi³a w wózku sklepowym.
Zwróci³a j¹ uczciwa znalazczyni.

20 stycznia w godzinach popo³udniowych w Oœwiêcimiu na ul. ¯wir-
ki i Wigury policjanci zatrzymali 15-letniego mieszkañca Brzeszcz, który
w trakcie legitymowania, pos³u¿y³ siê przerobionym dokumentem. Nieletni
zosta³ przekazany pod opiekê rodzicom, a sprawa trafi do S¹du Rodzinnego.

22 stycznia ofiar¹  kradzie¿y „na hydraulika” pada³a 80-letnia brzeszczanka
Joanna M. Do jej mieszkania przy ul. Dworcowej zapuka³ mê¿czyzna w œred-
nim wieku, ubrany na czarno. Rzekomo by³ pracownikiem wodoci¹gów. Ko-
bieta wpuœci³a go. Kiedy zorientowa³a siê, ¿e mo¿e byæ z³odziejem lub oszu-
stem, kaza³a mu opuœciæ mieszkanie. Jej przypuszczenia siê potwierdzi³y. Stra-
ci³a 570 z³ przygotowane na czynsz za mieszkanie. Podczas gdy „hydraulik”
zajmowa³ kobietê rozmow¹, do mieszkania wszed³ drugi sprawca. Okrad³
i niepostrze¿enie zbieg³.

Roczne dziecko p³aczem urato-
wa³o ¿ycie swoje i rodziców.
Wszystkim grozi³o zatrucie tlen-
kiem wêgla. Mama malucha ju¿
straci³a przytomnoœæ.

Do zdarzenia dosz³o 20 stycz-
nia tu¿ przed pó³noc¹ w bloku nr 13
przy ul. S³owackiego. 22-letniego
ojca rodziny Patryka K. obudzi³
p³acz rocznego syna. Kiedy mê¿czy-
zna wsta³, zobaczy³ le¿¹c¹ na pod-
³odze nieprzytomn¹ 21-letni¹ ¿onê
Sabinê. Szybko wezwa³ pogotowie
ratunkowe. Ca³a trójka  zosta³a prze-
wieziona do oœwiêcimskiego szpi-
tala. Kobieta odzyska³a przytom-
noœæ, nie wymaga³a hospitalizacji.
Dziecko pozosta³o na obserwacji na
oddziale dzieciêcym.

Nastêpnego dnia w bloku zjawi³
siê bieg³y specjalista, który ustali³,

¿e przyczyn¹ zatrucia tlenkiem wê-
gla by³o nadmierne uszczelnienie
mieszkania. Tlenek powstaj¹cy przy
spalaniu gazu w piecykach ³azien-
kowych z innych mieszkañ w pio-
nie, który gromadzi³ siê w przewo-
dzie kominowym, nie by³ w stanie
wydostaæ siê przez system wentyla-
cyjny na zewn¹trz i zosta³ „zassany”
do tego mieszkania. Do identyczne-
go zdarzenia dosz³o w tym samym
mieszkaniu w grudniu ub. roku.

- Prowadzimy postêpowanie w  tej
sprawie. Nic jednak nie wskazuje, ¿e
mielibyœmy postawiæ komukolwiek
zarzut - mówi Jaros³aw Adamiec, za-
stêpca komendanta policji w Brzesz-
czach. - Bieg³y s¹dowy nie stwierdzi³,
¿eby powodem zatrucia poza wcze-
œniej wskazan¹ przyczyn¹ by³y wadli-
wie dzia³aj¹ce przewody kominowe.

O krok od dramatu

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Nasza oœmiomiesiêczna córka Lenka urodzi³a siê z bardzo rzadk¹ wad¹
uk³adu kostnego tzw. PFFD. Jej lewa nó¿ka nie rozwija siê prawid³owo
i jest ju¿ na chwilê obecn¹ o kilka centymetrów krótsza od prawej. Aby
Lenusia w przysz³oœci mog³a normalnie ¿yæ potrzebna jest seria niezwy-
kle skomplikowanych i kosztownych operacji, bardzo bolesny zabieg
wyd³u¿ania koœci oraz rehabilitacja, wszystko to w USA. Niesamowite
osi¹gniêcia w leczeniu tego schorzenia ma s³ynny amerykañski ortopeda
dr Dror Paley. Lenka ma jedyn¹ szansê i ma³o czasu na ucieczkê od kalec-
twa. W warunkach polskich leczenie tego rzadkiego schorzenia jest nie-
mo¿liwe. To normalne ¿ycie naszej córki kosztuje 200 tys. USD…
Bêdziemy bardzo wdziêczni za przekazanie na rzecz Leny 1% podatku
lub ka¿dej dowolnej kwoty.

Pomó¿my Lence 

Asia i Marcin PawAsia i Marcin PawAsia i Marcin PawAsia i Marcin PawAsia i Marcin Paw

Lenka jest podopieczn¹ Fundacji Dzieciom Niepe³nosprawnym
„Podaruj uœmiech”

Nr konta: ING Bank Œl¹ski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966
KONIECZNIE Z DOPISKIEM „DLA LENY PAW”

1% podatku na rzecz OPP: Fundacja Dzieciom Niepe³nosprawnym
„Podaruj uœmiech”

ul. P³ocka 5A, 81-535
Gdynia KRS: 0000245254,
NIP: 586-21-60-247,
REGON: 220149861
KONIECZNIE Z DOPISKIEM „DLA LENY PAW”  
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W tym roku zespó³ „Przecieszynianki”
obchodzi³ okr¹g³¹ rocznicê powstania. To ju¿
30 lat, jak cz³onkowie grupy kultywuj¹ regio-
nalne tradycje i zwyczaje. Przyjaciele „Prze-
cieszynianek” spotkali siê w styczniu, by wspól-
nie z nimi œwiêtowaæ to wa¿ne wydarzenie.

Zespó³ „Przecieszynianki”
swoj¹ uroczystoœæ zorganizo-
wa³ 16 stycznia. Po mszy œw.
w koœciele Matki Boskiej Czê-
stochowskiej w Przecieszynie
goœcie udali siê do miejscowe-
go Domu Ludowego. Konfe-
ransjerk¹ podczas imprezy
zaj¹³ siê Edward Szyd³o. Nie
zabrak³o przedstawicieli w³a-
dzy, dyrektorów placówek oraz
cz³onków zaprzyjaŸnionych
zespo³ów.

Ten wyj¹tkowy wieczór
otworzy³a Józefa Apryas, kie-
rownik zespo³u „Przecieszy-
nianki”. Goœcie z³o¿yli ¿ycze-
nia jubilatom i zaœpiewali sto
lat. W czasie trwania imprezy
odby³y siê wystêpy artystycz-
ne. Na scenie zaprezentowa³y
siê oczywiœcie „Przecieszy-
nianki”, które przygotowa³y na tê okazjê m.in.
weso³¹ wersjê Czerwonego Kapturka. Dzieci z Ze-
spo³u Szkolno-Przedszkolnego z Przecieszyna
wykona³y program muzyczno-recytatorski. Ca³oœæ

uzupe³nia³a kapela Zasolanie, która zapewni³a opra-
wê muzyczn¹. Goœcie obejrzeli te¿ prezentacjê mul-
timedialn¹, przedstawiaj¹c¹ historiê zespo³u.

Zespó³ „Przecieszynianki” powsta³ w 1980 r.
Funkcjê kierownika przez 25 lat pe³ni³a Helena
Zawadzka. W roku 2005 pa³eczkê przejê³a Józe-
fa Apryas. Obecnie stron¹ muzyczn¹ zajmuje siê
W³adys³aw Wróblewski, wczeœniej Wies³awa

Ormianin. Zespó³ jest wielopokoleniowym te-
atrem wiejskim. Wspó³pracuje z wieloma organi-
zacjami spo³ecznymi i szko³ami, z doros³ymi, m³o-
dzie¿¹ i dzieæmi. Organizuje m.in. wieczornicê

Dzia³aj¹cy ju¿ od piêciu lata zespó³ „Tê-
cza” od czterech lat kolêduje. Z roku na rok
seniorzy odwiedzaj¹ coraz wiêksz¹ liczbê osób.
Docieraj¹ nie tylko do prywatnych domostw,
ale równie¿ do pensjonariuszy z domów opieki
spo³ecznej.

Cz³onkowie „Têczy” pragn¹ nieœæ ludziom
radoœæ. Dziêki tradycyjnemu ju¿ kolêdowaniu
doskonale im siê to udaje.

- Odwiedzamy z kolêd¹ domy prywatne oraz
instytucje - mówi Maria Foksiñska, kierownik ze-
spo³u. - Rodziny bardzo serdecznie nas przyjmuj¹,
razem z nami œpiewaj¹. Potem opowiadaj¹ swo-

im znajomym o nas i tak z roku na rok lista od-
wiedzin nam roœnie.

Cz³onkowie „Têczy” kolêduj¹ ju¿ nie tylko
na terenie gminy Brzeszcz. Zapraszani s¹ przez
prywatne osoby tak¿e do Wilamowic, Kêt,
Oœwiêcimia czy Zasola Bielañskiego. Niejedno-
krotnie, jak wspominaj¹, brn¹ do domów po du-
¿ym œniegu i w mrozie. Jednak zimowa aura nie
przeszkadza im w dobrej zabawie. Podczas ka¿-
dej wizyty zespo³u domownicy otrzymuj¹ pa-
mi¹tkowy kalendarz z wizerunkiem „Têczy”.

Seniorom du¿¹ radoœæ sprawiaj¹ te¿ wystê-
py w domach opieki spo³ecznej. Od dobrych paru
lat odwiedzaj¹ ze swoim programem pensjona-
riuszy z Oœwiêcimia, Zatora i Grojca.

- Pomimo, ¿e jesteœmy ju¿ emerytami, ci¹-
gle brakuje nam czasu - wyznaje
Maria Foksiñska. - Tak jednak tym
czasem staramy siê dzieliæ, ¿eby
dotrzeæ do wszystkich, którzy nas
chc¹. Na przyk³ad w lutym wy-
bieramy siê z kolêd¹ do szpitala
w Pszczynie.

A sk¹d siê to wziê³o? Pani Maria
dosta³a telefon z przychodni, z proœb¹
o kontakt z lekarzem. Zmartwi³a siê.
Myœla³a, ¿e to w sprawie wyników,
które tydzieñ wczeœniej wykona³a.
Okaza³o siê, ¿e zdrowie jest w jak
najlepszym porz¹dku, a przy okazji
pani doktor zaprosi³a j¹ wraz z ca-
³ym zespo³em, z wystêpem, do swo-
ich pacjentów.

Kolêdowali

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)
Pensjonariusze Domu Opieki Spo³ecznej w Zatorze w tym roku równie¿
doczekali siê odwiedzin kolêdników z „Têczy”

To ju¿ 30 lat

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Podczas uroczystoœci „Przecieszynianki” wyst¹pi³y na scenie miejscowego Domu Ludowego

z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci, uczestniczy w do-
¿ynkach oraz imprezach organizowanych przez
brzeszczañski Oœrodek Kultury. Reprezentuje te¿
gminê Brzeszcze w licznych przegl¹dach rejono-
wych i wojewódzkich.

Warto wspomnieæ, ¿e zespó³ zdobywa³ licz-
ne nagrody i wyró¿nienia, w tym Grand Prix za
„Wieczór na wsi” oraz Z³ot¹ Maskê - na Ma³opol-

skim Festiwalu Teatrów Wiej-
skich w Wiœniowej. „Przecie-
szynianki” czêsto pokazuj¹
scenki napisane przez obecne-
go, jak i by³ego kierownika.
Przez ostatnie piêæ lat wysta-
wi³y m.in. „Panie nad rzek¹”,
„Pieczenie chleba”, „Comber
babski” czy „Kiszenie kapu-
sty”. Jury ró¿nych konkursów
docenia³o ich pracê, z wyjaz-
dów wraca³y z nagrodami.

Zespó³ „Przecieszynian-
ki”, w sk³adzie: Józefa Apry-
as, Wanda Fajfer, Genowefa
Krawczyk, Anna Kraj, Wie-
s³awa Ormianin, Czes³awa
Turek, Jadwiga Kad³ubow-
ska, Marianna Krzyœcin,
Martyna Merta, Joanna Mito-
raj, Krystyna Cierpia³, W³a-
dys³awa Kozak, Bronis³awa
Knapek, Krystyna Borow-

czyk, Piotr Micorek, Ludwina Micorek i Janina
Adamska pokazuj¹, jak mi³o i po¿ytecznie mo¿-
na spêdzaæ wolny czas.

•   Do wynajęcia 5 lokali biurowych o po-
wierzchni: 15 m2, 19 m2, 10 m2, 16 m2, 19 m2

w budynku parterowym, z mediami, w Brzesz-
czach przy ul. Kościuszki. Do dyspozycji par-
king. Informacje: tel. 698 624 478.
•   Polsat Cyfrowy, Cyfra + na telefon z do-
stawą do domu. Montaż anten - budynki jed-
norodzinne. Jan Nycz, tel. 033 810 70 22,
kom. 604 836 409.
•  Sprzedam działkę budowlaną lub pod in-
westycję. Miejscowość Góra - woj. śląskie,
pow. Pszczyna. Piękne i spokojne miejsce,
blisko szkoła, przedszkole, łatwy dojazd w kie-
runku Pszczyny, Brzeszcz, Oświęcimia. Wię-
cej informacji: tel. 505 898 998.
•  Oddam w najem działkę (9 arów) w Rajsku
przy ul. Pszczyńskiej na działalność gospo-
darczą lub reklamę; tel. 502 126 373, 033 843
16 42.
•   Oddam w najem garaże przy ul. Daszyń-
skiego w Brzeszczach; tel. 664 963 100.
•   Sprzedam działkę zagospodarowaną -
22 ary, z drogą dojazdową - przy ul. Nosala
w Brzeszczach, z możliwością zabudowy; tel.
032 21 10 186, 608 207 228.
•   Sprzedam garaż „Poronin” przy ul. Lisica;
tel. 032 21 10 186, 608 207 228.
•  Wynajmę pomieszczenie na próby zespołu
muzycznego, tel. 504 305 138.

Og³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobne
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Nasze tematy

W³adze naszej gminy szukaj¹ ponad dwóch
milionów oszczêdnoœci. Jeszcze w starym roku
burmistrz Teresa Jankowska sygnalizowa³a ko-
niecznoœæ zaciskania pasa. Nie kry³a, ¿e pieniê-
dzy trzeba szukaæ m.in. w oœwiacie i kulturze.
Jaki los czeka nierentowne szko³y? Czy uda siê
unikn¹æ zwolnieñ pracowników?

Wed³ug wstêpnego programu oszczêdno-
œciowego przygotowanego przez Gminny Zarz¹d
Edukacji od wrzeœnia tego roku zlikwidowane
mia³aby byæ oddzia³y Gimnazjum nr 1 w Skidzi-
niu, a uczniowie trafiliby do placówki
w Brzeszczach. Dzieci z Zasola, gdzie
zlikwidowane mia³yby byæ oddzia³y
szkolne, uczy³yby siê w Skidziniu.
W Zasolu rozwa¿ano te¿ nietworzenie
chocia¿by pierwszej klasy (5 dzieci)
oraz prywatyzacjê przedszkola i utwo-
rzenie placówki dla ma³ych dzieci.
Wœród propozycji znalaz³y siê te¿ m.in.
redukcja etatów palaczy, stró¿ów i pra-
cowników obs³ugi w niektórych pla-
cówkach oœwiatowych czy prywatyza-
cja sto³ówek szkolnych. Zastanawiano
siê nad  skróceniem czasu pracy w czte-
rech przedszkolach. By³a te¿ mowa o za-
braniu trzecioklasistom darmowej nauki
p³ywania. Odchudzanie oœwiaty mia³o
przynieœæ oszczêdnoœci rzêdu 678 tys. z³.

- Niektóre z propozycji zosta³y za-
akceptowane, inne wyda³y siê zbyt da-
leko id¹ce, jak np. rezygnacja z basenu dla trze-
cioklasistów chocia¿ jest to spora kwota, bo pra-
wie 108 tys. z³. rocznie - mówi Anna Kasprzyk-
Ha³at, przewodnicz¹ca Komisji Edukacji, Kul-
tury i Sportu. - Nauczyciele zdaj¹ sobie spra-
wê, ¿e jeden oddzia³ uczniowski to jeden etat
nauczyciela. Nie bêdzie dzieci, nie ma klasy,
nie ma wiêc pracy.

Koszty utrzymania ma zmniejszyæ te¿ Oœro-
dek Kultury, który administruje nie tylko budyn-
kiem przy ul. Narutowicza, ale równie¿ domami
ludowymi i œwietlicami w oœmiu rejonach gminy.
Prowadzi te¿ kino, basen, halê sportow¹, biblio-
tekê z filiami oraz tzw. „willê”, gdzie mieœci siê
izba historyczna. Zatrudnia ponad 90 osób.

