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W marcu i kwietniu zostanie
przeprowadzona ostateczna
weryfikacja zak³adów przetwórstwa miêsnego w zwi¹zku z
przyst¹pieniem Polski do Unii
Europejskiej . Wtedy te¿, decyzj¹
powiatowego lekarza weterynarii, zostan¹ one zakwalifikowane do trzech podstawowych
grup. W gminie Brzeszcze dzia³aj¹
obecnie cztery takie firmy. Z ró¿nymi planami i nadziejami
oczekuj¹ dnia akcesji.

mniejszej wydajnoœci. Jednak jej stan sanitarny i
techniczny uleg³ w stosunku do poprzednich lat
ogromnej poprawie. Te dwa przedsiêbiorstwa, to
mogê powiedzieæ z ca³¹ pewnoœci¹, bêd¹
dopuszczone do produkcji. Z tym, ¿e du¿a rzeŸnia
o której mówi³em, w pierwszej grupie, natomiast
ubojnia drobiu prawdopodobnie w drugiej, wœród
zak³adów produkuj¹cych na rynek krajowy.
Pozosta³e dwie firmy -„Stanpol” i „Korpek”, to
zak³ady o ma³ej zdolnoœci produkcyjnej. Na razie
pozostaj¹ wœród zak³adów kategorii C. S¹ mniej
zaawansowane w pracach modernizacyjnych,
aczkolwiek tak¿e przeprowadzaj¹ proces
naprawczy.
Firmy z tej ostatniej grupy maj¹
obowi¹zek dostosowania siê do prawa
krajowego; rozporz¹dzeñ dla zak³adów o ma³ej
zdolnoœci produkcyjnej. Obowi¹zywaæ je bêd¹
P i e r w s z a g r u p a , t o z a k ³ a d y limity produkcyjne. Przy przetwórstwie do 7,5 tony
uprawnione do produkcji i sprzeda¿y na rynkach tygodniowo, przy rozbiorze do 5 ton tygodniowo i
ca³ej wspólnoty. Drug¹ grupê
bêd¹ tworzyæ zak³ady
uprawnione do produkcji i
sprzeda¿y
wy³¹cznie na
rynku krajowym. Z kolei w
trzeciej, znajd¹ siê firmy z
uprawnieniami do produkcji i
tzw. sprzeda¿y bezpoœredniej,
co oznacza handel wy³¹cznie
poprzez sieæ w³asnych
sklepów firmowych. Tylko
pierwszej grupy nie dotycz¹
limity produkcyjne.
W zak³adach zakwalifikowanych do dwóch pozosta³ych, produkcja bêdzie
ograniczona.
- Wszystkie cztery
przedsiêbiorstwa z gminy Kierownik produkcji firmy Lepro-Pol, Marek Stroñski
Fot. Marek Mordan
Brzeszcze znajduj¹ siê w
przy
uboju
do
20
jednostek
tygodniowo.
Czy
trakcie okresu dostosowawczego. Trwaj¹ tam
prace modernizacyjne, w ka¿dym z nich na innym ograniczenia w produkcji oraz przyznanie
etapie - mówi Marek Bednarski, powiatowy lekarz najni¿szej kategorii nie oka¿e siê balastem
weterynarii. -„Lepro-Pol”, du¿a rzeŸnia z uniemo¿liwiaj¹cym podjêcie wolnorynkowej
zak³adem rozbioru, idzie zdecydowanie do konkurencji ? - Moja firma bazuje g³ównie na
przodu, jest na coraz lepszym poziomie. Inna sprzeda¿y produktów we w³asnych sklepach
firma, „Marta” - ubojnia drobiu, to zak³ad o
dokoñczenie na str. 8

W lipcu 2003 roku w miejsce dwóch kamer
stacjonarnych dzia³aj¹cych w gminnym
systemie monitoringu za³o¿ono jedn¹
obrotow¹. Od tej pory minê³o pó³ roku, a one
nie doczeka³y siê monta¿u.
Nadzieja, ¿e nowy bud¿et to zmieni, prys³a
jak czar, bo nie ma w nim œrodków na tê
inwestycjê. Burmistrz zapowiada jednak, ¿e
szansa mo¿e pojawi siê w ci¹gu roku.

Str. 3

13 lutego Rada Miejska jednog³oœnie,
uchwali³a tegoroczny bud¿et naszej gminy.

Str. 5

Ka¿dy rolnik posiadaj¹cy gospodarstwo
rolne o powierzchni co najmniej 1 ha ma
mo¿liwoœæ otrzymania z funduszy unijnych
p³atnoœci na ka¿dy hektar u¿ytków rolnych.
Jednak warunkiem uzyskania p³atnoœci jest
z³o¿enie w terminach najdalej do 24 maja
I 15 czerwca dwóch stosownych wniosków
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Oœwiêcimiu.

Str. 6

Na ostatniej sesji Rada Miejska podjê³a
uchwa³ê w sprawie ustalenia wskaŸników
procentowych do celów obliczania dodatków
mieszkaniowych. Jeœli wojewoda zatwierdzi
j¹, od maja dodatki mieszkaniowe
przyznawane bêd¹ wed³ug nowych zasad.
Ju¿ od 1 marca wnioski o dodatki sk³adaæ
nale¿y nie jak dotychczas w Urzêdzie Gminy
lecz w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej. Tam te¿
bêd¹ one wyp³acane.

Str. 7

Policjanci z Brzeszcz zlikwidowali znajduj¹c¹
siê w naszym mieœcie dziuplê z czêœciami
z kilkunastu rozebranych samochodów
zachodnich. Ich wartoœæ wstêpnie
oszacowano na 350 tys. z³otych.
Funkcjonariusze odzyskali te¿ audi A6 TDI
skradzione obywatelowi Niemiec w noc
sylwestrow¹ w Rybniku. Za kratki trafi³o
trzech m³odych brzeszczan podejrzanych
o paserstwo.
Str. 11

Mimo i¿ nie le¿ymy jako kraj na terenach pustynnych,
woda w Polsce zawsze by³a wa¿nym czynnikiem
egzystencjalnym, gospodarczym i narodowopatriotycznym. U zarania rozwoju stolicy naszego
województwa leg³a historia Wandy, która by³a
zwolenniczk¹ zwi¹zków partnerskich i rzuci³a siê do
Wis³y, bo Niemca nie chcia³a. Znany jest te¿
potocznie przypadek Smoka Wawelskiego, który jak
wiêkszoœæ samców maj¹c do wyboru dziewice lub
butelkê markowego wina z siark¹ da³ siê skusiæ
Dratewce i w efekcie podobnie jak Wandzie
zaszkodzi³a mu woda z Wis³y. A, Dratewka, jak
tysi¹ce tych którzy poszli w jego œlady i wiedzieli z
kim wypiæ, otrzyma³ w nagrodê pó³ królestwa. Ju¿
bardziej powa¿nie, temat wody i rzeki pojawia siê w
wielu utworach literackich i muzycznych „P³ynie
Wis³a p³ynie...”, „przejdziem Wis³ê...”. Po³o¿enie
naszej gminy w wid³ach rzek Wis³y i So³y by³o i jest
niew¹tpliwie wa¿nym czynnikiem funkcjonowania i
rozwoju naszej spo³ecznoœci. Ju¿ w œredniowieczu
okolice Brzeszcz znane by³y z gospodarki rybackiej,
która do dziœ funkcjonuje w postaci stawów hodowli
ryb s³odkowodnych. Dziœ s¹siedztwo rzek to z jednej
strony atrakcyjnoœæ turystyczna i rekreacyjna
terenów nadrzecznych, wyj¹tkowoœæ fauny i flory, z
drugiej strony tereny zalewowe i groŸba powodzi.
Cz³owiek od zarania dziejów d¹¿y³ do
podporz¹dkowania sobie wody, w skali makro

Ogrody dzia³kowe - miejsce
wypoczynku i rekreacji, z dala od
codziennego zgie³ku. Jednak i ten
obszar nie pozostaje wolny od
k³ótni i sporów. Co mo¿e byæ tego
przyczyn¹? Przy³¹czenie dzia³ki do
sieci elektrycznej.
Kontrowersje w Pracowniczych
Ogrodach Dzia³kowych „Górnik”
wynik³y z uchwa³y podjêtej w sierpniu
2002 roku przez walne zebranie najwy¿szy organ decyzyjny
dzia³kowiczów. Uchwa³a na³o¿y³a
obowi¹zek przy³¹czenia dzia³ek do
sieci elektrycznej. Zdaniem prezes
zarz¹du „Górnika” Krystyny Papugi
wszystko odby³o siê w majestacie
prawa. Osoby, które nie widzia³y
potrzeby takiej inwestycji, mog³y do
koñca czerwca 2003 z³o¿yæ pisemny

tworz¹c kana³y i szlaki
wodne, w skali mikro
buduj¹c akwedukty i sieci
wodoci¹gowe.
Dziœ woda jest towarem rynkowym, z tym tylko
zastrze¿eniem, ¿e dostêp do wody jest potrzeb¹
egzystencjaln¹ uwarunkowan¹ mo¿liwoœci¹
korzystania z sieci wodoci¹gowej. Mówi¹c proœciej,
kto ma rury, ten dyktuje warunki. Dlatego te¿
ustawodawca obarczy³ odpowiedzialnoœci¹ za
zaopatrzenie w wodê samorz¹d gminny maj¹c
œwiadomoœæ, ¿e pojedynczy obywatel wobec
problemu zaopatrzenia w wodê jest bezradny. Jak co
roku emocje i spory wzbudza drastyczna podwy¿ka
cen wody. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e rz¹dz¹cym
obecnie, najbli¿ej do zapomnianego ju¿ has³a „ca³a
w³adza w rêce rad”. Okazuje siê jednak, ¿e co
innego podzieliæ siê, ba, nawet przerzuciæ na
samorz¹dy odpowiedzialnoœæ, a co innego
wyposa¿yæ te samorz¹dy w œrodki i instrumenty
pozwalaj¹ce na realne decydowanie o sprawach
istotnych dla swoich mieszkañców.
Sprawa jest prosta, gmina musi mieæ alternatywne
Ÿród³o wody, lub co jest rozwi¹zaniem do
wprowadzenia w ¿ycie od zaraz, powinna
administrowaæ sieci¹ wodno-kanalizacyjn¹. Uk³ad,
kiedy firma zewnêtrzna bêdzie okreœla³a cenê wody
na podstawie w³asnych kosztów jest i bêdzie chory.