Dyrektor Oœrodka Kultury Ma³gorzata Wój-
cik przygotowa³a program oszczêdnoœciowy po-
niewa¿ koszty utrzymania Oœrodka s¹ du¿o wy-
¿sze ni¿ œrodki na dzia³alnoœæ merytoryczn¹.

- Zaproponowa³am wynajêcie zewnêtrznych
firm w celu sprz¹tania i obs³ugi ratowniczej na
basenie, zamianê umów o pracê na umowy o œwiad-
czenie us³ug w przypadku niektórych stanowisk
(po wygaœniêciu dotychczasowych umów), usa-
modzielnienie pracowników merytorycznych
(likwidacja dodatków funkcyjnych), rezygnacjê
z wynajmu pomieszczeñ i przeniesienie placówek
kulturalnych do budynków gminnych. W przy-
padku zmniejszenia stanu zatrudnienia likwida-
cji ulegnie jeden etat administracyjny - mówi
Ma³gorzata Wójcik. - Do tej pory zrezygnowa-
³am z dwóch etatów merytorycznych.

W Oœrodku Kultury funkcjonuj¹ Rada Pra-
cownicza i zwi¹zki zawodowe, które obecnie opi-
niuj¹ przedstawione przez dyrektora propozycje
i przygotowuj¹ w³asne. Zarz¹d Zwi¹zku Oddzia-

³u Nauczycielstwa Polskiego w Brzeszczach, zrze-
szaj¹cy nauczycieli oraz pracowników administra-
cji i obs³ugi, przeanalizowa³ wnioski Rady Miej-
skiej z 29 grudnia ub.r. w sprawie oszczêdno-
œci w oœwiacie. Stanowisko Zarz¹du zosta³o
przedstawione radnym podczas styczniowej sesji.

W trosce o bezpieczeñstwo dzieci
Wygospodarowaæ 2 mln z³ nie jest prost¹

spraw¹. Wiadomoœæ o posuniêciach restruktury-
zacyjnych w Gminie szybko posz³a w eter, zw³asz-
cza ¿e chodzi o wcale niema³e pieni¹dze. A ¿e

Ÿród³a oszczêdnoœci upatrywano w likwidacji
oddzia³ów szkolnych i zwolnieniach pracowni-
czych, dotkniêci problemem nie stali z boku. Zro-
bi³ siê szum. Ludzie kroki kierowali do Urzêdu
Gminy na posiedzenia komisji Rady Miejskiej,
szukali wsparcia zwi¹zków zawodowych, wresz-
cie organizowali zebrania w so³ectwach. W Prze-
cieszynie i Zasolu Rady Rodziców dzia³aj¹ce przy
Zespo³ach Szkolno-Przedszkolnych i ca³a spo³ecz-
noœæ so³ectw za wszelk¹ cenê walczyli i nadal
walcz¹ o utrzymanie placówek szkolnych. Jako
¿e w Zasolu ¿ycie wspólnoty wsi mia³oby byæ
ograniczone te¿ w sferze kultury, w obronie œwie-
tlicy stanêli m³odzie¿ i cz³onkowie Klubu Seniora.

Na zebrania w so³ectwach zapraszano w³adze
gminne, by w trakcie dyskusji wypracowaæ mniej
bolesne kroki. Racje jednej strony racjami dru-
giej czêsto ju¿ nie by³y. Ka¿dy broni³ swoich. Nie
brakowa³o emocji. Puszcza³y nerwy, potem
przepraszano. Zawi¹za³ siê komitet obrony szko-
³y w Zasolu. Zaczêto zbieraæ podpisy pod prote-
stem w sprawie planowanej likwidacji szko³y
w Przecieszynie.

Szko³a w Przecieszynie w tym roku obcho-
dziæ ma 100-lecie istnienia, placówka w Zaso-
lu jubilatk¹ mia³aby szansê zostaæ za trzy lata.
Czy siê doczekaj¹?

Mieszkañcy obu so³ectw nie mog¹ pogodziæ
siê z zamkniêciem placówek. Dla nich to zerwa-
nie d³ugoletniej tradycji zapocz¹tkowanej wiek
temu, pozbawienie ¿ycia kulturalno-oœwiatowe-
go wiejskiej spo³ecznoœci. I wreszcie troska o bez-
pieczeñstwo dzieci w drodze do i ze szko³y. Dzieci
z Przecieszyna nie mog¹ liczyæ na gimbusa czy
pokrycie kosztów przejazdu miejskimi autobusa-

mi, bo odleg³oœæ ze wsi do szko³y jest mniejsza
ni¿ 3 km. Rodzice nie wyobra¿aj¹ sobie swoich
pociech id¹cych g³ówn¹, bez chodnika drog¹,
gdzie ruch zw³aszcza ciê¿kich samochodów jest
du¿y z uwagi na funkcjonuj¹c¹ w tym rejonie ¿wi-
rowniê. Dzieci z Zasola mog³yby co prawda liczyæ
na dowóz do szko³y (powy¿ej 3 km), ale niebez-
pieczne skrzy¿owanie drogi powiatowej z woje-
wódzk¹ w samym sercu wsi sieje niepokój wœród
rodziców. Co rusz dochodzi tam do bardziej lub
mniej tragicznych w skutkach wypadków.

Wybaczymy, bo zapomnieæ
nie mo¿emy

W Przecieszynie w przysz³ym roku
szkolnym naukê w pierwszej klasie powin-
no rozpocz¹æ 10 dzieci. Pierwszoklasistów
w Zasolu mia³oby byæ tylko 5. Wed³ug sa-
morz¹dowców to za ma³o. Najni¿sz¹ li-
czebnoœæ klasy okreœlaj¹ na 15 uczniów.

- We wrzeœniu do pierwszej klasy ze
Skidzinia, Przecieszyna, Zasola i Wilcz-
kowic pójdzie razem tylko 30 uczniów.
W przysz³ym 29. W 2012 r. bêdzie ich dwa
razy wiêcej bo naukê rozpoczn¹ 6-latki,
a potem pierwszaków znów bêdzie 30 -
wylicza Anna Kasprzyk-Ha³at. - Poza tym
na terenie gminy obserwujemy nierów-
nomiernoœæ roz³o¿enia uczniów. S¹ kla-
sy 26-osobowe i równolegle kilkuosobo-
we, co jest wyraŸnie niedostosowane do
subwencji oœwiatowej. Im liczniejsza kla-

sa, tym mniej dop³acamy do ucznia. Skoro mamy
oszczêdzaæ musimy d¹¿yæ, by klasy by³y opty-
malnie skonstruowane. By subwencja pokrywa³a
przynajmniej podstawowe koszty funkcjonowa-
nia szko³y klasy miejskie powinny liczyæ ok. 26
uczniów, co jest tak¿e uzasadnione mo¿liwoœci¹
podzia³u na grupy, wiejskie zaœ minimum 18.
W Przecieszynie utrzymanie ucznia w 2009 r. wy-
nios³o 10 219 z³, w Zasolu 10 755 z³ podczas gdy
np. w Jawiszowicach 7 714 z³.

Likwidacja obu placówek wed³ug kalkula-
cji GZE (koszty z 2009 r.) ma daæ w 2011 r. 338
tys. z³ oszczêdnoœci, przy za³o¿eniu, ¿e w Ski-
dziniu bêdzie dzia³aæ szko³a dwuoddzia³owa (2 kla-
sy od I-VI).

- Mamy informacjê, ¿e oszczêdnoœæ zwi¹za-
na z likwidacj¹ tych szkó³ w jednej wersji ma wy-
nieœæ 600 tys. z³, w innej 70 tys. z³. Która jest
w³aœciwa - mówi³ 24 stycznia podczas wspólne-
go zebrania so³ectw w Zasolu Miros³aw Gajda,
przewodnicz¹cy Rady Rodziców w Przecieszy-
nie. - Rozbie¿noœæ jest ogromna. Raz mówimy o nie-
spe³na 3 proc. oszczêdnoœci, których pañstwo szu-
kacie, drugim razem o 30 proc. Podjêliœcie pañ-
stwo radni wniosek o likwidacji szkó³ bez odpo-
wiednich informacji, bez odpowiednich danych?
Odst¹pcie od tego wniosku,  a my jako spo³eczeñ-
stwo wam to wybaczymy - kierowa³ s³owa do
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Kazimierza
Senkowskiego. - Bo zapomnieæ nie mo¿emy. Czy
chcecie w pamiêci spo³eczeñstwa zapisaæ siê li-
kwidacj¹ szkó³? Ma³o kto bêdzie pamiêta³ o re-
montach dróg, wymianie chodników czy remon-
cie basenu. Jak zamkniecie szko³y, ludzie wam to
d³ugo pamiêtaæ bêd¹.

W gminie ciêcia. Mieszkañcy protestuj¹

W Zasolu zawi¹za³ siê komitet obrony szko³y
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Nasze tematy

- Po pierwsze ¿adna decyzja jeszcze nie zapa-
d³a. Po drugie aspekt ekonomiczny jest jakimœ ele-
mentem, ale nie jest to has³o najwa¿niejsze - ripo-
stowa³ przewodnicz¹cy Rady Kazimierz Senkow-
ski. - Co do finansowego rozrzutu, to s¹ tylko
symulacje. Druga z kwot - 70 tys. z³ - zak³ada, ¿e
w razie likwidacji szko³y w Przecieszynie, wszyst-
kie dzieci pójd¹ do Skidzinia i trzeba bêdzie pro-
wadziæ szko³ê dwuoddzia³ow¹. Bardziej prawdo-
podobne jest, ¿e czêœæ pójdzie do Brzeszcz, wte-
dy oszczêdnoœci bêd¹ o wiele wiêksze, bo unik-
niemy prowadzenia 8 dodatkowych oddzia³ów
w Skidziniu. Tak naprawdê powodem naszego spo-
tkania jest sytuacja demograficzna (tu przewodni-
cz¹cy Rady przybli¿y³ dane).

Potrzebne s¹ pieni¹dze
Burmistrz Teresa Jankowska podczas ubie-

g³orocznych posiedzeñ komisji Rady Miejskiej
informowa³a, ¿e w 2010 r. do gminnej kasy
wp³ynie o wiele mniej pieniêdzy z podatku do-
chodowego, z op³aty eksploatacyjnej p³aconej
przez kopalniê „Brzeszcze-Silesia” oraz ze
sprzeda¿y nieruchomoœci. Dawa³a do zrozumie-
nia, ¿e oszczêdnoœci trzeba szukaæ w jednost-
kach gminnych, m.in. w oœwiacie i kulturze.

- W 2009 r. deficyt pañstwa wyniós³ 50 mln
z³. Nie ma mo¿liwoœci, ¿eby nie przek³ada³ siê
na samorz¹d lokalny - mówi³a podczas zebrañ
w Przecieszynie i Zasolu burmistrz Teresa Jan-
kowska. - Na nasz¹ rzeczywistoœæ prze³o¿y³y siê

udzia³y z bud¿etu pañstwa z tzw. PIT-ów. W tym
obszarze odnotowujemy spadek dochodów w wys.
1 200 tys. z³. Otrzymamy równie¿ ok. 400 tys.
z³. mniej w stosunku do projektu bud¿etu ze
stycznia 2009 r. ze wzglêdu na ni¿sz¹ op³atê eks-
ploatacyjn¹, bo kopalnia mia³a mniejsze wydo-
bycie w roku poprzednim. Recesja, która nast¹-
pi³a na rynku w III i IV kwartale spowodowa³a
problem ze sprzeda¿¹ nieruchomoœci i z tego po-
wodu do bud¿etu wp³ynê³o o 900 tys. z³ mniej.
Kolejny problem to zadania spadaj¹ce na Gmi-
nê bez dodatkowych œrodków, m.in. tzw. „œred-
nia” dla nauczycieli za 2009 r. (daje to kwotê
150 tys. z³), uchwalony rycza³t dla OSP czy ca³y
obszar opieki spo³ecznej, który Gminê coraz
wiêcej kosztuje. We wrzeœniu albo w paŸdzier-
niku trzeba przygotowaæ prowizorium na rok
2011. A art. 242 ustawy o finansach publicznych

mówi, ¿e musi nast¹piæ zrównowa¿enie wydat-
ków bie¿¹cych z dochodami bie¿¹cymi powiêk-
szonymi o nadwy¿kê i wolne œrodki. Do takiego
zrównowa¿enia brakuje ponad 2 mln z³. Tematy,
które chcemy zrealizowaæ, wymagaj¹ czasu. Cho-
dzi o sposób zarz¹dzania jednostkami organi-
zacyjnymi czy sferami ¿ycia publicznego. So-
bie, Radzie i pañstwu daliœmy czas, niepe³ny
rok, na pewne zmiany.

Dalej burmistrz Jankowska mówi³a, ¿e od li-
stopada ub. r. prowadzone s¹ z radnymi rozmowy
dotycz¹ce planów oszczêdnoœciowych w oœwia-
cie, kulturze, pomocy spo³ecznej, Stra¿y Miejskiej
i Urzêdzie Gminy. 29 grudnia na sesji Rada pod-
jê³a decyzje zwi¹zane m.in. z oœwiat¹.

- Radni kierowali siê demografi¹, ekonomi¹
oraz ustaw¹ o finansach publicznych - mówi³a bur-
mistrz Jankowska. - Za³o¿ono, ¿e w ka¿dym so-
³ectwie maj¹ pozostaæ elementy edukacji i kultu-
ry. ¯eby to utrzymaæ potrzebne s¹ pieni¹dze. Po
przeanalizowaniu wydatków na oœwiatê - od 2006 r.
- widaæ, ¿e z roku na rok s¹ coraz wiêksze. Rada
wnioskowa³a m.in., by w klasie miejskiej by³o
minimum 26 dzieci, a w wiejskiej 15. 30 grudnia
2009 r. dotar³ do mnie wniosek Rady o likwidacjê
oddzia³ów szkolnych w Przecieszynie i Zasolu
i przeniesienie uczniów do Skidzinia.

Komisja wezwie burmistrza
Restrukturyzacja placówek nie jest proce-

sem ³atwym do zrealizowania. Przewodnicz¹ca
Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Anna
K a s p r z y k - H a ³ a t
mówi, ¿e  ma œwiado-
moœæ napiêæ spo³ecz-
nych, jakie wywo³a³y
informacje o potrze-
bie zmian w organiza-
cji i finansowaniu
oœwiaty gminnej.

- Ka¿dy radny zo-
bowi¹zany jest kiero-
waæ siê dobrem wspól-
noty samorz¹dowej
ca³ej Gminy. Najtrud-
niej to zobowi¹zanie
wykonaæ, gdy krzyk
zastêpuje rozmowê,
a demagogia argu-
menty - oœwiadcza
Anna Kasprzyk-Ha-

³at. - Stoimy nadal na stanowisku, ¿e w gminie
konieczna jest racjonalna polityka oœwiatowa
oparta na prawach ekonomii, a szkolnictwo to
bardzo delikatna materia, w której zmiany mog¹
nastêpowaæ na drodze ewolucji, nie rewolucji.
W zwi¹zku z eskalacj¹ konfliktu wynikaj¹cego
w g³ównej mierze z braku rzetelnej informacji,
a uniemo¿liwiaj¹cego dialog, wzywamy burmi-
strza Brzeszcz i podleg³e mu s³u¿by zarz¹dza-
j¹ce oœwiat¹ do przygotowania kompleksowe-
go planu zmian w organizacji oœwiaty gminnej
na najbli¿sze lata. Nowa struktura organizacyj-
na powinna uwzglêdniaæ przybli¿enie kosztów
realizacji zadañ oœwiatowych w zakresie szkol-
nictwa podstawowego i gimnazjalnego do po-
ziomu otrzymywanej subwencji oœwiatowej.
Jednoczeœnie popieramy wszelkie inicjatywy
zmierzaj¹ce do zorganizowania stowarzyszeñ

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

W Przecieszynie pod protestem w sprawie planowanej likwidacji szko³y zebrano ju¿
2059 podpisów

rodziców i pedagogów w celu prowadzenia
przez nie dzia³alnoœci oœwiatowej w œrodowiskach
lokalnych.

Dzia³ania te wymagaj¹ czasu, w zwi¹zku z tym
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaproponuje
Radzie 3 lutego, na wspólnym posiedzeniu, (luto-
wy numer „Odg³osów Brzeszcz” zamkniêty 2 lu-
tego) odst¹pienie od wniosku z 29 grudnia 2009 r.
w sprawie rozwi¹zania zespo³ów szkolnych.

- W celu maksymalnego zbli¿enia kosztów
realizacji zadañ oœwiatowych do poziomu otrzy-
mywanej subwencji oœwiatowej Komisja wezwie
burmistrza do przestrzegania nastêpuj¹cych stan-
dardów w nowym arkuszu organizacyjnym: li-
czebnoœæ oddzia³ów w szko³ach miejskich ok. 26
uczniów; liczebnoœæ oddzia³ów w szko³ach wiej-
skich ok. 18 uczniów (niedopuszczalne jest
otwieranie oddzia³ów klas pierwszych poni¿ej 15
uczniów) - kontynuuje Anna Kasprzyk-Ha³at. -
Jeœli w  szkole nie zostanie utworzony oddzia³
licz¹cy 15 uczniów, nale¿y zaproponowaæ
podjêcie nauki w najbli¿ej po³o¿onej placów-
ce o najwy¿szym standardzie wyposa¿enia. W tro-
sce o jakoœæ kszta³cenia nie nale¿y wyra¿aæ zgo-
dy na oddzia³y ³¹czone (szczególnie w klasach
4-6). Komisja zawnioskuje te¿ o reorganizacjê
GZE. Jej celem ma byæ powstanie samodzielnych
jednostek szkolnych i przedszkolnych (zespo³ów)
wyposa¿onych w obs³ugê ksiêgow¹ oraz Wydzia-
³u Edukacji w strukturze Urzêdu Gminy, który
zorganizuje dzia³alnoœæ oœwiaty w Gminie.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczy-
stoœciach pogrzebowych

œp. Stanis³awa Gryze³ki
za modlitwê, zamówione msze œw., z³o¿one
wieñce i kwiaty oraz okazane wspó³czucie
serdecznie dziêkuje Rodzina.

Serdeczne podziêkowania za uczest-
nictwo w uroczystoœciach pogrzebowych

œp. Anny Król
z³o¿one kondolencje i wyrazy wspó³czu-
cia sk³ada syn z rodzin¹.

Sk³adam serdeczne podziêkowania kole-
gom i przyjacio³om z kopalni „Brzeszcze”
oraz firmom „Grudex” z Jawiszowic i „Pê-
drak” z Libi¹¿a za uczestnictwo w uroczy-
stoœciach pogrzebowych

œp. Wojciecha Bobek
Dziêkujê za kwiaty, zamówione msze œwiê-

te i wyrazy wspó³czucia.
¯ona z rodzin¹

PodziêkowaniPodziêkowaniPodziêkowaniPodziêkowaniPodziêkowaniaaaaa

Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy
uczestniczyli w uroczystoœciach pogrzebowych

œp. Stanis³awa Jarmu³owicza
za udzia³ w nabo¿eñstwie, modlitwê, s³o-

wa otuchy oraz wsparcie, z³o¿one wieñce
i kwiaty, zamówione msze œw. Dziêkujemy
pocztom sztandarowym i ratownikom KWK
„Brzeszcze” za piêkn¹ asystê.

¯ona z rodzin¹
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W okresach przedœwi¹tecznych organizuje w skle-
pach zbiórki ¿ywnoœci. Sama te¿ by³a pomys³o-
dawc¹ pomocy wzajemnej, polegaj¹cej na zbiórce
zbêdnych mebli i sprzêtu domowego, który prze-
kazuje potrzebuj¹cym. Pomaga³a dzieciom z domu
dziecka w usamodzielnianiu siê. Przez kilka lat or-
ganizowa³a wypoczynek letni dla dzieci z domu
dziecka w Bardzie Œl¹skim. Oko³o 40 dzieci wypo-
czywa³o w rodzinach naszej gminy.

- Na pewno wiele innych osób godniejszych ode
mnie powinno otrzymaæ takie wyró¿nienie - mówi³a
Anna Musia³kiewicz. - Podziêkowania nale¿¹ siê tym,
którzy potrafi¹ wyci¹gn¹æ rêkê do drugiego cz³owie-
ka, by zrobiæ coœ dobrego dla s³abszych od nas.

W kategorii „edukacja” Oskarda przyznano
Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi im.
ks. Jana Twardowskiego w Brzeszczach. W 2010 r.
gimnazjum obchodziæ bêdzie 10-lecie nadania
szkole imienia. Choæ szko³a jest m³od¹ placówk¹
oœwiatow¹, poszczyciæ siê mo¿e wieloma suk-
cesami w dziedzinie edukacji, sportu i wycho-
wania. Uczniowie brali udzia³ w licznych kon-
kursach przedmiotowych oraz olimpiadach, zaj-
muj¹c wysokie miejsca na ró¿nych szczeblach -
od powiatowego, poprzez wojewódzkie, a¿ po
ogólnopolskie (m.in.: Matematyczna Olimpiada
Ogólnopolska Olimpus, Konkurs Matematycz-
ny w jêzyku angielskim, Ma³opolski Konkurs
Chemiczny, Geograficzny, Biologiczny). Szko-
³a mo¿e siê te¿ pochwaliæ osi¹gniêciami sporto-
wymi m.in. w  Mistrzostwach Polski w Lekkiej
Atletyce, Powiatowej Gimnazjadzie czy Mistrzo-
stwach Województwa Ma³opolskiego. Otrzyma³a
równie¿  I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
„Comenius w Internecie” oraz wyró¿nienie za pro-
jekt „Moja szko³a w UE” podczas Ma³opolskiego
Przegl¹du Najciekawszych Form Realizacji Edu-
kacji Europejskiej w Tarnowie. Inne osi¹gniêcia to:
I m. w II edycji ogólnopolskiego konkursu eduka-
cyjnego „Odwa¿my siê byæ wolnymi” organizowa-
nego przez Muzeum Historii Polski, I m. w Miê-
dzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mi³oœæ
wg Jana Paw³a II”, II m. w Ogólnopolskim Kon-
kursie „Europa w szkole”. Gimnazjum w latach
2006-2009 realizowa³o miêdzynarodowy program
Socrates Comenius. Szko³a osi¹ga bardzo dobre wy-
niki podczas egzaminów gimnazjalnych. W 2008 r.
œrednia gimnazjum by³a wy¿sza od œredniej w gmi-
nie, powiecie, województwie i kraju.

- W imieniu dyrektora Gimnazjum nr 1 Urszuli
Nocoñ i ca³ej spo³ecznoœci szkolnej dziêkujê Sza-
nownej Kapitule za przyznanie naszemu gimnazjum
tego zaszczytnego wyró¿nienia - mówi³a odbiera-
j¹ca nagrodê nauczycielka G nr 1 Katarzyna Na-
wrocka. - Cieszymy siê, ¿e sukcesy naszych
uczniów i praca nauczycieli znalaz³y uznanie w pañ-
stwa oczach, tym bardziej, ¿e wyró¿nienie to
przypad³o w roku jubileuszowym. Podziêkowa-
nia kierujemy do rodziców naszych uczniów, któ-
rzy z³o¿yli wniosek o przyznanie Oskarda. Po-
wierzaj¹c swoje dzieci w nasze rêce obdarzyli nas
Pañstwo zaufaniem, a nagroda, któr¹ odbieramy,
jest dowodem, ¿e tego zaufania nie zawiedliœmy.
Pañstwa uznanie jest dla nas nagrod¹ i ogrom-
nym wyró¿nieniem.

W kategorii „sport” kapitu³a przyzna³a Oskar-
da Szkó³ce P³ywackiej Butterfly. Szkó³ka powsta³a

z inicjatywy Artura W³oszka i Krzysztofa Kuppera
w 2004 r. i jest œciœle zwi¹zana z basenem „Pod
platanem”. G³ówn¹ ofertê szkó³ki stanowi¹ za-
jêcia z nauki p³ywania dla dzieci i m³odzie¿y
na ró¿nym poziomie zaawansowania, prowadzo-
ne obecnie na 3 p³ywalniach. Butterfly wyró¿-
nia siê spoœród wielu szkó³ek p³ywania profe-
sjonalizmem i zaanga¿owaniem w promowaniu
p³ywania i zdrowego stylu ¿ycia. Szkó³ka roz-
szerza swoj¹ dzia³alnoœæ, dopasowuj¹c j¹ do za-
potrzebowañ œrodowiska m.in. o wyjazdy nar-
ciarskie. W 2009 r.  ruszy³a na brzeszczañskim
basenie pierwsza edycja ligi p³ywackiej. W li-
stopadzie wystartowa³o 90 osób, a wgrudnio-
wej edycji ju¿ 120. Startowa³y przedszkolaki,
uczniowie szkó³ podstawowych, a tak¿e m³o-
dzie¿ i doroœli.

- Fajnie jest otrzymywaæ nagrody. Bardzo
dziêkujê osobom otwartym na nasze projekty: pani
burmistrz i pani dyrektor OK, prezesowi UKS oraz

rodzicom dzieci za zaufanie nam - mówi³ Artur
W³oszek.

Oskard w kategorii „kultura” powêdrowa³ tego
dnia do Weroniki W³odarczyk. Pani Weronika jest
znana w œrodowisku brzeszczañskim z dzia³alno-
œci spo³eczno-kulturalnej. Jest emerytk¹ KWK
Brzeszcze. Przez wiele lat pracowa³a w Oœrodku
Kultury, jako instruktor kulturalno-wychowawczy.
Jest wspó³za³o¿ycielk¹ dzia³aj¹cej do dziœ grupy pi-
sz¹cych „Pióromanii”. Przewodniczy³a Klubowi Se-
niora Stokrotka, prowadzi³a zespó³ Retro, przez
wiele lat pe³ni³a funkcjê prezesa Towarzystwa Kul-
tury Teatralnej, integruj¹c zespo³y folklorystyczne
z terenu naszej gminy. Jest honorowym cz³onkiem
TKT, wspó³pracuje z Teatrem Regionalnym w Kra-
kowie. Jej dzia³alnoœæ zaowocowa³a wieloma wy-
jazdami zespo³ów na przegl¹dy wojewódzkie i ogól-
nopolskie. Nale¿y do Klubu Plastyka OK, Regio-
nalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury Podbe-
skidzie w Bielsku-Bia³ej, Stowarzyszenia Promo-
cji Kultury Podbeskidzie w Bielsku-Bia³ej, Grupy
Na Zamku w Oœwiêcimiu, Teatru Regionalnego
Bractwo Literackie Bia³ego Pasterza w Krakowie.
Jest wolontariuszk¹ Salezjañskiej Akademii Rado-
œci w œwietlicy dla dzieci w Oœwiêcimiu. Znana jest
równie¿ jako poetka i malarka. Wyda³a 7 tomików
poetyckich. Twórczoœæ prezentowa³a na licznych
wystawach i wieczorach autorskich. Za twórczoœæ
zdoby³a wiele wyró¿nieñ i nagród. Jest laureatem
wielu konkursów literackich oraz plastycznych. Jej
dorobek twórczy pozwoli³ znaleŸæ siê w gronie naj-
bardziej aktywnych i twórczych osób w Encyklo-
pedii Znanych Polaków i Polek 2007 „Who is who”.

Za wyró¿nienie pani Weroniki, która w tym
czasie przebywa³a na leczeniu rehabilitacyjnym
w Zakopanem, dziêkowa³ m¹¿  Alfred: - Dziêkujê
pierwszej dyrektor Oœrodka Kultury Annie Malinow-
skiej i kolejnym: Beacie Szyd³o, Teresie Jankowskiej
i Ma³gorzacie Wójcik. Podziêkowania kierujê te¿ do
Zarz¹du TKT, gminnych zespo³ów folklorystycznych
oraz kapitu³y, która doceni³a dzia³ania mojej ¿ony.

Oskarda w kategorii „m³odzie¿” odbierali
przedstawiciele Grupy Charytatywni.pl. Grupa
rozpoczê³a dzia³alnoœæ w 2007 r. Wtedy to piê-
ciu m³odych ludzi zwróci³o siê do dyrekcji i gro-
na pedagogicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesz-
czach z proœb¹ o wsparcie i pomoc. Otrzymali je
i rozpoczêli przygotowania do pierwszej akcji
Grosik. Dziêki niej oraz innym, jak: Dyskoteka -
lata 60, 70 i 80, 4 s³odkie dni, Wieczorek poetyc-
ki zebrali pieni¹dze, które przekazali dla dzieci
z Domu Dziecka w Oœwiêcimiu. ZnaleŸli spon-
sorów na 250 nagród do loterii fantowej. Zorga-

nizowali pierwsz¹ poza terenem szko³y ak-
cjê S³oneczny happening. W 2008 r., po
ukoñczeniu gimnazjum, cz³onkowie grupy
rozszerzyli dzia³alnoœæ. Organizowali kon-
certy charytatywne, Dzieñ Pamiêci Ryœka
Riedla i happening „¯yj zdrowo”, a zebrane
podczas akcji œrodki przekazywali na lecze-
nie ciê¿ko chorych dzieci z terenu naszej
gminy. By wœród m³odych ludzi szerzyæ po-
stawy wolontarystyczne ruszyli z programem
„Serce sercu”. W 2008 r. dzia³alnoœæ Cha-
rytatywnych zosta³a doceniona przez jury
Ma³opolskiego Konkursu Mieæ WyobraŸ-
niê Mi³osierdzia. Wygrali 10-dniow¹ wy-
cieczkê do Rzymu.

- Jesteœmy dumni, ¿e kapitu³a postawi-
³a nas w gronie tak zacnych osób - mówili

Charytatywni: £ukasz Rados, Rafa³ Andreas i Ma-
teusz Krzempek. - Dziêkujemy naszemu opieku-
nowi, Bo¿enie Klamrze, bo bez niej nasza dzia-
³alnoœæ skoñczy³aby siê tylko w naszych g³owach,
oraz pani Bo¿enie Sobociñskiej, ¿e patronatem
objê³a nasz¹ dzia³alnoœæ. Pozdrawiamy tych, któ-
rzy z ró¿nych powodów musieli opuœciæ grupê
czyli Wojtka, Marysiê, Bartka i And¿elikê oraz
wolontariuszy z PZ nr 7 i G nr 2. Zawsze mo¿e-
my na was liczyæ.

Nagrodê specjaln¹, która jest przyznawa-
na za wyró¿niaj¹ce siê wydarzenie roku, kapi-
tu³a postanowi³a przyznaæ proboszczowi para-
fii œw. Birgid z Wiesbaden-Bierstadt ks. Mat-
thiasowi Struthowi, który z wielk¹ otwartoœci¹
potraktowa³ zapytanie brzeszczan w sprawie
dzwonu z legendarnego brzeszczañskiego ko-
œció³ka œw. Otylii. Zaprosi³ ich do obejrzenia
dzwonu i wyrazi³ gotowoœæ zwrotu.

W 2006 r. prof. dr hab. Kazimierz Bielenin
rozpocz¹³ poszukiwania dzwonu, w paŸdzierniku
2007 r. delegacja z Brzeszcz pojecha³a do Wies-
baden, by zawrzeæ porozumienie o przekazaniu.
W kwietniu 2008 r. cenny piêtnastowieczny dzwon
wróci³ do Brzeszcz. Nagrodê w imieniu probosz-
cza Strutha odebra³ proboszcz parafii œw. Urbana
Kazimierz Kulpa.

Kapitu³ê nagrody tworz¹: prof. Kazimierz
Bielenin, prof. Alicja Michalik oraz dr in¿. Adam
Stawowy. To oni wy³aniaj¹ laureatów spoœród
wniosków, jakie nap³ywaj¹ do Urzêdu Gminy.

Charytatywni w³¹czaj¹ siê te¿ w organizacjê Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy

Oskardowa Rodzina
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W styczniu w Klubie Nieprofesjonalnej
Twórczoœci Literackiej Pióromani uczestni-
cy spotkali siê z poezj¹ Haliny Poœwiatow-
skiej. Jej twórczoœæ poetycka, pojmowanie
œwiata wzrusza do dziœ, inspiruje i zachwyca
przepiêkn¹ metafor¹.

¯yje siê tylko chwil¹, a czas jest
przeŸroczyst¹ per³¹ wype³nion¹ oddechem

D. KorciñskaD. KorciñskaD. KorciñskaD. KorciñskaD. Korciñska

W kinie „Wis³a” ju¿ po raz siódmy zorgani-
zowano Przegl¹d Filmów Górskich i Sportów
Ekstremalnych. Impreza odby³a siê w ostatni
weekend stycznia. Przyci¹gnê³a widzów równie¿
z najbli¿szej okolicy.

- Festiwal Filmów Górskich organizujemy,
aby pokazaæ widzom inn¹ tematykê - mówi Ane-
ta W¹drzyk, kierownik kina „Wis³a”. - Prezentu-
jemy g³ównie filmy amatorskie, które posiadaj¹
walory artystyczne.