wniosek o rezygnacji z przy³¹cza, takiej
mo¿liwoœci by³y œwiadome. Innego
zdania jest Mieczys³aw Luber,
dzia³kowicz pozostaj¹cy w sporze z
zarz¹dem. Zarz¹d ma bowiem
obowi¹zek zawiadomiæ, pisemnie za
poœrednictwem poczty lub osobiœcie,
cz³onka pracowniczego ogrodu
dzia³kowego o miejscu, terminie i
porz¹dku obrad walnego zebrania (§
1 7 r e g u l a m i n u ) . Ta k i e g o
powiadomienia nie wystosowano.
Podobnie jak i wezwania na piœmie o
obowi¹zku uiszczenia op³aty oraz o
naliczeniu za zw³okê odsetek od
podstawowej kwoty, o czym mówi z
kolei § 30. - Rzeczywiœcie nie
wysy³aliœmy zawiadomieñ, narazi³o by
nas, to na ogromne koszty - mówi
Krystyna Papuga. - Dzia³kowiczów jest
172, ³atwo sobie wyobraziæ, jaki to

Je¿eli bowiem prezes firmy wodoci¹gowej
zapragnie jeŸdziæ s³u¿bowym mercedesem,
to z punktu widzenia ksiêgowoœci bêdzie to
koszt w³asny przedsiêbiorstwa, który s³u¿yæ
bêdzie do rozliczenia cen wody. ¯aden
audytor nie jest w stanie okreœliæ zasadnoœci
wyboru mercedesa zamiast poloneza na
samochód dla prezesa. To skrajny przyk³ad,
ale oddaj¹cy istotê problemu. Niema
zapewne powodu by nie wierzyæ
przedstawicielom firmy wodoci¹gowej, ¿e
koszty i nak³ady na utrzymanie sieci wodnej s¹
naprawdê niezbêdne i konieczne, mo¿e nawet
proponowana cena kubika wody jest zasadna, ale
jak przytoczony wy¿ej przyk³ad z samochodem jest to
rzecz niesprawdzalna, zaœ zasada “UFOjcie nam”
sprawdza siê w literaturze fantastycznej, a nie w
gospodarce. Spraw¹ równie istotn¹ co cena wody,
jest forma jej dystrybucji. O ile, u w³aœcicieli domów
prywatnych, co miesi¹c mi³a sk¹din¹d pani odpisuje
stan wodomierzy, co jest podstaw¹ p³atnoœci, to
wobec w³aœcicieli mieszkañ we wspólnotach
mieszkaniowych na osiedlach stosuje siê odp³atnoœæ
zbiorow¹. Obywatel ma odpowiadaæ finansowo za
to, ¿e w jego klatce lub bloku ktoœ kradnie lub
marnotrawi wodê. Wszystkim tym, którzy mówi¹, ¿e
takie jest prawo odpowiadam, i¿ na przestrzeni
wieków by³y ró¿ne standardy prawa, Drakona,
Hammurabiego, Rzymskie, ale rozliczanie wody w
blokach jest czystym bezprawiem pomimo ¿e
czynionym w majestacie ustawy. Wszystkim wiêc,
którzy walcz¹ z cynizmem i g³upot¹ w temacie
zaopatrzenia mieszkañców gminy w wodê ¿yczê
wiatru w ¿agle.

wydatek, a sk³adki cz³onkowskie nie s¹
przecie¿ du¿e. Poza tym uwa¿am, ¿e w
interesie dzia³kowicza jest uczestniczyæ
w ¿yciu Zwi¹zku, bywaæ na zebraniach,
czytaæ og³oszenia. Pan Luber takich
inicjatyw nie przejawia. Pomimo
t³umaczeñ pani prezes, nie
powiadomienie dzia³kowicza o
ewentualnych odsetkach za zw³okê jest
wyraŸnym uchybieniem formalnoprawnym. Nie pouczono tak¿e
zainteresowanego, o procedurach
odwo³awczych od decyzji zarz¹du, co
jest przecie¿ nieodzownym elementem
wszelkich aktów prawnych. - Mam ¿al
do zarz¹du, ¿e nie powiadomi³ mnie o
tych wszystkich rzeczach. Przy
uiszczaniu op³aty za u¿ytkowanie
dzia³ki poinformowa³em pana Koima cz³onka zarz¹du, ¿e
instalacji
elektrycznej zak³ada³ nie bêdê, nie
mam takich potrzeb, a altana nie
nadaje siê do tego, poniewa¿ jest
zbudowana z p³yt pilœniowych - mówi
Mieczy³aw Luber.

Zdzis³aw Filip

W podobnej sytuacji znalaz³o siê 9
osób. Jednak one zdecydowa³y siê
uiœciæ op³atê za przy³¹czenie do sieci, a
odsetki zosta³y anulowane przez
zarz¹d
w porozumieniu ze
skarbnikiem.
W³aœciwym miejscem na rozwi¹zanie
sporu wydaje siê byæ komisja rozjemcza
- statutowy organ „Górnika”. To co jest
potrzebne, to odrobina dobrej woli z
obu stron, rozmowa i kompromis. Ca³e
zamieszanie na pewno nie s³u¿y
dzia³kowiczom oraz odpowiedniej
formie wypoczynku, który ma byæ
przecie¿ pozbawiony niepotrzebnego
stresu.
JaBi
Od redakcji: Ju¿ po oddaniu artyku³u
do druku dotar³a do redakcji informacja
o wyjaœnieniu nieporozumieñ wœród
dzia³kowiczów. Po raz kolejny okazuje
siê, ¿e szczera rozmowa i wymiana
argumentów, to najlepszy œrodek
rozwi¹zywania sporów.
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W lipcu 2003 roku w miejsce dwóch
kamer stacjonarnych dzia³aj¹cych w
gminnym systemie monitoringu
za³o¿ono jedn¹ obrotow¹. Od tej pory
minê³o pó³ roku, a one nie doczeka³y
siê monta¿u. Nadzieja, ¿e nowy
bud¿et to zmieni, prys³a jak czar, bo
nie ma w nim œrodków na tê
inwestycjê. Burmistrz zapowiada
jednak, ¿e szansa mo¿e pojawi siê w
ci¹gu roku.
- Dwie stacjonarne kamery obserwuj¹ce ruch na
rogu bloków 13 i 17 na os. Paderewskiego
„widzia³y” tylko w linii prostej i tylko na odleg³oœæ
20 metrów - mówi komendant stra¿y miejskiej
Krzysztof Tokarz. - Ich wydajnoœæ ze wzglêdu na
du¿e odleg³oœci ci¹gów komunikacyjnych by³a
ma³o skuteczna,
dlatego postanowiliœmy je
zamieniæ na jedn¹ obrotow¹, która polem widzenia
obejmowa³aby teren w promieniu 300 metrów.
Problem jednak pojawi³ siê wraz z nowym,
okrojonym bud¿etem na 2003 rok. Stra¿ na
inwestycje zwi¹zane z monitoringiem otrzyma³a
wówczas tylko 10 tys. z³otych, a na zakup i monta¿
nowej kamery potrzebne by³o prawie 22 tys. z³. By
nie rezygnowaæ z planowanego zakupu
zdecydowano now¹ kamerê za³o¿yæ w miejsce 2