Podczas tegorocznego festiwalu publicznoœæ
zobaczy³a cztery projekcje. Pierwszego dnia wy-
œwietlono „Zimow¹ loteriê” - film mówi¹cy o wy-
prawie zimowej 2000/2001 na Makalu pod wodz¹
Krzysztofa Wielickiego; „Annapurna na lekko”
- dokument z wiosennej wyprawy na Annapurnê
Piotra Pustelnika, Piotra Morawskiego, Petera
Hamora i Dariusza Ka³uskiego oraz „Najwiêk-
sze tragedie” - opowieœæ o mi³oœci do gór silniej-
szej ni¿ strach. O odwadze, poœwiêceniu, a cza-
sem i tragicznej bezmyœlnoœci. Drugiego dnia fe-
stiwalu widzowie zobaczyli film „Andrzej Zawa-
da in memoria³. Wy¿ej ni¿ Everest”, czyli nie-
zwykle osobiste i szczere wypowiedzi Andrzeja
Zawady dotycz¹ce ca³ego ¿ycia, nagrane na mie-
si¹c przed œmierci¹.

Tradycyjnie dwa razy w roku ognisku mu-
zyczne „Metrum” organizuje popis swoich pod-
opiecznych. Tym razem wystêp odby³ siê na pod-
sumowanie minionego semestru.

Siedziba ogniska muzycznego „Metrum” mie-
œci siê w Oœrodku Kultury w Brzeszczach. Jego
filie dzia³aj¹ w szko³ach podstawowych w Jawi-
szowicach i w Górze. Dzieci i m³odzie¿ coraz chêt-
niej rozpoczynaj¹ naukê gry na instrumentach.

- Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê gra na
gitarze, zarówno klasycznej, jak i elektrycznej -
mówi Krzysztof Gawêda, w³aœciciel ogniska,
a zarazem instruktor nauki gry. - M³odzi ludzie
ucz¹ siê równie¿ gry na fortepianie, flecie po-
przecznym i skrzypcach. W naszym ognisku wo-
kal szlifuj¹, g³ównie dziewczêta.

Muzyczny popis

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

02-04.02.2010
godz. 18.00 CIACHO (Polska, 15)
godz. 20.00 CIACHO
05-07.02.2010
godz. 18.00 KSIĘŻNICZKA I ŻABA (USA, b.o)
godz. 20.00 SHERLOCK HOLMES (USA, 15)
08.02.2010 nieczynne
09-11.02.2010
godz. 18.00 KSIĘŻNICZKA I ŻABA
godz. 20.00 SHERLOCK HOLMES
12.02.2010
godz. 17.00 UROCZYSTE OTWARCIE KINA CY-
FROWEGO
godz. 20.30 Walentynkowy weekend: 500 DNI MIŁOŚCI
13.02.2010
godz. 16.00 TOY STORY 3 D
godz. 18.00 AVATAR 3D
godz. 20.30 Walentynkowy weekend: 500 DNI MIŁOŚCI
14.02.2010
godz. 20.00 AVATAR 3 D
15.02.2010 nieczynne
16-18.02.2010
godz. 17.00 TOY STORY 3D
godz. 19.00 AVATAR 3D
19-21.02.2010
godz. 18.00 OPOWIEŚĆ WIGLILIJNA 3D
godz. 20.00 DZIEWIĘĆ (USA, 15)
22.02.2010 nieczynne
23-25.02.2010
godz. 18.00 OPOWIEŚĆ WIGLILIJNA 3D
godz. 20.00 DZIEWIĘĆ
26-28.02.2010
godz. 18.00 PLANETA 51(Hiszpania b.o)
godz. 20.00 RANDKA W CIEMNO (Polska, 15)

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

Górskie krajobrazy

Brzeszczañska impreza filmowa cieszy siê
spor¹ popularnoœci¹ wœród mieszkañców nasze-
go powiatu. Dodatkowym atutem Przegl¹du Fil-
mów Górskich s¹ zapraszani goœcie. Tym razem
do „Wis³y” zawitali Dariusz Za³uski - autor wie-
lu znanych i nagradzanych filmów górskich
i Anna Milewska - aktorka, ¿ona Andrzeja Za-
wady, s³ynnego himalaisty.

- Podczas spotkania Dariusz Za³uski sprawi³
niespodziankê naszym widzom zapraszaj¹c Jacka
Jawienia - alpinistê, uczestnika wyprawy i autora
s³ów: „Co mam robiæ zim¹? Nic… to idê w góry”
z filmu „Zim¹ na Shishê” - opowiada Aneta W¹-
drzyk. - Alpinista ten film przyniós³ na spotkanie
w naszym kinie. Publicznoœæ ucieszy³a siê, bo
nadprogramowo obejrza³a jeszcze jedn¹ ciekaw¹
projekcjê.

Wizytê Anny Milewskiej równie¿ odebrano
bardzo pozytywnie. Aktorka o swoim mê¿u mó-
wi³a ciep³o. Wspomina³a, ¿e „by³ przywódc¹,
którego wszyscy s³uchali, a jednoczeœnie mi³ym
i serdecznym koleg¹”.

Podczas styczniowego popisu na scenie OK
wyst¹pi³o wielu uczniów „Metrum”. Oprócz
indywidualnych wykonañ, przybyli goœcie wy-
s³uchali te¿ koncertu zespo³u. W sk³ad grupy
weszli muzycy, którzy uczêszczaj¹ b¹dŸ kie-
dyœ uczêszczali na zajêcia organizowane przez
ognisko.

Na scenie OK wyst¹pili siê uczniowie „Metrum”

Podczas spotkania w klubie zaprezentowano biografiê
poetki

Podczas spotkania w klubie Izabela Pocho-
pieñ zaprezentowa³a biografiê poetki, a wybra-
ne wiersze przedstawi³a Anita Andreas z grupy
teatralnej „Bez Nazwy”. Iza Pochopieñ o Po-
œwiatowskiej mówi: „Ta przedwczeœnie zmar³a
poetka w swoim krótkim ¿yciu dozna³a wiele
bólu i cierpienia, ale nie poddawa³a siê, studio-
wa³a, uczy³a siê jêzyków, wyk³ada³a filozofiê,
podró¿owa³a. Jej twórczoœæ jest bardzo osobi-
sta, pe³na ¿alu, przemyœleñ na temat ¿ycia i œmier-
ci, niedoskona³oœci ludzkiego cia³a, ale przede

wszystkim mia³a wartoœæ terapeutyczn¹, poma-
gaj¹c¹ jej uporaæ siê z nieuchronnym koñcem.
Cieszy³a siê ka¿d¹ prze¿yt¹ chwil¹ i ka¿dym
nowym dniem. I to te¿ odnajdujemy w jej wier-
szach. Umia³a dostrzec piêkno w najdrobniej-
szych rzeczach.”

Po wys³uchaniu monta¿u i krótkiej prezen-
tacji zebrani na spotkaniu entuzjaœci ¿ywo dys-
kutowali o poetce po czym, odby³y siê warszta-
ty twórcze, w których uczestnicy stworzyli
„s³ownik ulubionych metafor Poœwiatowskiej”.
Znalaz³y siê w nim m.in. ¿yje siê tylko chwil¹,
a czas jest przeŸroczyst¹ per³¹ wype³niona od-
dechem; rozrzutna b¹dŸ jak noc sierpniowa;
at³asowy oddech. Twórczoœæ i postawa Poœwia-
towskiej to doskona³y przyk³ad jak przejœæ przez
¿ycie pe³nym wiary i radoœci pomimo wszyst-
kich tragedii i przeciwnoœci, jakie stawia przed
nami los.
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Kalendarium
przedsiêwziêæ
w lutym

X HALOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO AMATORÓW W GRZE PODWÓJNEJ
13 lutego, godz.9.00 (hala sportowa)

WALENTYKI Z PIOSENKĄ FRANCUSKĄ
14 lutego, godz.18.00 (sala widowiskowa OK)
Koncert piosenki francuskiej, kompozytorki i poetki Barbary w wykonaniu Yagi

Kowalik związanej z Theatre” Essaion” w Paryżu. Patronat nad koncertem przejął
Konsul Generalny Francji w Krakowie Pascal Vagogne.

Bilety w cenie 10 zł do nabycia przed koncertem lub w przedsprzedaży
w sekretariacie OK.

SPOTKANIE Z CYKLU - BIBLIOTEKA CZYTA DZIECIOM
15 lutego (biblioteka OK)
godz.16.30 - „Z Julkiem i Julką poznajemy świat” - zapraszamy dzieci w wieku 5 -7 lat
godz.14.30 - „Poznajemy książki o zwierzętach”- zapraszamy  dzieci w wieku 8-12 lat

„PRZY ROSYJSKIM SAMOWARZE” – SPOTKANIE Z CYKLU ROZMOWY
NIE TYLKO O KSIĄŻKACH

22 lutego, godz.17.00 (biblioteka OK)

SPOTKANIE W KLUBIE NIEPROFESJONALNEJ TWÓRCZOŚCI LITERAC-
KIEJ „PIÓROMANI”

24 lutego, godz.17.00 (sala nr 30)
„Kochać to jedyna rzecz, mogąca zapełnić wieczność…” Viktor Hugo - plebiscyt

na najpiękniejszy wiersz miłosny. Prosimy o przyniesienie na spotkanie twórczości
własnej lub ulubionego poety.

WYSTAWY:
„75 lat Związku Harcerstwa Polskiego w gminie Brzeszcze” - wystawa fotograficzna
5-18 lutego (hol górny OK)
„50 lat badań nad starożytnym  hutnictwem świętokrzyskim”- wystawa Muzeum

Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi
19 lutego - 11 marca (hol górny OK)

os. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiego
09.02 Zdrowo żyj - pogadanka na

temat zdrowego stylu życia.
12.02 Świetlicowe Walentynki dla

dzieci.
13.02 Wyjazd do teatru w Bielsku-

Białej na sztukę pt. „Zamknij oczy i myśl
o Anglii”.

16.02 Warsztaty ceramiczne dla pań.
23.02 Robimy róże z krepiny - warsz-

taty międzypokoleniowe.
W poniedziałek i środę - aerobik.
W czwartek - spotkania KEiR

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
Świetlica zaprasza: wtorek, czwar-

tek, piątek (14.00-16.00)
Zespół „Przecieszynianki” - zaprasza

na próby we wtorki (17.00)
Huragan  Babski (17.00)
06.02 Zabawa ostatkowa.
11.02 Wyjście do kina.
18.02 Spotkanie przy kawie.
- Biblioteka rozpoczyna cykl spotkań

„Rozczytaj swoje dziecko”. Spotkania
adresowane są dla dzieci w wieku 4-6
lat z rodzicami. Bohaterami spotkań będą
„Julka i Julek poznają świat”. Pierwsze
spotkanie 18.02 (czwartek; 17.00).

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice
 04.02 Szaleństwa karnawałowe -

zajęcia taneczne dla dzieci (12.30).
 11.02 Zdrowa żywność - prelekcja

zdrowotna (17.00).
 16.02 My się zimy nie boimy - zaję-

cia dla przedszkolaków.
 23.02 Zimowe pejzaże - warsztaty

plastyczne.

BórBórBórBórBór
12.02 Walentynkowe wróżby i zwycza-

je - spotkanie dla dzieci i młodzieży (16.30).
13.02 „Ostatki” - organizuje Klub

Emerytów i Seniorów.
17.02 Festiwal Kobiet - warsztaty

biżuterii dla pań w każdym wieku (17.00).
Zapisy do 12 lutego. Szczegóły w DL.

22.02 Spotkanie z książką pt.: „Koci
świat” z udziałem przedszkolaków z przed-
szkola w Borze (11.00).

WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
01-26.02 Wystawa literacka pt. „Ich

znamy. Ich czytamy” - popularni autorzy
książek dla dzieci i młodzieży.

11.02 Walentynkowe upominki - spo-
tkanie dla dzieci (16.30).

13.02 Zabawa karnawałowa - or-
ganizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 3 w Skidziniu.

25.02 Festiwal Kobiet - „Wiosenne
kompozycje” - warsztaty florystyczne dla
pań w każdym wieku (17.00). Zapisy do
16 lutego. Szczegóły w DL.

ZasoleZasoleZasoleZasoleZasole
13.02 Wyjazd do Teatru Polskiego

w Bielsku-Białej na sztukę pt. „Zamknij
oczy i patrz na Anglię”.

- W każdy piątek zajęcia taneczne.
- We wtorki i czwartki aerobik.
W środę spotkania w Klubie „Babski

Świat”.

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
05.02 Zabawa karnawałowa dla

dzieci organizowana przez  przedszkole
w Skidziniu (10.00).

09.02 Na Dzień Babci i Dziadka za-
praszają przedszkolaki ze Skidzinia
(16.30).

25.02 Spotkanie biblioteczne dla
dzieci (9.30).

Próby zespołu „Skidzinianie” - środy
(19.00).

W dn. 10-19.02  DL zaprasza w godz.
14.30-19.30. Biblioteka w tym czasie
będzie nieczynna.

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego
05 i 12.02 Zajęcia decupage dla

kobiet (17.00).
W każdy poniedziałek w godz. 19.30-

21.00 zajęcia taneczne dla dorosłych.
W każdą środę zajęcia taneczne dla

dzieci i młodzieży: 14.00-15.00 dzieci
gr. zaawansowana; 15.00-16.00 dzieci
gr. początkująca; 18.00-19.00 młodzież
gimnazjalna.

W każdy czwartek Klub Aktywnych
Panów (18.00-20.00).

W każdy piątek zajęcia plastyczne
(16.00).

Klub Seniora zaprasza w czwartki
(14.00-16.00).

Programy Domów
Ludowych
i œwietlic OK

Nazywamy siê „Rewolucja
Œwiadomoœci”. Jesteœmy grup¹
m³odych ludzi z Brzeszcz i oko-
lic, która nie zgadza siê z zauwa-
¿onymi przez nas przejawami
³amania praw zwierz¹t. W zwi¹z-
ku z tym przygotowaliœmy cykl
akcji, o których comiesiêcznie bê-
dziemy informowaæ na ³amach
„Odg³osów Brzeszcz”. Akcje po-
zwol¹ otworzyæ oczy ludzi na ból
i krzywdê, jak¹ sprawia siê na-
szym pupilom.

Prawa zwierz¹t to temat doœæ
zapomniany dla wiêkszoœci spo-
³eczeñstwa, dlatego ju¿ 4 marca
o godz. 16 zapraszamy do Oœrod-
ka Kultury na Panel Dyskusyjny
dotycz¹cy praw zwierz¹t oraz
przejawów ich ³amania. W planach
mamy m.in. projekcje filmów z Przy-
stani Ocalenie w Æwiklicach i tar-
gu koni w Budzentynie, nakreœle-
nie sytuacji pobliskich schronisk,

przedstawienie sposobów wyko-
rzystywania zwierz¹t i wyst¹pie-
nia autorytetów w dziedzinie
ochrony ich praw. Ka¿dy uczest-
nik bêdzie móg³ w³¹czyæ siê do
dyskusji. Dodatkowo w przedsion-
ku odbêdzie siê akcja „Serce dla
zwierz¹t”, w ramach której prze-
prowadzona zostanie zbiórka ¿yw-
noœci, koców i misek dla schronisk
w Æwiklicach i Oœwiêcimiu. Przy
stoisku bêdzie mo¿na podpisaæ siê
pod petycj¹ „Cyrk jest œmieszny?
Nie dla zwierz¹t!” oraz uzyskaæ
informacje na temat szczegó³ów
akcji. W hollu dolnym zaplanowa-
liœmy doœæ szokuj¹c¹ wystawê
zdjêæ pokrzywdzonych przez cz³o-
wieka zwierz¹t.

Zapraszamy do uczestniczenia
w naszych przedsiêwziêciach. Pa-
miêtajmy, ka¿dy z nas mo¿e coœ
zmieniæ.

Rewolucja w naszym mieœcie

LRLRLRLRLR

DZIEŃ IRLANDZKI
27 marca, godz.19.00 (sala widowiskowa OK)
W programie m.in.: koncert zespołu „Stonehenge”, wystawa foto-

graficzna ElżbietyChrzanowskiej, pokazy tańca irlandzkiego, degustacja
irlandzkiego piwa.