Wznowiona akcja ratownicza w KWK
Brzeszcze, o której informowaliœmy
w poprzednim numerze zakoñczy³a
siê „sukcesem”. 3 lutego o godz.
21.30 ratownicy odnaleŸli szcz¹tki
górnika Adama Pacygi zaginionego
prawie rok temu podczas zapalenia
siê metanu w kopalni.
Akcja prowadzona by³a zgodnie z
„Planem otwarcia, przewietrzania i
penetracji wyrobisk objêtych polem
po¿arowym w pok³adzie 364 zachód
w KWK Brzeszcze”.
- Pomimo izolacji wentylacyjnej rejonu, w którym
wybuch³ po¿ar, s³u¿by kopalniane w sposób ci¹g³y
monitorowa³y temperaturê oraz sk³ad atmosfery w
otamowanym polu po¿arowym - mówi Zdzis³aw Filip
z Dzia³u Informacji KWK Brzeszcze. - W ubieg³ym
roku dodatkowo wydro¿ono wyrobisko, z którego
mo¿liwe by³o wykonanie otworów wiertniczych oraz
penetracja kamer¹ œwiat³owodow¹ chodnika, w
którym zainicjowany zosta³ po¿ar.
Chocia¿ plan akcji „dopiêty by³ na ostatni guzik”, jak
zawsze tego typu prace stanowi³y du¿e zagro¿enie
dla bior¹cych w akcji dru¿yn ratowniczych. W
utworzonej na poziomie 740 bazie ratowniczej na

stacjonarnych, gdy¿ wtedy monta¿ nic nie
kosztowa³, bo by³a to tylko podmiana. Cenê zakupu
zaœ - jak mówi komendant - korzystnie uda³o siê
wynegocjowaæ z firm¹ sprzedaj¹c¹.
Temat wykorzystania starych kamer spotyka³ siê z
aprobat¹ radnych na posiedzeniach komisji, lecz
ze wzglêdu na brak œrodków w bud¿ecie odsuniêto
zadanie w czasie. Kamerami zainteresowa³ siê
Samorz¹d Osiedlowy nr 1. - Chcielibyœmy, by
kamery monitorowa³y teren objêty dzia³aniem
naszego Samorz¹du - mówi przewodnicz¹cy
Wies³aw Albin.- Zaproponowaliœmy zainstalowaæ
je na ul. £okietka.
Komendant Tokarz uwa¿a, ¿e w ten sposób
powiêkszy³by siê obszar nadzoru, a poza tym ten
rejon, bardziej ni¿ inne, zagro¿ony jest
przestêpczoœci¹. Samorz¹d nr 1 nie jest jednak
osamotniony w potrzebach. Swoje postulaty zg³osili
równie¿ przedstawiciele samorz¹dów nr 6 i nr 2, a
na monta¿ kamer wci¹¿ nie ma œrodków w nowym
bud¿ecie.
- Szansa na monta¿ kamer jest bardzo du¿a, je¿eli
gmina uzyska dodatkowe dochody bud¿etowe mówi burmistrz, Beata Szyd³o. - Niew¹tpliwie
monta¿ tych kamer jest bardzo wa¿ny ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo mieszkañców. Je¿eli bêd¹
œrodki bud¿etowe, na pewno zrealizujemy to
zadanie w tym roku.
Ewa Pawlusiak

ka¿dej zmianie przystêpowa³y do pracy cztery
zastêpy ratowników, a nad ich prac¹ czuwa³ sztab,
którym kierowa³ dyrektor kopalni Zenon Malina.
Akcja w kopalni nadzorowana by³a przez
specjalistów Wy¿szego Urzêdu Górniczego w
Katowicach, Okrêgowego Urzêdu Górniczego w
Krakowie, Kompanii Wêglowej SA w Katowicach
oraz górniczych oœrodków naukowych.
3 lutego w œcianie 108 na poziomie 640 m ratownicy
w chodniku wentylacyjnym w odleg³oœci 100 metrów
od œciany napotkali na obwa³.
- Stosy wêgla i kamienia, uszkodzona obudowa
uniemo¿liwia³y dalsz¹ penetracjê. Próba dojœcia w
rejon, gdzie przypuszczalnie móg³ siê znajdowaæ
górnik, poprzez œcianê, ze wzglêdu na zaciœniêcie
obudowy nie by³a realna- wyjaœnia Zdzis³aw Filip. –
Trzeba by³o rêcznie przekopywaæ obwa³.
Niemo¿liwe by³o u¿ycie jakiegokolwiek
zmechanizowanego sprzêtu. Pozosta³y wiêc rêce,
³opaty i zwyczajne taczki do transportu.
O godz. 21. 30 ratownicy natrafili na szcz¹tki
górnika. W nastêpnym dniu zakoñczono akcjê.
Obecnie trwaj¹ prace przygotowawcze do
odzyskania i ponownego uruchomienia kompleksu
œcianowego. Wypadek, który zaistnia³ w kopalni - i to
w roku jej wielkiego jubileuszu - a na którego epilog
musieliœmy czekaæ a¿ 10 miesiêcy, sk³oni³ na pewno
wszystkich do pokory przed si³ami natury.
Ewa Pawlusiak

Od 4 maja Fundacja Pomocy Spo³ecznej
w Brzeszczach rozpocznie wydawanie
wniosków o stypendia na rok szkolny
2004/2005. To ju¿ trzecia edycja
Lokalnego Funduszu Stypendialnego.
Na uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów i
œrednich z gminy Brzeszcze wnioski bêd¹ czeka³y
we w³asnych szko³ach. Wydawaæ je bêd¹
pedagodzy szkolni. Uczniom szkó³ œrednich
ucz¹cym siê poza gmin¹ Brzeszcze oraz studentom
wydawane bêd¹ w biurze Fundacji przy ul.
Koœciuszki 4, od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 8 do 14. O stypendia ubiegaæ siê
mog¹ tylko uczniowie i studenci zamieszkali na sta³e
w naszej gminie. - W tym roku tak¿e otrzymamy
wsparcie z Fundacji Batorego, je¿eli zbierzemy do
30 kwietnia minimum 15 tysiêcy z³, wtedy drugie tyle
pozyskamy od Batorego. G³ówny nacisk k³adziemy
na zbiórkê pieniêdzy poprzez deklaracje
pracowników firm i instytucji z gminy, którzy z
w³asnych wynagrodzeñ wp³acaj¹ na konto
funduszu po kilka z³otych. W chwili obecnej z
siedmiu instytucji stale wp³ywaj¹ œrodki na nasze
konto. Liczy siê ka¿da z³otówka, potrzeby s¹
bowiem bardzo du¿e. Co istotne, pieni¹dze te
wracaj¹ do gminy Brzeszcze w postaci stypendiów
dla najbardziej uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y –
mówi Irena Warzecha z Fundacji Pomocy
Spo³ecznej w Brzeszczach.
JaBi

Ustawa o zmianie prawa
budowlanego, która wesz³a w
¿ycie 1 stycznia, przekszta³ca
tak dalece pierwotny akt
prawny, ¿e bez wahania mo¿na
powiedzieæ o rewolucji na
budowach. Przede wszystkim
urzêdy w gminach nie pe³ni¹ ju¿
funkcji organu administracji
architektoniczno-budowlanej.
Tym teraz zajê³y siê starostwa
powiatowe.
Oznacza to, ¿e pe³ny zakres
kompetencji przy wydawaniu
pozwoleñ na budowê, realizowany
dotychczas w naszym Urzêdzie
Gminy, le¿y w gestii obecnie
Wydzia³u Architektury i
Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Oœwiêcimiu. Istotn¹
zmian¹ w nowej ustawie jest zapis,
któr y nak³ada na starostwo
obowi¹zek wydania decyzji w
sprawie pozwolenia na budowê w
terminie dwóch miesiêcy od dnia
z³o¿enia wniosku. W przeciwnym
razie organ wydaj¹cy za ka¿dy
dzieñ zw³oki zap³aci karê pieniê¿n¹
na rzecz Skarbu Pañstwa.
- Termin wydania decyzji na pewno
nie wyd³u¿y siê, ale pod warunkiem,
i¿ sk³adane projekty bêd¹ kompletne
i nie bêd¹ budzi³y ¿adnych
zastrze¿eñ - podkreœla Ryszard
Ta b a k a , r z e c z n i k S t a r o s t w a
Powiatowego. - W przypadku
pojawienia siê braków w
dokumentacji, wnioskuj¹cy otrzyma
pewien czas na ich uzupe³nienie.
Gdy jednak nie dope³ni formalnoœci,
musi siê liczyæ z decyzj¹ odmown¹.
Poza tym wed³ug nowego prawa

Pieni¹dze
dla samorz¹dów
W tym roku w gminnym bud¿ecie do
dyspozycji Rad So³eckich i samorz¹dów osiedlowych przeznaczono
³¹cznie 48 tys. 315 z³.

Oto kwoty przyznane po podziale:
Samorz¹d nr 1
Samorz¹d nr 2
Samorz¹d nr 3
Samorz¹d nr 4
Samorz¹d nr 5
Samorz¹d nr 6
Samorz¹d nr 7
Samorz¹d nr 8
Jawiszowice
Przecieszyn
Skidziñ
Wilczkowice
Zasole

-

3 575,00 z³
3 050,00 z³
6 115,00 z³
3 025,00 z³
3 955,00 z³
3 680,00 z³
2 765,00 z³
1 745,00 z³
9 970,00 z³
3 000,00 z³
3 035,00 z³
1 625,00 z³
2 775,00 z³

budynków - elektroenergetyczne,
wodoci¹gowe, kanalizacyjne,
gazowe, cieplne i telekomunikacyjne, boiska szkolne,
miejsca postojowe dla samochodów
osobowych do 10 stanowisk
w³¹cznie, zatoki parkingowe na
drogach gminnych, powiatowych i
wojewódzkich. Zg³oszenia a nie
pozwolenia wymagaj¹ te¿ pewne
roboty budowlane, np. remont
instalacji gazowych w lokalach
mieszkalnych oraz instalacji gazu
p³ynnego w domach
jednorodzinnych, docieplenie œcian
budynku do 12 metrów wysokoœci
czy utwardzenie gruntu na dzia³kach
budowlanych.
Warto te¿ wiedzieæ, ¿e w przypadku
zg³oszenia lub pozwolenia na

budowlanego nale¿y sk³adaæ cztery,
a nie jak dotychczas trzy
egzemplarze projektu
budowlanego. Ten dodatkowy
egzemplarz trafi do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, który wyda
pozwolenie na u¿ytkowanie lub
przyjmie zg³oszenie zakoñczenia
robót zwi¹zanych z obiektem, na
który wydano pozwolenie na
budowê. Warto w tym miejscu
równie¿ dodaæ, ¿e stron¹ w
postêpowaniu o wydanie
pozwolenia na u¿ytkowanie jest
teraz tylko inwestor, a nie jak by³o
dot¹d równie¿ s¹siedzi. W
przypadku zaœ
b u d o w y
o b i e k t u
liniowego, ale
t y l k o
wówczas, gdy
liczba stron, w
tym tak¿e
s¹siadów w
postêpowa-niu
przekroczy
20, informacja
podawana
bêdzie w formie obwiesz- Przed rozpoczêciem prac budowlanych trzeba koniecznie
czenia.
zapoznaæ siê ze zmianami w prawie budowlanym.
Nowa ustawa
okreœla te¿ obiekty, które nie budowê nowa ustawa nak³ada na
wymagaj¹ pozwolenia na budowê, inwestora obowi¹zek do³¹czenia
lecz tylko zg³oszenia, za wyj¹tkiem oœwiadczenia, ¿e grunt jest jego
i n w e s t o r a o r a z w ³ a œ c i c i e l i , w³asnoœci¹, a nie jak to by³o do tej
u¿ytkowników wieczystych i pory aktualnego wypisu z ksi¹g
zarz¹dców nieruchomoœci, na wieczystych.
których s¹ lub bêd¹ wykonywane W a ¿ n ¹ z m i a n ¹ j e s t t e ¿
roboty budowlane. Zaliczaj¹ siê do obowi¹zkowa kontrola budowy w
nich m.in.: wiaty i altany o celu ustalenia, czy jest ona
powierzchni zabudowy do 10 m2, realizowana zgodnie z warunkami
przy czym ich ³¹czna liczba nie okreœlonymi w pozwoleniu na
mo¿e przekraczaæ dwóch na ka¿de budowê. Kontrola przeprowadzana
1 0 0 0 m 2 , i n d y w i d u a l n e bêdzie na wezwanie inwestora przez
p r z y d o m o w e o c z y s z c z a l n i e Powiatowego Inspektora Nadzoru
œcieków o wydajnoœci do 7,5 m3 na Budowlanego. Jeœli inwestor planuje
dobê, przydomowe baseny i oczka odst¹piæ od zatwierdzonego projektu
wodne o powierzchni do 30 m2, budowy lub innych warunków
pochylnie przeznaczone dla pozwolenia na budowê, powinien
niepe³nosprawnych, instalacje wyst¹piæ do Powiatowego Inspektora
zbiornikowe na gaz p³ynny z Nadzoru Budowlanego - do³¹czaj¹c
p o j e d y n c z y m z b i o r n i k i e m o opiniê projektanta - o udzielenie
pojemnoœci do 7 m3, przeznaczone informacji czy odst¹pienie to
do zasilania instalacji gazowych w wymaga uzyskania decyzji o
b u d y n k a c h m i e s z k a l n y c h zmianie pozwolenia na budowê.
jednorodzinnych, przy³¹cza do
Ewa Pawlusiak

Samorz¹d Osiedlowy nr 1 dziêkuje sponsorom
i wspó³organizatorom „Zimowych ferii w mieœcie”: Tadeuszowi
Kubieñcowi – „Unirem”, Józefie Apryas, Tomaszowi Maruszy,
Kazimierzowi Moroniowi, dyrektor SP 2 Halinie Kolanko,
W³adys³awowi Drobniakowi.

GABINET LEKARSKI

Lek. specjalista
pneumologii i pediatra
Jawiszowice
os. Paderewskiego 17/III
tel.: 0 502-691-613
(32) 2111-332
Przyjmuje:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16.30 – 19.00
- wtorek w godz. 18.30 – 21.00
- czwartek w godz. 18.30
–21.00
- Diagnostyka i leczenie chorób
alergicznych
- Testy alergologiczne u dzieci i
doros³ych (wziewne i
pokarmowe)
- Wizyty w domu pacjenta (ca³y
tydzieñ) - doroœli i dzieci
- Recepty refundowane

GABINET
STOMATOLOGICZNY

Lek. stomatologii
ogólnej
Jawiszowice
os. Paderewskiego 17/III
tel.: 0 604-147-569
(32) 2111-332
Przyjmuje:
- wtorek, Czwartek
w godz.16.00-20.00
- mo¿liwoœæ przyjêcia
W innym terminie po
uzgodnieniu telefonicznym

PE£NY ZAKRES US£UG
STOMATOLOGICZNYCH
Telefon w godzinach pracy
gabinetów
(032) 2110-088
wewn. 26

Nasze sprawy

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 r.

13 lutego Rada Miejska
jednog³oœnie, uchwali³a tegoroczny
bud¿et naszej gminy. Projekt
bud¿etu, zgodnie
z ustaw¹ przed³o¿ony Radzie przez
Burmistrza Gminy do dyskusji, by³
wnikliwie analizowany na
komisjach. Po omówieniu i
uwzglêdnieniu zg³oszonych
wniosków zosta³ on zaakceptowany
podczas sesji.

które pozwoli³y powiêkszyæ bud¿et inwestycyjny.
Jak co roku, w bud¿ecie przeznaczono œrodki na
dotacje dla stowarzyszeñ i fundacji, które w
ramach swych statutowych dzia³añ realizuj¹
zadania gminy. S¹ to stowarzyszenia sportowe,
kulturalne, spo³eczne i ekologiczne. Jak zwykle
spore œrodki trafi¹ do klubów sportowych, w tym
do "Górnika" i Ludowych Klubów Sportowych.
Stowarzyszenia i kluby sportowe tak jak do tej
pory bêd¹ mog³y korzystaæ z lokali gminnych.
Niezmieniona zostaje sieæ placówek oœwiatowych
i kulturalnych.
W ubieg³ym roku gmina sta³a siê w³aœcicielem
terenów poprzemys³owych na "Ruchu II". W tym
roku chcemy przyst¹piæ do przygotowania tych
nieruchomoœci do zbycia ich przysz³ym
inwestorom, pod tworzenie nowych miejsc pracy.
Zamierzamy równie¿, jak w latach ubieg³ych
organizowaæ roboty publiczne. Jesteœmy w trakcie
negocjacji z Kompani¹ Wêglow¹ o przejêcie
obiektów, które zostan¹ przeznaczone na
mieszkania socjalne.
Tegoroczne wydatki inwestycyjne stanowi¹ 21%
ca³ego bud¿etu. To bardzo wysoki wskaŸnik,
zwa¿ywszy, i¿ za rozwojowe uznaje siê gminy,
które przeznaczaj¹ na inwestycje przynajmniej
18% bud¿etu. Najwiêksze zadania inwestycyjne w
tym roku w naszej gminie to budowa kanalizacji w
Jawiszowicach, zakoñczenie modernizacji
basenu k¹pielowego oraz inwestycje drogowe.
Ogó³em na inwestycje przeznaczono kwotê 8 165
700 z³. Obok przedstawiam Pañstwu zestawienie
zadañ inwestycyjnych, które bêd¹ realizowane w
naszej gminie.

1. Inwestycje drogowe:
-Przebudowa ul. Polnej
-Przebudowa ul. £êckiej w Jawiszowicach
-Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego
-Przebudowa ul. Górniczej
-Przebudowa ul. Wyzwolenia w Skidziniu
-Przebudowa ul.Starowiejskiej w Wilczkowicach
-Przebudowa ul. Gwarków
-Przebudowa ul. Orzeszkowej w Przecieszynie
-Budowa fragm. ul. Mickiewicza (PT)
-Budowa chodnika w Skidziniu - Olszenik (PT)
-Budowa chodnika w Zasolu
-Przebudowa chodników na os. Paderewskiego
-Przebudowa chodników wzd³u¿ ul. Piastowskiej
-Przebudowa chodnika wzd³u¿ ul. Królowej Jadwigi
-Zabudowa wiat przystankowych
2. Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami
-Wykupy gruntów
-Adaptacja budynku komunalnego w Zasolu na
mieszkania komunalne (PT)
3. Zagospodarowanie przestrzenne Gminy
Brzeszcze:
-Zagospodarowanie przestrzenne gminy
-Poszerzenie cmentarza w Jawiszowicach
4. Zakupy inwestycyjne
-Komputeryzacja UG
5.Wydatki inwestycyjne Gminnego Zespo³u
Reagowania - system ³¹cznoœci i alarmowania
6. Oœwiata i wychowanie
-Modernizacja pomieszczeñ w SP Nr 2
-Rozbudowa Zespo³u Szkolno-Pzedszkolnego w
Przecieszynie (PT)
-Adaptacja pomieszczeñ w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Przecieszynie
-Zakup kot³a CO do Przedszkola w Jawiszowicach
-Modernizacja czêœci budynku w Gimnazjum Nr 2.
7. Modernizacja pomieszczeñ na prowadzenie zajêæ
terapeutycznych
8. Zakup komputerów i kserokopiarki
9. Gospodarka komunalna
-Kanalizacja deszczowa przy ul. Borowej (PT)
-Odwodnienie ul. Pocztowej (PT)
-Odwodnienie ul. Piaski
-Kanalizacja sanitarna w rej. “Fiñskich Domków” (PT)
-Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Olszyny
-Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Nawsie
-Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Piaski
-Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Dworcowej
(PT)
-Oœwietlenie ul. Stefczyka (PT)
-Zabudowa punktów œwietlnych na terenie gminy
-Modernizacja budynku “Willi” przy ul. Ofiar Oœwiêcimia
-Modernizacja budynku komunalnego przy ul.
Mickiewicza (PT)
10. Modernizacja basenu k¹pielowego