Cena biletu: 30 zł (przedsprzedaż biletów od 1 lutego w OK, pok. 34)
ĆWICZENIA Z WYOBRAŹNI - BRZESZCZE 2010 - Konkurs Nieprofe-

sjonalnej Twórczości Literackiej - Regulamin na stronie internetowej OK
(www.ok.brzeszcze.pl)

Zapowiedzi na marzec:
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O ks. kardynale Marianie Jaworskim, wie-
loletnim arcybiskupie i  metropolicie lwowskim,
ks. profesorze dr hab. filozofii, pierwszym rek-
torze PAT w Krakowie, Honorowym Obywate-
lu m.in. Miasta Krakowa, Lubaczowa, doktorze
honoris causa m.in. Uniwersytetu Ruhry w Bo-
chum, Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego w Warszawie, autorze szeœciu ksi¹¿ek, kil-
kuset rozpraw, artyku³ów naukowych, laureacie
wielu nagród, odznaczonym Krzy¿em Komandor-
skim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski para-
fianie z koœcio³a  pw. œw. Urbana  w Brzeszczach
mówi¹ po prostu - przyjaciel naszego  probosz-
cza, œp. ks. pra³ata Tadeusza Bieñkowskiego.

Obaj kap³ani pochodz¹ z Kresów. Ks. Tadeusz
Bieñkowski urodzi³ siê w 1921 r. w Chodorowie,
miejscowoœci po³o¿onej 15 km. od Lwowa, mie-
œcie, w którym w 1926 r. przyszed³ na œwiat ks. kar-
dyna³ Marian Jaworski. Po raz pierwszy spotkali
siê w 1945 r.

- Lwów w czasie II wojny œwiatowej, by³ naj-
pierw pod okupacj¹ sowieck¹, dwuletni¹ niemieck¹
i ponownie sowieck¹ - mówi³ ks. kardyna³ Marian
Jaworski w czasie spotkania z mieszkañcami
Brzeszcz 24 stycznia w salkach katechetycznych
przy parafii pw. œw. Urbana w Brzeszczach.

Ludnoœæ prze¿ywa³a wywózki na Sybir, osa-
dzenia w wiêzieniach, obozach, tu³aczki, g³ód. Do-
œwiadczy³ tego równie¿ koœció³ ze swoimi kap³a-
nami. Arcybiskup Eugeniusz Baziak, ówczesny
metropolita lwowski w trosce, by „nie zmarnowa³o
siê chocia¿ jedno powo³anie kap³añskie”, po zakoñ-
czeniu wojny zadba³ o przetransportowanie ca³ego
Wy¿szego Seminarium Duchownego z Lwowa do
Polski, do Kalwarii Zebrzydowskiej.

- Z przygodami jechaliœmy poci¹giem ca³y ty-
dzieñ - z lekkim œpiewnym akcentem w g³osie, opo-
wiada³ ks. kardyna³ Marian Jaworski. - Ja wtedy
wstêpowa³em do Seminarium Duchownego w Kal-
warii Zebrzydowskiej i pozna³em ks. Tadeusza
Bieñkowskiego ju¿ jako jednego z czterech najstar-
szych kleryków, który przyj¹³ œwiêcenia jeszcze
w koœciele seminaryjnym we Lwowie. Wtedy to za-

wi¹za³a siê kap³añska przyjaŸñ miêdzy mn¹ a Ta-
deuszem Bieñkowskim - wspomina³ 84-letni dziœ
ks. kardyna³ Marian Jaworski, obchodz¹cy w tym
roku jubileusz 60-lecia kap³añstwa. - W Semina-
rium pozna³em m³odego cz³owieka, o du¿ej inteli-
gencji i du¿ej wra¿liwoœci. Cz³owieka prawego,
który wiedzia³ i rozumia³, co to znaczy do koñca
prze¿ywaæ polskoœæ - nie w kategoriach nacjonali-
stycznych - ale w wiernoœci œwiêtym tradycjom. To
siê czu³o w ca³ej jego postawie. To nie by³o tylko
zamkniêcie siê w samym sobie, ale prawdziwe na-
wi¹zywanie do tego wszystkiego co by³o najwspa-
nialsze w tradycji koœcio³a lwowskiego ale i tak
samo w tradycji polskiej.

Nowo wyœwiêcony ksi¹dz Tadeusz Bieñkow-
ski rozpocz¹³ pracê w Lubaczowie. Wkrótce zosta³

mianowany dyrektorem Caritasu - tego
koœcielnego, jak zaznaczy³ ks. kardyna³.
W Polsce Instytut Caritas zosta³ powo-
³any w 1929 r. Jego dobroczynna dzia-
³alnoœæ by³a kontynuowana w czasie
okupacji i w pierwszych latach powo-
jennych. Kiedy w 1950 r. na podstawie
dekretów w³adz komunistycznych zosta³
zlikwidowany Caritas koœcielny, a ca³y
maj¹tek przekazany Zrzeszeniu Katoli-
ków Œwieckich „Caritas”, ks. Tadeusz
Bieñkowski musia³ siê okreœliæ.

- Pamiêtam doskonale - mówi³ ks.
kardyna³ Jaworski - ¿e m³ody ks. Tade-
usz Bieñkowski nie poszed³ na ¿aden
fa³szywy kompromis. Za tak¹ postawê
on potem p³aci³ przez ca³e swoje ¿ycie.
To by³o takie utajone mêczeñstwo. By³
przeœladowany, nie móg³ godziwie pe³-
niæ pos³ugi kap³añskiej, a mimo to za-
wsze okazywa³ siê Cz³owiekiem abso-
lutnie wiernym Koœcio³owi.

Po odejœciu ks. Tadeusza Bieñkow-
skiego z Caritasu, abp Baziak mianowa³
go katechet¹ w ¯ywcu.

- Zyska³ sobie wielkie wziêcie u m³odzie¿y,
a tak¿e u ich rodziców, którzy widzieli w nim ka-
p³ana, kszta³tuj¹cego postawê u ich dzieci - konty-
nuowa³ kardyna³. - W tamtym okresie, pomimo za-
kazu w³adz, odprawia³em mszê œw. dla kleryków
na Markowych Szczawinach, za co zosta³em ska-
zany na Kolegium Karne. Przed pójœciem na nie,
najpierw pojecha³em do ks. Tadeusza Bieñkowskie-
go. Do ̄ ywca przyjecha³ równie¿ ówczesny biskup
Karol Wojty³a, by daæ œwiadectwo, ¿e jest z nami.

W 1963 r. ks. Tadeusz Bieñkowski zosta³ mia-
nowany proboszczem w parafii pw. œw. Urbana
w Brzeszczach. - Bywa³em u niego. Pierwszy raz
przyjecha³em poci¹giem i taki kawa³ drogi szed³em
na plebaniê. W ostatnich latach swego ¿ycia, scho-
rowany, prosi³ mnie bym przyje¿d¿a³ i prowa-
dzi³ procesje w œwiêto Bo¿ego Cia³a - dzieli³ siê
wspomnieniami kardyna³ Jaworski.

 Doœwiadczany przez w³adze pañstwowe ks. pro-
boszcz Tadeusz Bieñkowski pozosta³ sob¹. Ksiê¿a
mieli do niego ca³kowite zaufanie. Czêsto odwie-
dzali go w Brzeszczach.

- By³ bardzo kap³añski, mia³ w sobie coœ takie-
go, co ludzie wyczuwaj¹, ¿e ksi¹dz tak naprawdê
s³u¿y Panu Bogu i chce byæ dobry dla ludzi. Brater-
ski, prostolinijny, oczytany, wierny Panu Jezusowi,
ca³kowicie oddany ludziom. On do koñca prze¿y-
wa³ w sobie kap³añstwo - ciep³o o ks. Tadeuszu
mówi³ kardyna³ Marian Jaworski.

Przyjaciele
Sylwetki

Barbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sik

„Cz³owiek jest wielki, Nie przez to co ma, Nie
przez to kim jest, Lecz przez to czym dzieli siê z in-
nymi” - te s³owa Jana Paw³a II i s³owa serdecz-
nych podziêkowañ kierujemy do Ludzi Wielkie-
go Serca, którzy pamiêtali o naszych dzieciach
niepe³nosprawnych w 2009 r. ZnaleŸli siê wœród
nich: w³adze Gminy Brzeszcze, dyrekcja i pracow-
nicy Oœrodka Kultury, ks. Aleksander Smarduch
z parafii œw. Urbana w Brzeszczach, wolontariu-
sze z Powiatowego Zespo³u nr 6 Szkó³ Zawodo-
wych i Ogólnokszta³c¹cych w Brzeszczach, Sa-
morz¹d Osiedlowy nr 4 w Brzeszczach, Bank
Spó³dzielczy w MiedŸnej oddz. w Brzeszczach,
Ireneusz Danielczyk - firma komputerowa Mobis
w Brzeszczach, Damian Korczyk - Lecznica dla
zwierz¹t oraz  Nadwiœlañska Spó³ka Energetycz-
na w Brzeszczach.

 
W imieniu Zarz¹du Stowarzyszenia na Rzecz

Dzieci Niepe³nosprawnych „Olimp” oraz rodzi-
ców i dzieci

Podziêkowanie

Zdobywamy przestrzeñ
Nasze ¿ycie to ci¹g³e zdobywanie przestrze-

ni, pokonujemy j¹ wci¹¿ fizycznie i walczymy
o tê symboliczn¹, potrzebn¹ dla realizacji w³a-
snych potrzeb i celów.

Zapraszamy do Oœrodka Kultury wszystkich
rodziców i inne osoby, które chc¹ by œwiat, w któ-
rym ¿yj¹ ich dzieci sta³ siê lepszy. Podczas spo-
tkania, które odbêdzie siê 23 lutego o godz. 16.30.
bêdzie okazja do rozmowy z psychologiem oraz
wymiany pomys³ów na temat oferty zajêæ dla dzie-
ci w naszej gminie.

Spotkanie wraz z poczêstunkiem sfinanso-
wane jest ze œrodków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ra-
mach projektu „Razem æwiczymy, tworzymy i siê
bawimy...”. Organizatorem spotkania jest Sto-
warzyszenie Rodziców na rzecz Dzieci Nie-
pe³nosprawnych „Olimp” oraz Oœrodek Kultu-
ry w Brzeszczach.

prezes Bronis³awa Korczykprezes Bronis³awa Korczykprezes Bronis³awa Korczykprezes Bronis³awa Korczykprezes Bronis³awa Korczyk

 J. E. ks. kardyna³ Marian Jaworski (w œrodku) - wspominaj¹cy
Przyjaciela - podczas spotkania w salkach katechetycznych przy
parafii œw. Urbana. Z lewej ks. Jacek Waligóra, z prawej ks. dziekan
Kazimierz Kulpa

Naznaczony chorob¹ serca ks. pra³at, pro-
boszcz Tadeusz Bieñkowski zmar³ 3 stycznia
1985 r. Œmieræ nie przerwa³a przyjaŸni. Ks. kar-
dyna³ Marian Jaworski, co roku przyje¿d¿a do
Brzeszcz, by w rocznicê œmierci Przyjaciela od-
prawiæ mszê œw. w jego intencji w koœciele
pw. œw. Urbana i pomodliæ siê nad jego grobem
na miejscowym cmentarzu.
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Ju¿ po raz dziesi¹ty dzieci i m³odzie¿ ze
œwietlicy OK w Zasolu wystawili Jase³ka
„Cud Narodzenia”. Sala miejscowej OSP jak
zawsze pêka³a w szwach.

- Bardzo siê cieszymy, ¿e wystêpy naszych
dzieci oklaskiwali nie tylko mieszkañcy nasze-
go so³ectwa, ale i pobliskiej okolicy - mówi
instruktor œwietlicy OK w Zasolu Wioletta
Szmytkowska.

Jubileuszowe Jase³ka

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Koœció³ Matki Bo¿ej Bolesnej w Jawiszo-
wicach - Brzeszczach Osiedlu 17 stycznia roz-
brzmiewa³ kolêdami i pastora³kami. Na Kon-
cert Kolêd o zasiêgu ponadlokalnym zaprosili
wiernych proboszcz parafii ks. kanonik Fran-
ciszek Janczy i dyrygent parafialnego chóru
„Canticum Novum” Zdzis³aw Ko³odziej.

To œpiew, to zaœ gromkie
oklaski rozlega³y siê w œwi¹tyni
na przemian przez ponad dwie
godziny tego wieczoru. Zapro-
szenie organizatorów, jak w roku
poprzednim, przyjêli: bestwiñski
chór parafialny „Ave Maria”,
chór „Urbanum” z parafii œw.
Urbana w Brzeszczach, dzia³aj¹-
ce przy Oœrodku Kultury w Brzesz-
czach: zespó³ œpiewaczo-kabare-
towy „Têcza” z Brzeszcz Osie-
dla, Dzieciêcy Zespó³ Pieœni
i Tañca „Iskierki” wraz z „Iskier-
kow¹ Famili¹”, któr¹ tworz¹ naj-
bli¿si ma³ych „Iskierek”.

W tym roku do grona kolê-
duj¹cych do³¹czy³ dzia³aj¹cy od
2003 r. przy parafii œw. Marcina
w Jawiszowicach chór „Cantate
Deo”. Jego za³o¿ycielem i jed-
noczeœnie dyrygentem jest Grze-
gorz Papis, organista jawiszo-
wickiej parafii. Licz¹cy 20 osób
chór kilkakrotnie bra³ udzia³ w ró¿nego rodzaju
przegl¹dach chóralnych. Œpiewa te¿ podczas ob-

Kolêdowali Ma³emu
rzêdów liturgicznych, w œwiêta i wiêksze uroczy-
stoœci koœcielne w ci¹gu roku. Dyrygent chóru
¿ywi nadziejê, ¿e i w przysz³oœci nie zabraknie
w spo³ecznoœci Jawiszowic ludzi chêtnych do
wychwalania Boga swoim œpiewem.

Jako ostatni wyst¹pi³ organizator przedsiê-
wziêcia - chór „Canticum Novum”, który ma za

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak
sob¹ ju¿ 17 lat dzia³ania. Jego dyrygent, a zara-
zem inicjator Koncertu i organista w parafii MBB

Przygotowania do Jase³ek trwa³y prawie
trzy miesi¹ce. Choæ m³odym aktorom niejed-
nokrotnie nie³atwo by³o zgraæ siê czasowo,
przedstawienie bardzo siê  podoba³o. Okla-
skom nie by³o koñca. Trud doceni³y te¿ bur-
mistrz Brzeszcz Teresa Jankowska i dyrektor
Oœrodka Kultury w Brzeszczach Ma³gorzata
Wójcik wrêczaj¹c m³odym ludziom dyplomy
za szczególne zaanga¿owanie w spektakl oraz
dyrektor Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego

nr 3 w Skidziniu Urszula Bando³a, która poda-
rowa³a dzieciom torbê wype³nion¹ ³akociami.

W Jase³kach wyst¹pili: Gabriela Nikiel (Ma-
ryja), Daniel Szymañski (Józef), Barbara Nikiel
(pastuszek, kap³an, narrator), Barbara £aczna
(pastuszek, narrator, Anio³ Œmierci), Klaudia Ku-
rasiak (pastuszek, kap³an), Adrianna Szymañska
(Herod, pastuszek, gospodarz), Aleksandra Saj-
dak (szatan, gospodarz, Król Melchior), Pawe³
Pastuszka (diabe³ek), Mi³osz Szmytkowski (dia-
be³ek), Karol Wójcik (diabe³ek), Maciuœ ¯ak
(diabe³ek), Angelika Pasternak (anio³, ¿o³nierz),
Anna Smolik (anio³), Gabriela Rozner (anio³),
Katarzyna Hanuszek (anio³), Natalia Trybus
(anio³), Jakub Nycz (Król Kacper), Kamil Paster-
nak (Król Baltazar), Joanna Szyszka (anio³),
Martyna Nycz (Salome).

Uroczystoœæ uœwietni³a koncertem kolêd  ka-
pela z Zasola, któr¹ tworz¹: W³adys³aw Wróblew-
ski, W³adys³aw Sobczuk, Józef Stawowczyk, Ka-
zimierz Mynarski i Tadeusz Noworyta. W orga-
nizacjê, jak co roku, w³¹czyli siê druhowie stra-
¿acy z miejscowej OSP, cz³onkinie KGW Zaso-
le, rodzice przygotowuj¹c poczêstunek oraz star-
sza i m³odsza m³odzie¿, na któr¹, jak podkreœla
instruktor œwietlicy, zawsze mo¿na liczyæ. Wio-
letta Szmytkowska podziêkowania kieruje rów-
nie¿ do pani Moniki Michalczyk, która wypo¿y-
czy³a elementy dekoracyjne oraz do miejscowych
organizacji spo³ecznych i mieszkañców Zasola
za wsparcie finansowe.

W tym roku do grona kolêduj¹cych do³¹czy³ chór „Cantate Deo” dzia³aj¹cy przy parafii
œw. Marcina w Jawiszowicach

Zdzis³aw Ko³odziej w paŸdzierniku 2009 r. od-
znaczony zosta³ Orderem Pro Ecclesia et Ponti-
fice - najwy¿szym odznaczeniem koœcielnym
przyznawanym przez urzêdy watykañskie i pa-
pie¿a dla œwieckich w koœciele. Order odebra³
z r¹k biskupa diecezji bielsko-¿ywieckiej Janu-
sza Zimniaka.