Dochody bud¿etu planowane s¹ w wysokoœci
34 725 270 z³. Najwa¿niejsze Ÿród³a
dochodów to: subwencja oœwiatowa w
wysokoœci 7 694 022 z³, udzia³ w podatkach,
stanowi¹cych dochód pañstwa, nale¿noœci
podatkowe, w tym op³ata eksploatacyjna
nale¿na gminie z tytu³u wydobycia wêgla.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ w bie¿¹cym roku, w
wyniku zmian ustawowych, gmina traci pewne
Ÿród³a dochodów, rekompensuj¹ce do tej pory
wydatki bie¿¹ce. W tym roku z dochodów
w³asnych w ca³oœci pokryjemy wyp³aty
dodatków mieszkaniowych dla mieszkañców
oraz oœwietlenie dróg powiatowych i
wojewódzkich. W porównaniu do roku
ubieg³ego zmniejszona równie¿ zosta³a
subwencja oœwiatowa oraz œrodki
przeznaczone na opiekê spo³eczn¹. Oznacza
to, ¿e równie¿ w tym zakresie jesteœmy
zmuszeni przeznaczyæ wiêksze œrodki w³asne.
Optymistycznie natomiast rysuje siê kwestia
sp³aty zad³u¿enia wobec gminy ze strony
Burmistrz Gminy Beata Szyd³o
górnictwa. Nowa ustawa o
restrukturyzacji górnictwa, uchwalona w
BUD¯ET GMINY BRZESZCZE NA2004 ROKOGÓ£EM- 37.565.652 z³
ubieg³ym roku, daje gminom mo¿liwoœci
odzyskania d³ugów z podatku od
nieruchomoœci i op³aty eksploatacyjnej.
J J 15,6%
15,6%
K
11,3%
K 11,3%
Kompania Wêglowa przygotowa³a
L 1,0%
L 1,0%
I 0,6%
propozycje sp³at, które po podpisaniu
£ 0,3%
ugody dadz¹ gminom mo¿liwoœci
I 0,6%
H 2,1%
H 2,1%
odzyskania nale¿noœci, w ci¹gu 2-3 lat.
£ 0,3%
Tym samym do bud¿etu gminy ju¿ w tym
G 9,5%
9,5%
roku powinna wp³yn¹æ pierwsza transza
sp³aty.
Wydatki bud¿etowe zosta³y
zaplanowane w taki sposób, aby przede
wszystkim zabezpieczyæ bie¿¹ce
F 1,6%
funkcjonowanie gminy, w podobnym do
F 1,6%
ubieg³orocznego standardzie oraz
E 4,7%
E 4,7%
funkcjonowanie jednostek
organizacyjnych. Naczeln¹ zasad¹,
A 41,9%
41,9%
A
przyjêt¹ przy konstrukcji bud¿etu, by³o
D 6,8%
D 6,8%
poszukiwanie oszczêdnoœci w
0,7%
3,9% B
C
C 0,7% B 3,9%
administracji i jednostkach tak, aby nie
A Oœwiata i wychowanie oraz edukacjna opieka wychowawcza
B Drogi publiczne gminne
D Opieka spo³eczna
C Obs³uga d³ugu publicznego
pogorszyæ ich funkcjonowania, obs³ugi
F Lokalny transport zbiorowy
E Kultura
mieszkañców, unikn¹æ zwolnieñ,
H Bezpieczeñstwo publiczne, ochrona p.po¿.i OC
Administracja
I Rezerwy: ogólna i celowa
J Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
likwidacji placówek oœwiatowych oraz
K Sport i rekreacja
L Ochrona zdrowia
kultury. W wyniku przeprowadzonych
£ Pozosta³e
dzia³añ wypracowano oszczêdnoœci,
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Ka¿dy rolnik posiadaj¹cy
gospodarstwo rolne
o powierzchni co najmniej 1 ha
ma mo¿liwoœæ otrzymania z
funduszy unijnych p³atnoœci na
ka¿dy hektar u¿ytków rolnych.
Jednak warunkiem uzyskania
p³atnoœci jest z³o¿enie w
terminach najdalej do 24 maja
i 15 czerwca dwóch stosownych
wniosków w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Oœwiêcimiu.

p³atnoœci obszarowych. Ten pierwszy wi¹¿e siê z
nadaniem numeru identyfikacyjnego,
nieodzownego przy ubieganiu siê o wszelkie
p³atnoœci z funduszy unijnych i nale¿y go z³o¿yæ
najdalej do 24 maja, a drugi w okresie od 15
kwietnia do 15 czerwca w siedzibie Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Oœwiêcimiu. Tam te¿ mo¿na nabywaæ formularze
wniosków.
- Wniosek o nadanie numeru gospodarstwa jest
prosty do wype³nienia, ale nad tym drugim,
dotycz¹cym przyznania p³atnoœci, trzeba bêdzie
ju¿ trochê popracowaæ - mówi Dorota Repetowska
z Brzeszcz, która wraz z mê¿em pracuje na 8hektarowym gospodarstwie. - Trzeba siê
zastanowiæ nad tym, jak zaplanowaæ uprawê i
zasiewy, by ³atwiej, ale i przede wszystkim dobrze
wype³niæ wniosek. Nie mo¿na zapomnieæ, ¿e
dzia³ka musi mieæ przynajmniej 10 arów, by nie
wykluczono jej z dop³at. Poza tym do wype³nienia
wniosku nale¿y podejœæ powa¿nie,
powiedzia³abym nawet, ¿e musi to byæ zrobione
dok³adnie, gdy¿ na wype³niaj¹cym, czyli rolniku
spoczywa odpowiedzialnoœæ za zawarte w nim
treœci. Dopuszczalny b³¹d mo¿e dotyczyæ tylko 3
procent powierzchni. - Konsekwencje pojawi¹ siê
ju¿ jednak gdy procent b³êdu mieœci³ siê bêdzie w
przedziale od 3 do 20 procent. Wówczas nast¹pi
redukcja stawki dop³aty. Jeœli ten b³¹d siêgnie 50
procent, odebrana zostanie dop³ata na rok
bie¿¹cy, a gdy przekroczy on 50 procent, rolnik
straci dodatek na 3 kolejne lata - wyjaœnia geodeta
z ARiMR Robert Skowronek. - Jak na razie nie ma

Z „Systemem p³atnoœci obszarowych”
oraz warunkami uzyskania przedmiotowych
dop³at przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa i Oœrodka Doradztwa
Rolniczego w Oœwiêcimiu zapoznawali rolników
podczas szkoleñ organizowanych w naszej
gminie od grudnia do lutego. System p³atnoœci,
który wprowadzono w Polsce na razie na lata
2004-2006, byæ mo¿e zostanie przed³u¿ony
jeszcze na kolejne dwa lata. O p³atnoœæ mog¹ siê
ubiegaæ rolnicy posiadaj¹cy u¿ytki rolne o
powierzchni co najmniej 1 ha fizycznego, czyli
faktycznego wed³ug obmiaru, a nie
przeliczeniowego, zaœ powierzchnia dzia³ki
rolnej wchodz¹cej w sk³ad
gospodarstwa, zwanej potocznie
polem, nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
10 arów. - Dop³atami objête bêd¹
grunty orne, ³¹ki trwa³e, pastwiska,
ugory, sady i plantacje wieloletnie wyjaœnia Greta Wo³odkowicz,
specjalista z Ma³opolskiego
Oœrodka Doradztwa Rolniczego w
Karniowicach. - Nie bêd¹ one
jednak przys³ugiwa³y do lasów,
gruntów zadrzewionych i
zakrzaczonych, gruntów pod
budynkami oraz pod wodami, czyli
rzekami, stawami jeziorami, a
tak¿e do nieu¿ytków.
Na system sk³adaæ siê
bêd¹ dwie p³atnoœci. Podstawowa
zale¿eæ bêdzie od wielkoœci O przyznanie p³atnoœci obszarowych mog¹ ubiegaæ siê rolnicy
powierzchni gruntów utrzymanych posiadaj¹cy co najmniej 1 ha fizyczny u¿ytków rolnych.
w dobrej kulturze rolnej, tzn.
niedopuszczonych do ja³owienia ziemi, zaœ informacji o jakichœ innych sankcjach karnych.
uzupe³niaj¹ca od powierzchni okreœlonych Zdanie Doroty Repetowskiej podziela pracuj¹cy
rozporz¹dzeniem RM upraw, do których nale¿¹: na prawie 4-hektarowym gospodarstwie
uprawa tytoniu, ziemniaków skrobiowych, brzeszczanin Tomasz Grzebinoga, który
chmielu oraz innych roœlin przez które rozumie siê zapewnia, ¿e poradzi sobie z papierkow¹ robot¹,
zbo¿a, roœliny oleiste, roœliny wysokobia³kowe, bo bywa³ ju¿ na szkoleniach organizowanych
przez Oœrodek Doradztwa Rolniczego z
niektóre roœliny str¹czkowe oraz ³¹ki i pastwiska.
Rolnik, który chce uzyskaæ œwiadczenie musi Karniowic. Jego zdaniem edukacja rolników nie
wype³niæ wniosek o wpis do ewidencji powinna skoñczyæ siê na jednym szkoleniu. - To
producentów rolnych i wniosek o przyznanie nie takie proste, jakby siê mog³o wydawaæ, a poza
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tym nie wszyscy na pewno skorzystali z tej formy
edukacji. S¹ przecie¿ tacy rolnicy, którzy pracuj¹
jeszcze zawodowo i termin spotkania w
godzinach dopo³udniowych wykluczy³ ich
obecnoœæ - uwa¿a Grzebinoga. - Dodam jeszcze,
¿e tego typu szkolenia powinny byæ
organizowane w miejscu zamieszkania
zainteresowanych. Ludziom starszym trudno jest
dotrzeæ ze „starych” Brzeszcz do Oœrodka Kultury
na Osiedlu. Mamy przecie¿ w Brzeszczach
„Stary Urz¹d” czy remizê i tam nale¿a³o
zorganizowaæ szkolenie.
W powiecie oœwiêcimskim
przeprowadzono 55 spotkañ dla rolników, z
czego 8 w gminie Brzeszcze. Zainteresowanie w
brzeszczañskim œrodowisku by³o œrednie. Ze
szkoleñ skorzysta³o 200 osób, podczas gdy w
ca³ej gminie gospodarstw powy¿ej 1 ha jest 406.
- Podczas szkoleñ staraliœmy siê pokazaæ, mam
nadziejê w sposób czytelny, jak wype³niæ wnioski
- mówi Eugeniusz Flisek, kierownik biura
powiatowego ARiMR. - Ca³y czas jednak s³u¿ymy
pomoc¹. W Oœwiêcimiu uruchomiliœmy punkty
konsultacyjne - w biurze Agencji przy ul.
Wyspiañskiego 10 (tel. 033/842-04-93) oraz w
Oœrodku Doradztwa Rolniczego. W Urzêdzie
Gminy w Brzeszczach w ka¿dy czwartek w godz.
10.00 – 13.00 dy¿ur pe³ni pracownik Oœrodka
Doradztwa Rolniczego. Jeœli zajdzie potrzeba
zorganizujemy w Brzeszczach jeszcze jedno
spotkanie.
Ewa Pawlusiak

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Brzeszcze
o terminie wy³o¿enia do publicznego
wgl¹du projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr
120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr
14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.
1229 i Nr 154, poz. 1804)
zawiadamia siê,
¿e projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brzeszcze i prognoza oddzia³ywania na
œrodowisko projektu planu , o której mowa w
przepisach o ochronie œrodowiska,
bêd¹ wy³o¿one do publicznego wgl¹du
w dniach od 8 marca 2004 r do 29 marca
2004 r. w siedzibie Urzêdu Gminy
w Brzeszczach, przy ul. Koœcielnej 4,
W godz. 10.00 – 18.00.
Zgodnie z art. 23 ustawy ka¿dy, kto
kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie
planu, mo¿e wnieœæ protest.
Zgodnie z art. 24 ustawy ka¿dy, którego
interes prawny lub uprawnienia zosta³y
naruszone przez ustalenia przyjête w
projekcie planu, mo¿e wnieœæ zarzut.
Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ protesty i
zarzuty na piœmie do Burmistrza Gminy z
podaniem oznaczenia nieruchomoœci, w
terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni po up³ywie
okresu wy³o¿enia.

Nasze sprawy

Na ostatniej sesji rada miejska podjê³a
uchwa³ê w sprawie ustalenia
wskaŸników procentowych do celów
obliczania dodatków mieszkaniowych.
Jeœli wojewoda zatwierdzi j¹, od maja
dodatki mieszkaniowe przyznawane
bêd¹ wed³ug nowych zasad. Ju¿ od
1 marca wnioski o dodatki sk³adaæ
nale¿y nie jak dotychczas w Urzêdzie
Gminy lecz w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej. Tam te¿ bêd¹ one wyp³acane.
W kwestii wyp³acania przez gminy dodatków
mieszkaniowych nic siê w zasadzie nie zmieni³o nic, bo nadal pozosta³y zadaniem w³asnym gmin,
z t¹ jednak zasadnicz¹ ró¿nic¹, ¿e od stycznia
gminy nie mog¹ ju¿ liczyæ na dotacjê rz¹dow¹ i
ca³y ciê¿ar dop³at musz¹ dŸwigaæ na swoich
barkach. Dlatego w³adze naszej gminy, by
sprostaæ potrzebom potrzebuj¹cych, zgodnie z
ustaw¹ o dodatkach mieszkaniowych
zdecydowa³y siê na obni¿enie o 20 punktów
wysokoœæ wskaŸników procentowych. W 2003
roku gmina Brzeszcze wyp³aci³a z tytu³u dodatków
mieszkaniowych prawie 724 tys. z³otych, z czego
211 tys. z³ stanowi³a dotacja rz¹dowa. W tym roku
na ten cel zaplanowano w bud¿ecie 720 tys. z³.
- Z roku na rok roœnie liczba osób korzystaj¹cych z
dodatku mieszkaniowego. Wzrastaj¹ równie¿
op³aty za mieszkanie, a w zwi¹zku z tym ogólna
kwota wyp³acanych przez gminê dodatków
mieszkaniowych – mówi Boles³aw BliŸniak,
naczelnik Wydzia³u Gospodarki Komunalnej w
Urzêdzie Gminy. - O pomoc ubiegaj¹ siê zwykle te
same osoby. W przeci¹gu roku z dop³at korzysta

Bulowice, Bobrek czy Zator nie wszystkim
kojarz¹ siê z Domem Pomocy Spo³ecznej.
Tymczasem na terenie naszego powiatu to
jedyne oœrodki, w których cierpi¹cy mog¹
znaleŸæ schronienie i opiekê. Mog¹, ale
prawda jest taka, ¿e miejsce w Domu
Pomocy zwalnia siê wtedy, gdy umrze
pensjonariusz.
Od stycznia gmina - czy j¹ staæ na to, czy nie uporaæ siê musi z tym problemem. Za zadaniem
niestety nie id¹ ju¿ rz¹dowe pieni¹dze, zaœ zasady
kierowania i ponoszenia odp³atnoœci za pobyt w
Domach Pomocy Spo³ecznej jasno okreœla ustawa o
dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego,
która wprowadzi³a zmiany w tej kwestii w ustawie o
pomocy spo³ecznej. - Do tej pory Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej za zgod¹ zainteresowanego kierowa³
wniosek do powiatu i to powiat szuka³ dla niego
domu, i ustala³ odp³atnoœæ, która pokrywana by³a
tylko i wy³¹cznie z jego dochodów, a resztê dawa³o
pañstwo - wyjaœnia El¿bieta Krzak, dyrektor OPS-u.
- Teraz szukanie miejsca oraz wydawanie decyzji o
skierowaniu i odp³atnoœci le¿y w naszej gestii. A z
odp³atnoœci¹ nie jest wcale weso³o, bo oprócz
dochodów strony, w koszty op³aty w³¹czamy na
zasadzie umowy równie¿ najbli¿szych cz³onków