- Gor¹co dziêkujê Bogu za ten cudowny kon-
cert dzisiejszego wieczoru - mówi³ proboszcz

Matki Bo¿ej Bolesnej Franciszek
Janczy. - Chóry i zespo³y kolêdni-
cze stworzy³y tu, w tej œwi¹tyni,
wspania³¹ symfoniê, któr¹ wielbi-
liœmy Boga. Myœlê, ¿e ten œpiew
pobudzi³ wszystkie chóry aniel-
skie. I oto ci anio³owie stoj¹, i otwo-
rzyli szeroko usta, i tak s³uchaj¹
naszej muzyki. Bóg zap³aæ wszyst-
kim, i do zobaczenia za rok.

Uczestnicy Koncertu otrzyma-
li statuetki przedstawiaj¹ce kla-
wiaturê organów, wykonane przez
brzeszczanina Grzegorza Matusi-
ka, absolwenta warszawskiej Aka-
demii Sztuk Piêknych oraz oko-
licznoœciowe dyplomy.

Na zakoñczenie kolêd¹  „Wœród
nocnej ciszy” wszystkie chóry dziê-
kowa³y wiernym, ¿e chcieli w ko-
œciele Matki Bo¿ej Bolesnej chwa-
liæ Ma³¹ Dziecinê z jego Matk¹.
Mimo mroŸnego zimowego ch³odu
serca wiernych by³y rozgrzane i te¿
zaczê³y œpiewaæ.
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Dom Ludowy w Borze w styczniu têtni³
¿yciem. M³odzie¿ i dzieci bawi³y siê na Karna-
wa³owym Balu Maskowym i goœci³y dziadków
na ich dorocznym œwiecie.

Bal dla dzieci rozpocz¹³ w dobrym stylu Nowy
Rok w Domu Ludowym w Borze. Imprezê popro-
wadzi³a Ania Marusza. Uczestnicy bawili siê do-
skonale. O nagrody w konkursach zadba³ Samo-
rz¹d Mieszkañców nr 5. Z kolei poczêstunek
w postaci pysznego ciasta i owoców zakupili spon-
sorzy. Uroku ca³oœci doda³y piêkne stroje, w które
przebrane by³y dzieci.

15 stycznia Klub Honorowych Dawców Krwi
dzia³aj¹cy przy KWK „Brzeszcze” zorganizowa³
akcjê oddawania krwi.

Na apel odpowiedzia³o a¿ 52 krwiodawców od-
daj¹c 23 l 400 ml krwi. Na kolejny Zarz¹d Klubu
HDK zaprasza 12 marca, tradycyjnie do przychodni
przy ul. Nosala w Brzeszczach, w godz. 8.00-10.30.

Wed³ug terminarza rocznego w 2010 r. akcje
oddawania krwi odbêd¹ siê jeszcze: 7 maja, 9 lipca,
10 wrzeœnia, 12 listopada.

Oddali krew

EPEPEPEPEP
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Karnawa³owy Bal Maskowy

Styczniowe spotkania
w Borze

Okazj¹ do kolejnego spotkania by³ Dzieñ Bab-
ci i Dziadka, którego organizacj¹ zaj¹³ siê Klub
Emerytów i Seniorów. Spotkanie uœwietni³ wystê-
pem artystycznym zespó³ „Borowianki” oraz Zie-
lony Teatrzyk. Ten drugi zaprezentowa³ przedsta-
wienie „Niespe³nione marzenia”, opowiadaj¹ce hi-
storiê wnuków, którzy chc¹ zrealizowaæ m³odzieñ-
cze marzenia dziadka. W aktorów wcielili siê
uczniowie w sk³adzie: Ania Wicher, Agnieszka
Majcherczyk, Natalia Œwierkosz, Angelika Krawêt-
kowska, Dariusz Marusza, Edward Bielenin i Da-
riusz Nazarkiewicz. Akompaniowa³ Stanis³aw Ro-
chowiak. Treœæ spektaklu napisa³ jeden z wykonaw-
ców Dariusz Marusza. On te¿ jest twórc¹ innego
dzie³a pt: „Polowanie na œw. Miko³aja”. Dzieci obej-
rza³y go w DL w Borze w grudniu ub. roku.

G³osy czytelników

Zaœ ten, kto myœli inaczej jest zacofany i nie
warto sobie nim zawracaæ g³owy.
Takie myœlenie jest zadziwiaj¹ce. Stawiamy siê
bowiem sami w pozycji ubogich krewnych,
którzy wstydz¹ siê tego, co maj¹ i gotowi s¹
bezkrytycznie przyjmowaæ pomys³y innych,
choæby by³y najg³upsze. Polacy owszem, ta-
kie sk³onnoœci mieli i wczeœniej. Nie bez ko-
zery pisa³ S³owacki o Polsce: „pawiem i pa-
pug¹ narodów by³aœ”. Nasza historia doœwiad-
czy³a nas na tyle boleœnie, ¿e mo¿emy mieæ
prawo do pope³niania b³êdów w poszukiwa-
niu naszej to¿samoœci w Europie, ale nie
zwalnia nas to z obowi¹zku bycia Polakami
Europejczykami.

W niedawnym liœcie Episkopatu Polski
w obronie jêzyka polskiego, wyraŸnie zosta-
³a zwrócona uwaga, na rolê i znaczenie jêzy-
ka narodowego. Poszukiwanie sposobów jego
popularyzacji i to w formie literackiej wyda-
je siê obecnie niezmiernie wa¿ne. Wszyscy
upraszczamy jêzyk, coraz czêœciej u¿ywane
s¹ zwroty zaczerpniête z jêzyków obcych za-
miast polskie na nazwanie rzeczy i zjawisk.
Rozwój technik internetowych powoduje
zmianê zasad i sposobu komunikowania. Nie-
dawno S¹d Apelacyjny we Wroc³awiu orzek³,
¿e u¿ywanie wulgaryzmów na forach inter-
netowych, niekoniecznie musi byæ obraŸliwe,
a po prostu podkreœla ekspresjê wypowiedzi.
Zdaniem S¹du Apelacyjnego - analiza spo-
³ecznie akceptowanych standardów wypowie-
dzi musi uwzglêdniaæ fakt, ¿e jêzyk internau-
tów jest dosadny, skrótowy, czêsto odbiega
od sposobu komunikacji, jaki obowi¹zuje w spo-
³eczeñstwie. „Sformu³owania, które mo¿na by
uznaæ za obraŸliwe w powszechnej komuni-
kacji, niekoniecznie naruszaj¹ dobra osobi-
ste, je¿eli s¹ u¿yte na forum internetowym”.
Przedziwne to orzeczenie, a w³aœciwie mo¿-
na powiedzieæ kuriozalne. Dlatego tym bar-
dziej powinno siê szukaæ sposobów uchronie-
nia przed zalewem takich w¹tpliwych „war-
toœci jêzykowych i kulturowych”.

Szanowanie pogl¹dów innych jest wielk¹
umiejêtnoœci¹. Co ciekawe, coraz czêœciej ci,
którzy uwa¿aj¹ siê za najbardziej postêpo-
wych odmawiaj¹ prawa do pogl¹dów tym,
którzy maj¹ inne zdanie. A przyk³ad zamie-
szania wokó³ krzy¿y w miejscach publicz-
nych, który niedawno obserwowaliœmy w Eu-
ropie pokazuje, ¿e granica pomiêdzy tole-
rancj¹ i poszanowaniem pogl¹dów innych, a Ÿle
pojmowanym postêpem jest bardzo nik³a.

Œwiat oczywiœcie siê zmienia, a wraz z nim
i my. Trudno uciekaæ przed nowinkami. By-
³oby to po prostu anachronizmem. Starajmy
siê mieæ rozumny wp³yw na zmianê œwiata i przyj-
mujmy tylko te nowinki, które nie uczyni¹ z nas
„pawia i papugi” ale zrobi¹ z nas Europej-
czyków, chwal¹cych siê swoj¹ Polsk¹. Tak jak
Francuzi s¹ dumni z Francji, Niemcy z Nie-
miec, a Brytyjczycy z Anglii. W przeciwnym
razie, na si³ê siê „jeszcze bardziej europeizu-
j¹c” pozbawimy siê na w³asne ¿yczenie fun-
damentu, czyli swojej innoœci. Francuski hi-
storyk Jaques Le Goff, zada³ kiedyœ funda-
mentalne pytanie: „czy Europa jest jednoœci¹

Beata Szyd³oBeata Szyd³oBeata Szyd³oBeata Szyd³oBeata Szyd³o
Pose³ na Sejm RPPose³ na Sejm RPPose³ na Sejm RPPose³ na Sejm RPPose³ na Sejm RP

Dok³adnie 85 lat temu 1 lutego 1925 r. roz-
poczê³a siê na dobre historia polskiego radia.
Ta data jest przyjmowana, jako pocz¹tek emi-
sji radiowej w Polsce. Po 85 latach trwa w na-
szym kraju dyskusja czy radio publiczne, po-
dobnie jak publiczna telewizja powinno istnieæ.
Oczywiœcie nie jest wprost formu³owana teza
likwidacji publicznych mediów, ale w prakty-
ce rezygnacja z abonamentu to w³aœnie ozna-
cza. Podejmowane przez œrodowiska radiow-
ców ró¿nego rodzaju akcje maj¹ zwróciæ uwa-
gê na sytuacjê polskim radio i byæ sposobem
na znalezienie wyjœcia z tej patowej dzisiaj
sytuacji. Rz¹d chce zmieniæ zasady finansowa-
nia mediów publicznych, co bêdzie tak napraw-
dê oznacza³o pozbawienie ich dotacji z bud¿e-
tu pañstwa. Media publiczne maj¹ zatem na
tych samych zasadach konkurowaæ z mediami
komercyjnymi. Czy uda im siê w tych warun-
kach przetrwaæ na rynku medialnym? Byæ
mo¿e. Pytanie jest tylko takie: w jakim kszta³-
cie? Media komercyjne ¿yj¹ g³ównie z reklam,
raklamodawcy stawiaj¹ warunki, z których naj-
wa¿niejszym jest ogl¹dalnoœæ. Je¿eli program
jest deficytowy to znika z anteny. Ta zasada
wp³ywa w zasadniczy sposób na ofertê progra-
mow¹ tych stacji. Oczywiœcie, takie s¹ prawa
rynku. Pojawia siê tylko jedna zasadnicza w¹t-
pliwoœæ - czy media publiczne równie¿ maj¹
funkcjonowaæ na takich zasadach? Czy pañ-
stwo nie powinno jednak zapewniæ w jakimœ
stopniu odbiorcom, nawet je¿eli nie stanowi¹
oni tak licznej grupy, mo¿liwoœci odbioru ta-
kich programów, które w stacjach komercyj-
nych nie powstan¹, bo s¹ deficytowe? Oczy-
wiœcie tu równie¿ musz¹ byæ zachowane okre-
œlone zasady doboru takich programów.

Bez wzglêdu na wszystko nale¿y podkreœliæ
jeden istotny fakt - polskie radio publiczne i pol-
ska telewizja publiczna stanowi¹ dorobek pol-
skiej kultury. Mo¿na je krytykowaæ, sarkaæ, ¿e
s¹ s³abe, upolitycznione, ¿e nie wytrzymuj¹ kon-
kurencji itd. Niemniej jednak faktem jest to, ¿e
dla olbrzymiej liczby mieszkañców naszego kra-
ju ci¹gle pozostaj¹ one jedynym dostêpnym Ÿró-
d³em informacji. Zanim siê to zmieni up³ynie jesz-
cze sporo czasu. Poza tym media publiczne ci¹-
gle jeszcze na szczêœcie opieraj¹ siê mimo wszyst-
ko zjawisku postêpuj¹cej coraz szybciej paupe-
ryzacji. Ma to równie¿ ogromne znaczenie. Oczy-
wiœcie rynek nowych mediów bêdzie siê rozwi-
ja³ dynamicznie - i bardzo dobrze. Ale zachowa-
nie równowagi i utrzymanie mo¿liwoœci rozwo-
ju równie¿ mediów tradycyjnych wydaje siê ko-
nieczne. Tylko wówczas zachowana zostanie za-
sada pe³nej dostêpnoœci i uszanowania wszyst-
kich odbiorców.

Niedawno us³ysza³am z ust pewnej europo-
s³anki stwierdzenie, ¿e my Polacy powinniœmy
siê jeszcze bardziej zeuropeizowaæ. Co to zna-
czy? Có¿, nie wiem co owa Pani mia³a na myœli,
bo nie doprecyzowa³a tego stwierdzenia, ale
wnioskuj¹c z innych jej wywodów oraz tez sta-
wianych przez jej partiê, ¿e mog³oby to znaczyæ
mniej wiêcej d¹¿enie do unifikacji naszej pol-
skiej kultury w ramach kultury europejskiej.
A to z kolei oznacza, ¿e nie powinniœmy siê tak
specjalnie przejmowaæ tym, co nasze polskie.

Ró¿norodnoœæ w jednoœci w ró¿norodnoœci czy ró¿norodnoœci¹ w jedno-
œci?”. Zachowuj¹c ró¿norodnoœæ zachowajmy,
wiêc jednoœæ.
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G³osy czytelników

Na ka¿dym kroku w Brzeszczach
s³yszy siê, ¿e panuje kryzys. Pytanie
tylko dlaczego? Jak siê okazuje
w Brzeszczach w ostatnich dwóch la-
tach sama Kopalnia Wêgla Kamien-
nego da³a ok. 500 nowych miejsc
pracy. Jest to ewenement na skalê
ca³ego kraju. Podczas Wielkiej Or-
kiestry Œwi¹tecznej Pomocy zebra-
no rekordow¹ iloœæ pieniêdzy - wiêc
chyba spo³eczeñstwo nie jest a¿ tak
biedne. W Gminie rejestruje siê wie-
le nowych podmiotów gospodar-
czych. Gdzie ten kryzys?

A jednak. Prawdziw¹ potêgê kry-
zysu mo¿emy zobaczyæ, gdy przeœle-
dzimy dok³adnie ranking wykorzy-
stania œrodków unijnych przez gmi-
ny. Prawdziwa tragedia!!!

Jak siê okazuje w rankingu war-
toœci dofinansowania w przeliczeniu
na jednego mieszkañca spoœród 180
gmin i miast w samym wojewódz-
twie ma³opolskim Brzeszcze znala-
z³y siê za rok 2008 (za rok 2009 nie
ma jeszcze danych) na 178 miejscu
(!), a wartoœæ dofinansowania na jed-
nego mieszkañca wynios³a 14 z³o-
tych i 31 groszy!

W rankingu na g³owê bij¹ nas
zarówno bardzo ma³e miejscowoœci,

Szanowni Pañstwo, w odpo-
wiedzi na list czytelnika, informu-
jê, ¿e przytoczony ranking dotyczy
realizacji roku 2008 i warto odpo-
wiadaj¹c na argumenty pisz¹cego
przypomnieæ kilka faktów. Ma³o-
polski Regionalny Program Ope-
racyjny, dziêki któremu mo¿emy
aplikowaæ po tzw. œrodki unijne
zosta³ og³oszony na lata 2007-2013.

Pierwsze konkursy ruszy³y w roku
2008. Nasza gmina mog³a z³o¿yæ
wniosek w Dzia³aniu 6.1 B - Pro-
jekty w zakresie rekreacji i sportu
na budowê Sali gimnastycznej przy
Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach.
Niestety, system oceny wniosków
oparty w fazie preselekcji na kryte-
rium dochodu na mieszkañca gmi-
ny praktycznie wykluczy³ gminê
z grona beneficjentów dzia³ania.
Premiowane by³y projekty biednych
gmin, z niskim dochodem na miesz-
kañca. Tymczasem wskaŸnik do-
chodu na mieszkañca naszej gminy
by³ wysoki.

Czêsto spotykam siê z pytaniem,
dlaczego, jak liczne s¹siednie gmi-
ny, nie startowaliœmy po œrodki na
budowê kanalizacji. Gmina Brzesz-
cze, zgodnie z Krajowym Progra-

mem Oczyszczania Œcieków Ko-
munalnych stanowi aglomeracjê
o wskaŸniku ponad 27718 RLM. To
oznacza, ¿e mo¿e siê ubiegaæ o œrod-
ki z krajowego Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Œrodowisko, co
wyklucza j¹ z kolei z programu woje-
wódzkiego. Jednak¿e, zarówno w pro-
gramie krajowym, jak i regionalnym
kryterium dostêpowym jest spe³nie-
nie warunku co najmniej 120 osób
na kilometr nowo budowanej sieci.
Tego kryterium nie spe³niaj¹ niemal
¿adne odcinki projektowanej sieci
kanalizacyjnej w gminie. Inwestycje
innego rodzaju, które mo¿na dofinan-
sowaæ w tym programie, szczególnie
z uwagi na wymagany rozmach, nie
nale¿¹ do priorytetowych w gminie.

Bardziej przyjazny, choæ rów-
nie¿ promuj¹cy biedniejsze gminy,
system oceny projektów budowy
kanalizacji przyjêto w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie
gmina mo¿e pozyskaæ do 4 mln z³
na kanalizacjê na wsiach, w okresie
trwania programu. W kwietniu 2009 r.
og³oszono jedyny dot¹d nabór wnio-
sków w tym programie, podczas gdy
trwa³ ¿mudny proces projektowania
kanalizacji w naszej gminie i nie
mo¿na by³o zg³osiæ projektu bez

gotowej dokumentacji technicznej i po-
zwolenia na budowê.

W roku 2008 z³o¿yliœmy wnio-
sek do Komisji Europejskiej o dofi-
nansowanie projektu Trasa Pamiêci
w ramach programu „Europa dla
Obywateli”. Projekt uzyska³ wysok¹
ocenê i otrzymaliœmy dofinansowa-
nie w wysokoœci 15,2 tys. euro. Pro-
jekt zosta³ zrealizowany w 2009 r.

W tym samym roku znaleŸliœmy
siê na liœcie gmin, którym przyzna-
no dofinansowanie w ramach rz¹-
dowego Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011 - na przebudowê ulicy Ko-
œcielnej w Brzeszczach. Ostateczny
koszt inwestycji 1,45 mln z³, przy-
znana dotacja 728 tys. z³. Œrodki
w ramach tego programu s¹ œrodka-
mi krajowymi a nie unijnymi, a jed-
nak rywalizacja by³a wiêksza i po-
dobnie, jak w projektach unijnych,
trzeba by³o zapewniæ wk³ad w³asny
w tym przedsiêwziêciu. Inwestycjê
zrealizowano w 2009 r.

W roku 2009, wspólnie z gmi-
nami: wiejsk¹ Oœwiêcim, Kêty, Che³-
mek za³o¿yliœmy Lokaln¹ Grupê
Dzia³ania „Dolina So³y”. W ubie-
g³ym roku Strategia LGD uzyska³a
pozytywn¹ ocenê i otrzyma³a dofi-
nansowanie na realizacjê zadañ za-
wartych w dokumencie w wysoko-
œci 9,85 mln z³ oraz dodatkowo ok.
2,5 mln z³ na funkcjonowanie LGD
i projekty wspó³pracy. Pierwsze kon-
kursy zostan¹ og³oszone wiosn¹ tego
roku. Samorz¹d, organizacje poza-
rz¹dowe i instytucje bêd¹ mog³y ko-
rzystaæ z tych œrodków do roku 2015.

Wiosn¹ 2009 r. z³o¿yliœmy wnio-
sek w ramach dzia³ania Odnowa i roz-
wój wsi w Programie Rozwoju Ob-

jak: Muszyna 2246,29 z³!!! Podegro-
dzie 1608,67 z³; Wietrzychowice
1654,91 z³, jak i miejscowoœci zbli-
¿one wielkoœci¹: Libi¹¿ 1543,12 z³;
Che³mek 807,03 z³; Chrzanów
600,27 z³ oraz te wiêksze Wadowice
1632,23 z³; Stary S¹cz 1326,06 z³;
Trzebinia 819,74 z³. Przypominamy
- Brzeszcze 14,31! Wyprzedzaj¹ nas
zarówno gminy bogate, jak i ubo¿sze.
Uprzemys³owione, jak i rolnicze. Do-
s³ownie wszyscy. Wartoœæ zdobytych
funduszy przez inne gminy nie jest
kilku- czy kilkunastokrotnie, ale czê-
sto kilkudziesiêciokrotnie wiêksza od
tego, co zdoby³a nasza Gmina.

Prawdziwe Ÿród³o kryzysu panu-
je wiêc chyba w Urzêdzie Gminy
Brzeszcze, gdzie pracuj¹ ludzie za to
odpowiedzialni, a gdzie teraz szukaj¹
oszczêdnoœci mo¿emy odpowiedzieæ
sobie sami.

Pe³ny Ranking Europejska Gmi-
na - Europejskie Miasto 2008 mo¿-
na znaleŸæ pod linkiem: http://
w w w. g a z e t a p r a w n a . p l / r a n -
king_gmin_2008?woj_id=6&or-
d e r = m i a s t o _ d o f i n a n s o w a -
nie_ue_na_glowe&miasto=&stro-
na=1

szarów Wiejskich o dofinansowanie
zadania „Adaptacja budynku po by-
³ej wymiennikowni na œwietlicê na
os. Paderewskiego w Jawiszowi-
cach”. Uzyskaliœmy dofinansowanie
w wysokoœci 475 tys. z³ przy ca³o-
œciowym koszcie zadania 1,16 mln
z³. Zadanie rozpoczêliœmy we wrze-
œniu 2009 r., planowany termin za-
koñczenia 31 wrzeœnia 2010 r..

W 2009 r. pozyskaliœmy rów-
nie¿ 43 tys. z³ z ma³opolskiego
konkursu „Ma³opolskie remizy” na
remont pomieszczeñ gara¿owych
w OSP Jawiszowice.

WskaŸnik œrodków unijnych, któ-
re mia³y trafiæ do naszej gminy mia³y
szansê poprawiæ nasze dwa projekty
rewitalizacyjne - rewitalizacja tere-
nów sportowo-rekreacyjnych oraz re-
witalizacja górniczych osiedli miesz-
kaniowych. Niestety, za spraw¹ bra-
ku rozporz¹dzenia o pomocy publicz-
nej oraz niemo¿noœci ograniczenia
zakresu naszych projektów do zadañ
niezwi¹zanych z pomoc¹ publiczn¹,
nie mogliœmy z³o¿yæ wniosków. Ko-
lejny nabór bêdzie og³oszony w tym
roku, jednak¿e ma obejmowaæ wy-
³¹cznie projekty zwi¹zane z mieszkal-
nictwem. Niestety nadal nie wiado-
mo, kiedy i w jakiej formie wejdzie
w ¿ycie wspomniane rozporz¹dzenie,
które ma okreœliæ warunki udzielenia
wsparcia. Wiadomo natomiast, ¿e za-
kres ograniczony do mieszkalnictwa
wyklucza z³o¿enie wniosków zwi¹za-
nych z popraw¹ bazy sportowej i re-
kreacyjnej w mieœcie.

Mam nadziejê, ¿e w zwi¹zku
z zadaniami, na które uzyskaliœmy
dofinansowanie poprawi¹ siê wskaŸ-
niki za 2009 r. i kolejne lata.

TTTTTadeusz Sambakadeusz Sambakadeusz Sambakadeusz Sambakadeusz Sambak

Kryzys W³adzy

Burmistrz odpowiada

TTTTTeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowska

Burmistrz Brzeszcz informuje,
¿e 11 stycznia 2010 r. podany zo-
sta³ do publicznej wiadomoœci, po-
przez wywieszenie na tablicach
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gmi-
ny w Brzeszczach ul. Koœcielna 4,
wykaz nieruchomoœci przeznaczo-
nych do oddania w dzier¿awê po-
³o¿onych w Skidziniu o ³¹cznej
powierzchni 1 336 m2 z przezna-
czeniem na zakoñczenie budowy
po³udniowego odcinka grobli, na
której urz¹dzona jest droga we-
wnêtrzna bez nazwy, stanowi¹ca
dojazd od ul. Solnej do zbiorników
wodnych.

Burmistrz Brzeszcz informuje,
¿e podane zosta³y do publicznej
wiadomoœci, poprzez wywieszenie
na tablicach og³oszeñ w siedzibie

Informacja
Urzêdu Gminy w Brzeszczach
ul. Koœcielna 4, nastêpuj¹ce wyka-
zy lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y w drodze bez-
przetargowej na rzecz dotychczaso-
wych najemców:

- lokal mieszkalny nr 14 znaj-
duj¹cy siê w budynku wielolokalo-
wym w Brzeszczach przy ulicy Mic-
kiewicza 24,

- lokal mieszkalny nr 9 znajdu-
j¹cy siê w budynku wielolokalo-
wym w Brzeszczach przy ulicy
Prusa 8,

- lokal mieszkalny nr 15 znaj-
duj¹cy siê w budynku wielolokalo-
wym w Brzeszczach przy ulicy Na-
rutowicza 36.

Wykazy podlegaj¹ wywieszeniu
na okres 21 dni.
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CZYTA SIÊ...
To by³ Hit!

Czytelnictwo

Prawid³owe odpowiedzi zamieszczamy na naszej stronie internetowej:
www.ok.brzeszcze.pl w zak³adce Biblioteka. Nagrody otrzymuj¹: Joanna
i Wiktoria Siwiec oraz Magda, Tomasz i Ala Pasternak. Gratulujemy!

Zazwyczaj bibliotekê odwiedzaj¹ czytelnicy. Jak widaæ na zdjêciach
czasem trafiaj¹ do nas niezwykli goœcie...

Miœ - o nim czytamy - jest bohaterem popularnych ksi¹¿ek dla dzieci.
Tym razem z okazji Œwiatowego Dnia Pluszowego Misia odwiedzi³ nasz¹
bibliotekê osobiœcie! By³o weso³o...

Z ostatnich badañ przeprowa-
dzonych przez Bibliotekê Naro-
dow¹ i TNS OBOP w 2008 r. wyni-
ka, ¿e czytelnictwo w Polsce jest
najni¿sze od 1992 r. Ju¿ tylko 38
proc. Polaków mia³o przez ostat-
nie dwanaœcie miesiêcy kontakt
z co najmniej jedn¹ ksi¹¿k¹ (wli-
czaj¹c podrêczniki). Najwiêkszy
spadek czytelnictwa obserwuje siê
wœród mieszkañców ma³ych i œred-
nich miast.

Nam trudno siê z tym zgodziæ,
u nas jest inaczej. Najlepiej mówi¹
o tym liczby obrazuj¹ce dzia³alnoœæ
biblioteki. W 2008 r. z 8 bibliotek OK
korzysta³o 4416 czytelników, w 2009 r.
by³o ich ju¿ 4675 - nie mo¿emy wiêc
mówiæ o spadku, a wrêcz odnoto-
waliœmy niewielki wzrost: o 5 proc.
W 2009 r. najliczniejsz¹ grupê sta-
nowili czytelnicy w wieku od 25 do
44 lat - 1312 osób to 28 proc. wszyst-
kich czytelników. To mo¿e zaskaki-
waæ - nas bardzo cieszy, poniewa¿
tê  grupê wiekow¹ uwa¿a siê za naj-
aktywniejsz¹ zawodowo, najbardziej
zajêt¹.

Czytelników do lat 15 korzysta-
j¹cych z biblioteki by³o 1084 - to
23,2 proc. wszystkich czytelników.
I tu równie¿ zauwa¿amy wzrost w sto-
sunku do poprzedniego roku - zare-
jestrowanych wówczas by³o z tej
grupy wiekowej 1008 czytelników.
To szczególnie wa¿ne gdy tak czê-
sto s³yszymy o niechêci dzieci do
czytania.

Ken Kesey „Lot nad kuku³czym gniazdem”.
Jedna z najg³oœniejszych i najszerzej w œwiecie
znanych powieœci amerykañskich drugiej po³owy
XX wieku. Ukazuje brutalne d³awienie indywidu-
alnoœci na przyk³adzie zamkniêtego zak³adu psy-
chiatrycznego, w którym pacjentów odziera siê
z resztek wolnoœci i godnoœci osobistej. Powieœæ
stanowi wnikliw¹ analizê psychologiczn¹ szaleñ-
stwa zbiorowoœci. Ksi¹¿ka Keseya wstrz¹snê³a
opini¹ amerykañsk¹, a przyby³y w tym czasie do
USA, czeski re¿yser Milosz Forman nakrêci³ na
jej podstawie film ze s³ynn¹ kreacj¹ Jacka Nichol-
sona. Film ten przyda³ s³awy powieœci.

O popularnoœci ksi¹¿ki i czyta-
nia mo¿e œwiadczyæ liczba odwie-
dzin - w 2009 r. zarejestrowani czy-
telnicy odwiedzili nasze biblioteki
33968 razy, wypo¿yczaj¹c 71254
ksi¹¿ki, o 6357 ksi¹¿ek wiêcej ni¿
przed rokiem. Œrednio ka¿dy czytel-
nik wypo¿yczy³ w ci¹gu roku oko³o
15 ksi¹¿ek.

Najczêœciej wypo¿yczane by³y
ksi¹¿ki z dzia³u „literatura piêkna dla
doros³ych” (powieœci, opowiadania)
- wypo¿yczono ich 45523 - to 63,9
proc. wszystkich wypo¿yczonych
ksi¹¿ek.

Ksi¹¿ek naukowych i popularno-
naukowych wypo¿yczonych zosta³o
11384 - 16  proc. wszystkich wypo-
¿yczeñ. Z dzia³u literatura dla dzieci
i m³odzie¿y wypo¿yczono 14347
ksi¹¿ek - 20,1 proc. wszystkich wy-
po¿yczonych 2009 r. ksi¹¿ek.

Popularnoœci¹ cieszy³a siê tak¿e
czytelnia internetowa (dzia³aj¹ca
w Bibliotece G³ównej OK od 2004 r.).
W 2009 r. skorzysta³o z niej 1435
u¿ytkowników.

Te liczby napawaj¹ optymi-
zmem. Ksi¹¿ka i czytanie wci¹¿ ma
swoich zwolenników. Czêsto zbiory
biblioteczne to nadal Ÿród³o wiedzy
i informacji. Wielu czyta dla przy-
jemnoœci, dla nich jest to  forma spê-
dzania wolnego czasu, relaksu.
Mamy nadziejê, ¿e tak bêdzie nadal,
¿e równie¿ w tym roku biblioteka
i jej  zbiory bêd¹ cieszyæ siê zainte-
resowaniem wiernych i mamy na-
dziejê równie¿ nowych czytelników.

Miœ zdradzi³ nam przepis na miodowe ciasto

Niecodzienni goœcie

MÓWI SIÊ...
Co mówi¹ liczby czyli biblioteka
bez tajemnic

D. Sz.D. Sz.D. Sz.D. Sz.D. Sz.

Mocny uœcisk ³apy

„Œwi¹teczny Konkurs
Rodzinny” rozstrzygniêty

Trudna sztuka dojrzewania
Harper Lee „Zabiæ drozda”. Powieœæ obycza-

jowa, wydana w 1960 r., nagrodzona nagrod¹ Pu-
litzera w 1961 roku. Zosta³a zekranizowana w 1962 r.,
a rolê Atticusa zagra³ Gregory Peck. Film od-
niós³ wielki sukces, m.in. zdoby³ trzy Oscary.
Narratorem ksi¹¿ki jest dziewiêcioletnia dziewczyn-
ka, nazywana Smykiem. Pokazane jest ¿ycie ludzi
w ma³ej, zamkniêtej spo³ecznoœci, problemy dzie-
ci, problemy okresu dojrzewania, œwiat widziany
ich oczami. Przede wszystkim jednak prowokuje
do zastanowienia siê nad granicami ludzkiej tolerancji - tolerancji nie tylko
w relacji bia³y - czarny, ale odniesionej do ka¿dego cz³owieka.

Normalnoœæ czy szaleñstwo...?
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30 stycznia w hali sportowej odby³ siê 10-ty ju¿ Halowy Turniej Te-
nisa Ziemnego Amatorów w grze pojedynczej.

Do zawodów zg³osi³o siê 16 zawodników (w tym jedna kobieta). Po-
dobnie jak w zesz³ym roku zwyciêzc¹ zosta³ Maciej Marchewka, który po
bardzo wyrównanym meczu pokona³ Paw³a Burligê 6/7, 6/2, 11/9. III miej-

sce zaj¹³ S³awomir
Graca w podobnie
wyrównanym poje-
dynku z Tomaszem
Talag¹ 6/4, 4/6,
10/3. Najlepsi za-
wodnicy otrzyma-
li puchary, medale
oraz zaproszenia na
korty w hali spor-
towej w Brzesz-
czach. 13 lutego za-
praszamy na jubi-
leuszowy turniej
deblowy.

Trzy sekcje, a czwarta w pla-
nach, bogaty kalendarz imprez i za-
wodów sportowych, wysokie loka-
ty m³odych zawodników równie¿
poza granicami kraju, nagroda bur-
mistrza „Oskard” - dla organizacji
i dwie dla kadrowiczów. Tak w skró-
cie mo¿na przedstawiæ dorobek
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Gminy Brzeszcze (UKS), który
w styczniu obchodzi³ 10 lat istnienia.