dyrektor OPS El¿bieta Krzak. - Osoba ta posiada
legitymacjê i uprawnienia pracownika socjalnego i
jej zadaniem jest m.in. kontrolowanie oœwiadczeñ o
dochodach osób ubiegaj¹cych siê o dodatki
œrednio oko³o 400 osób, a w miesi¹cu wnioski mieszkaniowe czy pomoc spo³eczn¹. Zdarza³y siê
sk³ada œrednio 65 osób. A¿eby podo³aæ realizacji bowiem przypadki, ¿e ta sama osoba sk³ada³a dwa
wniosków, gmina zdecydowa³a siê na obni¿enie ró¿ne oœwiadczenia. Urz¹d Gminy nie dysponuj¹c
w s k a Ÿ n i k ó w p r o c e n t o w y c h , k t ó r e s ¹ pracownikiem z takimi uprawnieniami, nie by³ w
wyznacznikiem wysokoœci dodatku. Osoby stanie wy³apaæ tych nadu¿yæ. Poza tym jeœli
pracownik socjalny w wyniku przeprowadzonego
wywiadu œrodowiskowego ustali, ¿e
wystêpuje dysproporcja miêdzy niskimi
dochodami wykazywanymi w deklaracji, a
faktycznym stanem maj¹tkowym
w n i o s k o d a w c y, m o ¿ e m y o d m ó w i æ
przyznania dodatku mieszkaniowego. Ze
zwrotem nienale¿nie pobranych kwot i to w
podwójnej wysokoœci liczyæ siê musi ten, kto
zawar³ w deklaracji nieprawdziwe dane.
Osobie, której przyznano dodatek
mieszkaniowy a nie op³aca na bie¿¹co
drugiej czêœci nale¿noœci, dop³ata zostanie
zaœ wstrzymana do czasu uregulowania
zaleg³oœci.
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest
W tegorocznym bud¿ecie gmina na dodatki mieszkaniowe
na okres 6 miesiêcy, a jego wysokoœæ
przeznaczy³a 720 tys. z³.
uzale¿niona jest od powierzchni u¿ytkowej
mieszkania, iloœci osób tworz¹cych
zainteresowane otrzymywaniem dodatku wspólne gospodarstwo domowe, wysokoœci
mieszkaniowego od 1 marca wszelkie formalnoœci wydatków ponoszonych za utrzymanie lokalu i
za³atwiaj¹ w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy ul. dochodu za okres 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych
Mickiewicza 6. Wyp³ata tego œwiadczenia nie bez datê z³o¿enia wniosku.
powodu trafi³a do Oœrodka, bowiem pracownicy
Ewa Pawlusiak
socjalni, jak ka¿e ustawa o dodatkach
mieszkaniowych, maj¹ eliminowaæ z dop³at
nieuczciwych i nierzetelnych obywateli. - Pracownik
socjalny jest t¹ osob¹, która ma pomagaæ
potrzebuj¹cemu, jednak przy jego
czynnym
udziale. Przeprowadzaj¹c wywiad œrodowiskowy
stara siê wiêc szukaæ drogi wyjœcia - wyjaœnia
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej na mocy nowej
ustawy o rencie socjalnej nie zajmuje siê ju¿
wyp³acaniem rent socjalnych. Teraz
p³atnikiem tego œwiadczenia jest ZUS
w Chrzanowie. Tam wiêc nale¿y sk³adaæ
rodziny - jeœli ich staæ, a na koñcu gminê.
wnioski o przyznanie renty.
Pobyt i us³ugi opiekuñcze w Domu Pomocy
Spo³ecznej kosztuj¹ œrednio od 1.500 do 1.800
W OPS-ie rentê socjaln¹ z terenu naszej gminy
z³otych za miesi¹c. Jeœli wiêc osoba kierowana do
pobiera³o 90 osób - mówi dyrektor OPS-u El¿bieta
takiego domu nie ma bliskich, b¹dŸ ich kondycja
Krzak. - Czêœæ z nich posiada³a orzeczenie sta³e. My
finansowa jest s³aba, wówczas koszty pokrywane s¹
wydaj¹c je kierowaliœmy siê stopniem
w 70 proc. z dochodu strony, a pozosta³¹ czêœæ niepe³nosprawnoœci klienta, ZUS zaœ za kryterium
niestety du¿¹ - musi dop³aciæ gmina. Sytuacja
przyjmuje jego niezdolnoœæ do pracy. Czy ZUS
wygl¹da jeszcze gorzej wtedy, gdy przysz³y
okreœlone przez nas orzecznictwo teraz zweryfikuje
pensjonariusz korzysta ze œwiadczeñ Oœrodka
pod swoim k¹tem, tego nie wiem. Pewne jest jednak,
Pomocy Spo³ecznej. Wtedy op³ata praktycznie w
¿e to jedyne œwiadczenie, przy ustalaniu którego nie
ca³oœci „po¿era” gminne pieni¹dze. Czy nas staæ na
bierze siê pod uwagê dochodu rodziny. Poza tym
to? - Tak naprawdê ustawa w kwestii kierowania i
osoba staraj¹ca siê o prawo do renty mo¿e
pobytu osób do domów pomocy spo³ecznej ma na
pracowaæ, jednak jej dochód nie mo¿e przekroczyæ
celu jak najd³u¿sze utrzymanie osoby w jej
648 z³otych.
œrodowisku rodzinnym – mówi dyrektor Krzak. Obecnie renta socjalna stanowi 84 proc. kwoty
Tote¿ gminy obarczone koniecznoœci¹ pokrywania
najni¿szej renty z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do
kosztów pobytu w domach pomocy, bêd¹ musia³y
pracy i wynosi 464,21 z³. O to œwiadczenie ubiegaæ
przeanalizowaæ, czy nie lepiej tak zorganizowaæ we
siê mog¹: osoby pe³noletnie, niemniej jednak
w³asnym œrodowisku us³ugi opiekuñcze nawet
niepe³nosprawnoœæ u nich musia³a powstaæ przed 18
ca³odobowe tworz¹c lokalne rodzinne domy
rokiem ¿ycia; ucz¹cy siê w szko³ach œrednich i
pomocy, czy te¿ kierowaæ te osoby do innych domów
wy¿szych oraz osoby w trakcie studiów
w ró¿nych powiatach. Nasz Oœrodek ju¿ od ponad
doktoranckich lub aspirantury naukowej przed 25
10 lat realizuje dzienne us³ugi opiekuñcze. W
rokiem ¿ycia, u których niepe³nosprawnoœæ powsta³a
naszej gminie na swoje miejsca w domach pomocy
w czasie trwania nauki.
spo³ecznej czekaj¹ trzy osoby.
EP
Ewa Pawlusiak

dokoñczenie ze str. 1

firmowych, których na dzieñ dzisiejszy mam
dwanaœcie. Zaopatruje tak¿e domy wczasowe i
hotele. Klienci bardzo dobrze znaj¹ moje wyroby
- mówi Stanis³aw Œliwka, w³aœciciel firmy
„Stanpol”. - Produkcja w firmie zaczyna siê ju¿
od uboju. Sami przetwarzamy i codziennie
przygotowujemy œwie¿e miêso. Myœlê, ¿e
powinno byæ dobrze. Co wiêcej, jestem zdania,
¿e je¿eli pojawi¹ siê mo¿liwoœci eksportu, to
wielkie firmy pozostawi¹ nam wiêcej miejsca i
bêdzie ³atwiej na rynku krajowym. Po akcesji
naszego kraju do Unii Europejskiej, ka¿dy
zak³ad musi spe³niaæ wymogi tzw. ustawy
weterynaryjnej. Wszelkie klasyfikacje prêdzej
czy póŸniej przestan¹ obowi¹zywaæ. Zak³ady
bêd¹ dzieli³y siê na te o ma³ej i du¿ej zdolnoœci
produkcyjnej. Uwa¿am, ¿e rz¹dz¹cy
wprowadzaj¹ nas do Unii na kolanach,
stawiaj¹c wobec nas tak wielkie wymagania.
Uczestniczy³em w kilku spotkaniach z
wiceministrem rolnictwa. Okazuje siê, ¿e w Unii
funkcjonuj¹ zak³ady o s³abszym standardzie i
wyposa¿eniu, ani¿eli u nas w kraju. Z ust ministra
us³yszeliœmy tak¹ oto odpowiedŸ: „ no tak moi
panowie, ale oni ju¿ s¹ w Unii, a my dopiero do

niej wchodzimy. Chcemy zrobiæ to z dobrymi
firmami”. Nie dyskutuj¹c wiele staramy siê
spe³niæ ci¹¿¹ce na nas zobowi¹zania.
Modernizujê swój zak³ad. Wszystkie œciany i
posadzki zosta³y wy³o¿one p³ytkami tak, aby
by³y ³atwo zmywalne. Pozosta³y nam jeszcze
prace zwi¹zane z szatniami, które musz¹ byæ
przepustowe. Nie bêdziemy p³yn¹æ pod pr¹d, bo
byœmy utonêli. Trzeba dostosowaæ siê do tego, co
mówi ustawa i do zaleceñ lekarza weterynarii.
Zrobimy wszystko, ¿eby 1 maja godnie wkroczyæ
do Unii Europejskiej. Spokojny o przysz³oœæ
ma³ych firm z bran¿y miêsnej jest tak¿e Marek
Bednarski. - Przedsiêbiorstwa te bêd¹ dalej
prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Posiadaj¹
swój w³asny wycinek rynku i przypuszczam, ¿e
ten stan posiadania utrzymaj¹. Bêd¹
produkowaæ w warunkach odpowiednich dla
swojej grupy zak³adów. Chyba, ¿e stwierdzimy
du¿e zaniedbania. W takim wypadku bêdziemy
zobligowani do wstrzymania produkcji w ca³ym
zak³adzie b¹dŸ w jednym z dzia³ów. Zakaz np.
przetwórstwa, nie oznacza jednoczeœnie
wstrzymania uboju czy rozbioru.
Wêdliny z tych zak³adów bêd¹
oznakowane, informuj¹c nabywcê o tym, ¿e
produkowane s¹ w
warunkach nie
spe³niaj¹cych norm unijnych. To w³aœnie
motywuje producentów do sprostania nawet
najbardziej surowym standardom. Posiadanie
unijnych uprawnieñ ma byæ dodatkowym atutem
przy sprzeda¿y towaru.
- Bycie na rynku krajowym producentem, który
nie ma ograniczeñ w produkcji, spe³nia wszelkie

Brzeszczanka Wioleta Ryszka kandyduj¹ca do tytu³u Miss Beskidów
2004 zdoby³a tytu³ drugiej Wicemiss oraz Miss „Kroniki Beskidzkiej”,
Miss Foto i Miss Internetu. Podczas emocjonuj¹cego wieczoru kibicowali
jej najbli¿si.18-latka jest uczennic¹ Technikum Hotelarskiego w Wiœle.
Pasjonuje siê
poezjê, nie
stroni od
dobrego kina
i lubi podró¿owaæ. Jedn¹
z nagród bêdzie dwutygodniowa
podró¿ do
Hiszpanii. Fina³ wyborów
odby³ siê w
Bielskim Centrum Kultury
ju¿ po raz
szesnasty, tym
razem w rytmie muzyki z
najbardziej
znanych
musicali w
tym s³ynnych
broadway’o
wskich.
Fot.: Marek Mordan
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wymogi, jest dla nas bardzo wa¿ne. Istnieje
zasada, ¿e zak³ady kategorii wy¿szej nie mog¹
zakupiæ towaru od zak³adu kategorii ni¿szej wyjaœnia Stanis³aw Prochot, wspó³w³aœciciel
firmy „Lepro-Pol”, najwiêkszej w gminie ubojni
zwierz¹t. - Ju¿ w tej chwili wspó³pracujemy z
firmami, które posiadaj¹ uprawnienia do
eksportu. My sami takich planów nie mamy. W
skali makro jesteœmy jednak ma³¹ firm¹. Nasz
zak³ad zosta³ wstêpnie zakwalifikowany do
kategorii B1. W ubieg³ym roku wyst¹piliœmy do
ministra rolnictwa z proœb¹ o przed³u¿enie
okresu przejœciowego w œciœle okreœlonych
obszarach. Bêdzie on obowi¹zywa³ do koñca
stycznia 2005 roku. Ca³y program naprawczy
finansujemy z w³asnych œrodków oraz kredytów
bankowych. Rozwa¿aliœmy mo¿liwoœæ
pozyskania pieniêdzy z programu SAPARD, ale
nie jest to prosta sprawa. Byæ mo¿e uda siê
pozyskaæ pieni¹dze ze œrodków poakcesyjnych.
Po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej nie
nale¿y spodziewaæ siê z dnia na dzieñ
radykalnych zmian w najbli¿szym œrodowisku.
Co najwy¿ej na sklepowych pó³kach i
domowych sto³ach mog¹ pojawiæ siê wêdliny,
które na przychylnoœæ ze strony unijnych
urzêdników musz¹ jeszcze poczekaæ.
Ostateczn¹ decyzjê o tym, co bêdziemy
spo¿ywaæ, podejmiemy my sami, konsumenci
wyrobów miêsnych. Nie pozostaje wiêc nic
innego, jak ¿yczyæ sobie zdrowych i smacznych
wyrobów. Smacznego.
JaBi