- Postawiliœmy na popularyzacjê
sportu wœród dzieci i m³odzie¿y na-
szej gminy i z ca³¹ satysfakcj¹ mogê
powiedzieæ, ¿e siê nam to uda³o -
mówi prezes Uczniowskiego Klubu
Sportowego Gminy Brzeszcze An-
drzej Jakimko. - Stworzyliœmy bogat¹
ofertê sportow¹, by przyci¹gn¹æ jak
najwiêcej m³odych ludzi. Rocznie
w naszych imprezach sportowych bie-
rze udzia³ oko³o 2 tys. zawodników.
W przeci¹gu minionych 10 lat liczba
siêgnê³a kilkunastu tysiêcy. Ale nie
chodzi³o nam tylko o licznoœæ uczest-
ników. Mieliœmy na wzglêdzie rów-
nie¿ aspekt wychowawczy, a zawody
integracyjne, podczas, których dzieci
maj¹ mo¿liwoœæ wykazania akcepta-
cji w bezpoœrednim i bliskim kontak-
cie z niepe³nosprawnymi rówieœnika-
mi podczas sportowej rywalizacji
i wspólnej zabawy s¹ tego najlepszym
dowodem. Nie sposób nie wspomnieæ
o 30-osobowej grupie wolontariuszy
pod opiek¹ Jolanty Hodur z Gimna-
zjum nr 2, która w te dzia³ania siê
w³¹cza.

Przed 10 laty prezesurê w UKS
obj¹³ Andrzej Jakimko i tak jest do
dziœ. W ostatnich dwóch Zarz¹dach
organizacji zasiedli Marcin Sikorski,
Alicja Rochowiak-Zaj¹c, Anna
W³odarczyk i Marek Szromba, kadra
sk³adaj¹ca siê - nie mog³o byæ ina-
czej - z nauczycieli wychowania fi-
zycznego. ̄ eby mogli jednak dzia³aæ,
potrzebne by³y œrodki. Od Urzêdu
Gminy Brzeszcze, na dobry pocz¹tek,
w pierwszym roku, dostali 2 tys. z³.
Na kilka imprez sportowych, g³ów-
nie tych wynikaj¹cych z kalendarza
Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego oraz imprezy wewnêtrz-
ne - zawody lekkoatletyczne, pi³ki
siatkowej, koszykowej i rêcznej:
ch³opców i dziewczyn - musia³o wy-
starczyæ. Imprez z roku na rok przy-
bywa³o, przybywa³o te¿ sekcji.

- W 2005 r. przejêliœmy nie-
chcian¹ sekcjê lekkoatletyki od Gór-
nika Brzeszcze. Trenerami zostali
W³odzimierz W³odarczyk, Miros³aw
W³odarczyk, Marek Szromba i Grze-
gorz Majcherczyk. W sekcji przez
ca³y rok trzy razy w tygodniu trenuje
40 zawodników.

3 paŸdziernika 2009 r. nast¹pi³a inauguracja rozgrywek w IV
lidze pi³ki siatkowej mê¿czyzn.

Rywalem UKS Brzeszcze by³a dru¿yna z Tuchowa. Po zaciêtym spo-
tkaniu wygrali gospodarze 3-0. W drugiej kolejce UKS wygra³ na wy-
jeŸdzie z Or³em Ciê¿kowice 3-1. W kolejnym meczu UKS dozna³ po-
ra¿ki u siebie z MOSiR Bukowno (1-3). W kolejnych siedmiu meczach
brzeszczañscy siatkarze schodzili z parkietu jako zwyciêzcy (Gromnik-
UKS 0-3, UKS-Ryglice 3-2, Krzeszowice-UKS 1-3, UKS-Gorlice 3-0,
UKS-Wola Dêbiñska 3-0, Piekary-UKS 2-3,UKS- Jurków 3-0). W 11.
kolejce UKS gra³ na wyjeŸdzie z GSKS Laskowa, gdzie dozna³ drugiej
pora¿ki (3-2). W nastêpnym meczu nie da³ szans siatkarzom z Biskupic
wygrywaj¹c pewnie 3-0. Na zakoñczenie rundy zasadniczej nasi siat-
karze pokazali swoj¹ wy¿szoœæ nad dru¿yn¹ Okocimski Brzesko wy-
grywaj¹c pewnie na wyjeŸdzie 3-0.

Tabela po rundzie zasadniczej:

Dwa lata póŸniej w UKS utwo-
rzono sekcjê wspinaczkow¹. Zawod-
ników trenuj¹ Sebastian Wutke i Re-
nat Szymañski. W 2009 r. powsta³a
sekcja pi³ki siatkowej mê¿czyzn, któ-
ra rozgrywa mecze w IV lidze Ma³o-
polskiej, pod okiem trenera Marcina
Sikorskiego. Obecnie zajmuje 3. lo-
katê, z du¿ymi szansami na awans do
III Ligi.

Dziœ, po 10 latach dzia³alnoœci
bud¿et UKS przekracza 40 tys. z³,
z czego 20 tys. stanowi dotacja, któr¹
UKS pozyska³o w konkursie stowa-
rzyszeñ organizowanym przez gminê.
Reszta to dary od sponsorów oraz wy-
pracowane w ramach dzia³alnoœci go-
spodarczej pieni¹dze. Bo, jak mówi
prezes Jakimko, organizowanie mi-
tyngów jest dobrym sposobem na pro-
mocjê gminy i zgromadzenie œrodków
na dzia³alnoœæ statutow¹.

Na co id¹ pieni¹dze? Poch³aniaj¹
je p³ace trenerów, wynajem hali, trans-
port na zawody, op³aty licencyjne
i startowe, badania lekarskie, ubezpie-
czenia oraz zakup drobnego i ciê¿kie-
go sprzêtu sportowego.

- Na przestrzeni ostatnich piêciu
lat odkupiliœmy sporo sprzêtu od Gór-
nika Brzeszcze. By³y to bloki starto-
we, kule, dyski, oszczepy, zeskok do
skoku wzwy¿. Zakupiliœmy 20 p³ot-
ków lekkoatletycznych za ponad 10
tys. z³., oszczepy i drobny sprzêt dla
zawodników, koszulki i komplet
sprzêtu dla siatkarzy. Musieliœmy za-
opatrzyæ siê w kamerê niezbêdn¹ do
dokumentowania mityngów, zawo-
dów, meczów i szkolenia sportowe-
go - wylicza prezes Jakimko.

Bogaty kalendarz
Sezon UKS rozpoczyna od mi-

tyngów lekkoatletycznych w brzesz-
czañskiej hali sportowej. Zajmuj¹
one wa¿ne miejsce w kalendarzu
imprez Polskiego Zwi¹zku Lekkiej
Atletyki. Dla sportowców s¹ bo-
wiem sprawdzianem formy oraz
okazj¹ do uzyskania minimum
kwalifikuj¹cego do udzia³u w ha-
lowych mistrzostwach Polski, któ-
re koñcem stycznia odbywaj¹ siê
w Spale. Ka¿dego roku w brzesz-
czañskich zawodach bierze udzia³
ponad 1000 zawodników z oko³o
40 klubów z ca³ej Polski. Dla m³o-
dych lekkoatletów UKS Brzeszcze
to okazja, by stan¹æ do rywalizacji
w mocnej konkurencji, podpatrzeæ
starszych zawodników i zdobyæ
doœwiadczenie. Ranga zawodów
z roku na rok roœnie, w ub.r. gwiazd¹
mityngów by³ reprezentant Czech
w skoku w dal Roman Novotny,
finalista olimpijski w Pekinie
(2008 r.)

10 lat Ukaesu

Jubileuszowy turniej tenisa ziemnego

Beata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³o

Siatkarze UKS u Brzeszcze
po rundzie zasadniczej

-

W rundzie fina³owej, któr¹ siatkarze UKS-u rozpczêli ju¿ 30
stycznia meczem u siebie z Laskow¹, uczestnicz¹ dru¿yny które za-
jê³y miejsca 1-6. Nastêpne mecze wg terminarza tj. 6 lutego (w)
Ryglice, 13 lutego (w) Bukowno, 20 lutego (d) Krzeszowice, 27 lu-
tego (w) Gorlice.

Dziêkujemy wszystkim, którzy nas wspieraj¹ i serdecznie zapra-
szamy na mecze siatkówki w Brzeszczach. Szczegó³y na plakatach.

MSMSMSMSMS
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Po mityngach przychodzi pora
na mistrzostwa gminy w narciarstwie
alpejskim dla uczniów szkó³ podsta-

wowych i gimnazjalnych, potem na
integracyjne zawody lekkoatletyczne
dla uczniów z brzeszczañskich pod-
stawówek i Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w Oœwiê-
cimiu. Na tych ostatnich UKS goœci³
równie¿ uczniów z Czech oraz nie-
pe³nosprawnych z Niemiec z Molln
z Landu Szlezwik Holstein. Wiosna
to czas na udzia³ uczniów naszej gmi-
ny w zawodach wspinaczkowych i Po-
wiatowego Szkolnego Zwi¹zku Spor-
towego, a jesieni¹ w miejsko-gmin-
nych zawodach Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego. Du¿ym zainteresowa-
niem ciesz¹ siê zawody p³ywackie
„Ju¿ p³ywam”, które wieñcz¹ ca³o-
roczn¹ naukê p³ywania dla uczniów klas
3 oraz Liga P³ywacka, w której bior¹
udzia³ p³ywacy w ró¿nym wieku.

UKS organizuje te¿ dla m³odych

brzeszczan wyjazdy na ciekawe wy-
darzenia sportowe. Byli m.in. na me-
czach: Polska - Kuba w pi³ce siatko-
wej mê¿czyzn w katowickim Spodku,
Polska - Belgia decyduj¹cym o awan-
sie Polaków do mistrzostw Europy,
Polska - Czechy w ramach eliminacji
do mistrzostw Œwiata. Kibicowali te¿

koszykarzom i siatkarzom na pó³-
fina³ach mistrzostw Europy w pi³ce ko-
szykowej mê¿czyzn i na mistrzostwach

Europy w pi³ce
siatkowej kobiet
w Katowicach. A na
basenie „Pod pla-
tanem” spotkali siê
z mistrzem w p³y-
waniu Paw³em Ko-
rzeniowskim. Na-
uczycieli zaœ UKS
zaprasza na impre-
zy integracyjne
m.in. kursokon-
ferencje narciar-
skie i spartakiady
„Oœwiatowca”.

Gwiazdy Ukaesu
Pierwsza gwiazda UKS Brzesz-

cze wywodzi siê z pierwszej z sekcji
Klubu. To Natalia Markiel, która za-
kwalifikowa³a siê do kadry Polski
i wziê³a udzia³ w Mistrzostwach Œwia-
ta w biegach prze³ajowych w Nowej
Zelandii (2005). W LA starowali rów-
nie¿ Daniel Grygierczyk (4 m. w Mi-
strzostwach Polski na dystansie
60 m); £ukasz Staszczyk (4 m. w MP
na 60 m. i 5 m. w MP na 100 m); Ka-
mil Dyba³ (5 wynik w Polsce w rzu-
cie oszczepem); Dorota Wójciga (2 m.
w Makroregionie na 100 m) oraz Na-
talia W³odarczyk (3. m. w MP w trój-
skoku i 4 m. w skoku w dal).

W sekcji wspinaczkowej prym
wiedzie Maria Szymañska (2 m. w MP
w 2009 r., 3. m. w klasyfikacji gene-
ralnej Pucharu Polski, najlepsze przej-

œcie skalne juniorów m³odszych -
2008 r., W³ochy); Ma³gorzata Szy-
mañska (4 m. w MP, 3 m. w klasyfi-
kacji generalnej Pucharu Polski, 10 m.
w Pucharze Europy w Kaliningradzie,
najlepsze przejœcie skalne wœród ju-
niorów m³odszych  2008 r., Francja);
Szymon Jakubowski (3 m. w MP, naj-

MroŸna pogoda trochê po-
krzy¿owa³a plany organizatorom
cyklicznej ju¿ imprezy „Bezpiecz-
ne ferie za kó³kiem”. Ci, którzy
przybyli mimo wszystko bawili siê
dobrze.

Automobilklub Beskidzki Biel-
sko-Bia³a, Komenda Powiatowa Poli-
cji w Oœwiêcimiu, Komisariat Policji
w Brzeszczach, Stra¿ Miejska Brzesz-
cze, Spó³dzielnia Domena Bielsko-
Bia³a i Oœrodek Kultury w Brzesz-
czach zorganizowali kolejn¹ edycjê
„Bezpiecznych ferii za kó³kiem”.

Na pocz¹tku mia³ siê odbyæ „Test
Stuarta”, czyli konkurs dla widzów.
Ze wzglêdu na pogodê odwo³ano tê
konkurencjê. Ale ju¿ kolejny punkt
programu – pokaz jazdy rajdowej
zawodników startuj¹cych w Pucha-
rze Polski odby³ siê. Widzowie zo-

baczyli, jak w œnie¿nych warunkach
radz¹ sobie profesjonaliœci: Wojciech
Chucha³a i Bart³omiej Boruta.

W godzinach popo³udniowych
do Oœrodka Kultury przybyli mi³o-
œnicy szybkiej jazdy obejrzeli pokaz
wyposa¿enia policji oraz pokaz Oy-
ama Karate koordynowany przez
Mariusza Pawlusa. Wyœwietlono te¿
filmy rajdowe. Jednak g³ówn¹
atrakcj¹ by³o spotkanie z kierowca-
mi: Andim Mancinem, Ryszardem
Ciupk¹, Wojciechem Chucha³¹, Bar-
t³omiejem Borut¹ i Zbigniewem
Gruszk¹. Publicznoœæ wys³ucha³a
ciekawych opowieœci, a nastêpnie
zadawa³a goœciom pytania.

Na koniec uroczyœcie rozdano
nagrody dla uczestników Beskidz-
kich Mistrzostw Kierowców Amato-
rów za sezon 2009.

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

Bezpieczne ferie za kó³kiem

Trzecioklasiœci podczas gminnych zawodów p³ywackich „Ju¿ P³ywam”

Zawody integracyjne w hali sportowej

lepsze przejœcie skalne wœród junio-
rów - 2007 r., W³ochy).

Nagrodê burmistrza Brzeszcz
Oskarda za 2005 r. w kategorii
„oœwiata” otrzyma³ UKS Brzeszcze.
Laureatem Oskarda za 2007 r. w ka-
tegorii „sport” zosta³ Szymon Jaku-
bowski, a za 2008 r. w kategorii
„m³odzie¿” Ma³gorzata Szymañska.

- W trudnych czasach chcia³bym,
¿eby imprezy z kalendarza sportowe-
go UKS, którego nam zazdroszcz¹ nie
tylko gminy, ale i powiaty, by³y na
sta³e wpisane w ¿ycie sportowe gmi-
ny Brzeszcze - mówi prezes Andrzej

Jakimko. - Serce mi roœnie, kiedy wi-
dzê, zaanga¿owanych 300 m³odych
ludzi na mityngu, 150 na zawodach
p³ywackich, ponad 100 na zawodach
integracyjnych i ponad 100 na stoku
narciarskim i œciance wspinaczkowej.
Pragn¹c rozwin¹æ dzia³alnoœæ UKS,
chcia³bym te¿ otworzyæ przy sekcji
pi³ki siatkowej mê¿czyzn dru¿yny ju-

niorskie dziewcz¹t i ch³opców, co da-
³oby mi satysfakcjê z realizacji kolej-
nego wyzwania i spe³ni³o oczekiwa-
nia œrodowiska. Na wiêcej ju¿ mo¿e
czasu nie starczy - uœmiecha siê pre-
zes. - Nasze osi¹gniêcia nie by³oby
mo¿liwe bez wspó³pracy z Urzêdem
Gminy Brzeszcze, Gminnym Zarz¹-
dem Edukacji i Oœrodkiem Kultury
w Brzeszczach. Z imienia i nazwiska
dziêkujê osobom, z którymi tworzy-
liœmy i organizowaliœmy nasz¹ dzia-
³alnoœæ - dziêkujê pani Beacie Szy-
d³o, Teresie Jankowskiej, Bo¿enie So-
bociñskiej i Ma³gorzacie Wójcik. Po-

ziom sportowy zale¿a³ ju¿ od nas sa-
mych - kadry szkoleniowej i zawod-
ników. Podziêkowania kierujê te¿
do nauczycieli wychowania fizycz-
nego szkó³ podstawowych i gimna-
zjalnych, dyrektorów szkó³, rodzi-
ców i sponsorów.

M³odzi narciarze na stoku w Rycerce Dolnej



28 Odg³osy Brzeszcz    luty 2010

Reklama