Zapraszaj¹ do nauki gry na:
Gitarze klasycznej, elektrycznej i
basowej
Organach elektrycznych
Fortepianie, akordeonie

Informacja o zapisach: w poniedzia³ki od 14.00 do 18.00 /Sala nr
15 OK/ lub telefonicznie: 0 606 335 683

18 lutego goœci³ w naszej gminie
cz³onek Zarz¹du Województwa
Ma³opolskiego, Jan Bereza.
Odwiedzi³ Oœrodek Kultury, ogl¹da³
budowê basenu i halê sportow¹.
Celem wizyty by³o m.in. zapoznanie
siê z mo¿liwoœciami wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi.
W Oœrodku Kultury wicemarsza³ka sejmiku
ma³opolskiego i Piotra Hertiga, kierownika
Agendy Zamiejscowej Kancelarii Zarz¹du
Województwa Ma³opolskiego w Oœwiêcimiu
przywita³a pani burmistrz Beata Szyd³o, sekretarz
gminy, Tomasz £ukowicz oraz dyrektor OK, Teresa
Jankowska. Goœcie obejrzeli Bibliotekê Publiczn¹
mieszcz¹c¹ siê w OK. Salê widowiskowo-kinow¹
zaprezentowano nie tylko jako miejsce seansów
filmowych. To kino "niebanalne", bo tu tak¿e
przybywaj¹ znane postacie, re¿yserzy, aktorzy i
prowadzone s¹ ciekawe dyskusje. Jan Bereza
podsun¹³ pomys³ zaproszenia krakowskich
zespo³ów baletowych, teatralnych lub innych.
Zaznaczy³, ¿e mo¿e siê to odbyæ bez
dodatkowych kosztów.
Przy dalszym zwiedzaniu OK goœæ zaciekawi³ siê
wêdruj¹c¹ wystaw¹ z okazji 70. urodzin Kozio³ka
Mato³ka. Szczególnie spodoba³ mu siê rysunek
„Kozio³ka Frasobliwego” autorstwa Les³awa
Kostulskiego.

W eliminacjach gminnych X
Wojewódzkiego Turnieju Interpretacji
Bajki i Baœni, które 24 lutego odby³y
siê w OK, wyst¹pi³o szeœciu
uczestników. Czterech z nich
reprezentowa³o Szko³ê Podstawow¹
nr 2 w Brzeszczach, pozosta³e dwie
uczestniczki to uczennice Szko³y
Podstawowej w Skidziniu.
Organizowany turniej interpretacji bajki i baœni,
daje mo¿liwoœæ ujawnienia bogactwa pomys³ów
interpretacyjnych, dziêki otwartej formule
prezentacji utworu jako mini-teatru „jednego
aktora”, czyli inscenizacji teatralnej, która mo¿e
byæ wzbogacona o œpiew, ruch sceniczny, rekwizyt,
elementy scenografii, a której podstaw¹ jest ¿ywe
s³owo.
Zmagania ma³ych aktorów ocenia³o jury w
sk³adzie: Ewa Walesiak - aktorka teatru
„KWADRYGA” z Bielska - Bia³ej, Ma³gorzata
Zakutyñska - instruktor teatralny z Oœwiêcimia,
W³odzimierz Pohl - aktor teatru „Babialuka” w
Bielsku - Bia³ej, Anna Jakubowska - kierownik
Dzia³u Promocji i Reklamy OK Brzeszcze.
Jako pierwsza wyst¹pi³a Monika Kozicka z SP 2 w

siê z brakiem lokali, a wy macie piêkny atut w
postaci tych pomieszczeñ.
Goœcie zwiedzili tak¿e budowany w Brzeszczach
- Dojrza³a grafika, wprawna kreska - basen. - To dobra inwestycja, ciekawy projekt dla
podsumowa³. - Mimo ¿e nazwiska wielu twórców dzieci, ale tak¿e miejsce rekreacji dla wielu
nie s¹ tak znane, widaæ wysoki poziom prac. rodzin. Taki obiekt bêdzie s³u¿y³ ca³ej gminie, byæ
Kornel Makuszyñski na pewno by³by zadowolony. mo¿e zasiêg jego popularnoœci siêgnie dalej. Na
Pracownicy OK przygotowali specjaln¹ h a l i s p o r t o w e j , s t o j ¹ c p r z e d œ c i a n ¹
prezentacjê multimedialn¹ swojej placówki. W wspinaczkow¹, zaœmia³ siê. - ¯arty siê skoñczy³y,
trakcie rozmowy radny szczególnie dopytywa³ siê zaczyna siê œciana. Wicemarsza³ek sejmiku
o status Spó³ki Pastwiskowej i Kó³ka Rolniczego, a
województwa
tak¿e o projekt
ma³opolskiego
„ H u r a g a n
dosta³ szereg
Przecieszyna”. Zwróci³
materia³ów
równie¿ uwagê na
reklamowych,
program “Bezpieczna
m.in. ksi¹¿kê
Gmina Brzeszcze”.
„Oœrodek Kultury
Dobrze odebrana
i Aktywnoœci
zosta³a mapa
Lokalnej w
“Œcie¿kami naszej
poszukiwaniu
historii, tradycji,
modelu instytucji
kultury i przyrody”
spo³ecznoœciowej
wydana przez
Fot. M. Mordan “. Nie ukrywa³: –
Stowarzyszenie na Spotkanie z Janem Berez¹ w OK Brzeszcze
Wywiozê st¹d
rzecz Gminy Brzeszcze
p o z y t y w n e
"Brzost" przy wspó³pracy z OK.
wra¿enia. W porównaniu z innymi gminami,
Bereza zainteresowa³ siê organizacjami Brzeszcze wypad³y bardzo pozytywnie. Widzê tu
pozarz¹dowymi, dzia³aj¹cymi na terenie standard europejski. W ogóle Ma³opolska na tle
Brzeszcz. Gdy dowiedzia³ siê, ¿e gmina kraju, jest aktywniejsza ni¿ inne regiony. Instytucje
nieodp³atnie przekaza³a im siedzibê w dawnym pozarz¹dowe dzia³aj¹ tu prê¿niej. Widzê te¿
Urzêdzie Gminy, stwierdzi³: – Robi to na mnie r o z s ¹ d n e d z i a ³ a n i e g m i n y B r z e s z c z e .
wra¿enie. Lokum to mo¿liwoœæ spotkañ, Zadowolony z wizyty w naszej gminie, pojecha³
gromadzenia dokumentacji. Widzê, ¿e jedni do kolejnych – Oœwiêcimia i Che³mka.
drugich mobilizuj¹. Wiele miejscowoœci boryka
Gabriela Mruszczak

Brzeszczach w prezentacji bajki „Pantofelek wystêpów przygotowa³a Krystyna Wrona,
piêknej Rodopis”. „Komediê przy myciu” nauczyciel SP 2.
zobaczyliœmy w wykonaniu Soni Nowak, równie¿
Dwie kolejne ma³e aktorki - uczennice
SP Skidziñ przygotowa³y panie Maria
Roszak-Thiel i Danuta Skowronek.
Paulina Wasztyl przedstawi³a
fragment utworu prozatorskiego
Tadeusza Stêpowskiego „Od Wielunia
diabe³ hula”. W wykonaniu Klaudii
Ha³at zobaczyliœmy zaœ „Jak baba
diab³a wyonacy³a”- prezentacjê
bêd¹c¹ fragmentem utworu
Kazimierza Przerwy-Tetmajera „Na
skalnym Podhalu”.
Werdykt jury brzmia³: I miejsce dla
Moniki Kozickiej ( SP2), wyró¿nienie
dla Angeliki Trynduœ ( SP 2). Obie
dziewczynki wytypowane zosta³y
przez komisjê oceniaj¹c¹ do wyjazdu
na eliminacje wojewódzkie, które
Uczestnicy turnieju wraz z nauczycielk¹ Krystyn¹ Wron¹,
która przygotowywa³a reprezentantów SP 2
odbêd¹ siê w Kêtach.
Po zakoñczonych prezentacjach i
reprezentantki SP nr 2. Kolejn¹ interpretacjê pt. og³oszeniu werdyktu jurorzy spotkali siê z
„Kwitn¹ca wiœnia” przedstawi³a Angelika Trynduœ ( uczestnikami i opiekunami. Omawiaj¹c
SP 2). Bajkê „Lis i zwierzêta” autorstwa uczennicy kl poszczególne prezentacje udzielili cennych
Vd z SP 2 Iwony Lubeckiej przedstawi³ £ukasz wskazówek potrzebnych w doskonaleniu formy
Rados z tej¿e szko³y. Reprezentantów „dwójki” do aktorskiej uczniów.
AK

Reklama
Powiatowy Zespó³ Nr 7 Szkó³
Agrotechnicznych i Zawodowych w
Jawiszowicach og³asza nabór
na rok szkolny 2004/2005
OFERTA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
Kierunki kszta³cenia:
- Technikum Samochodowe – zawód: technik mechanik, specj. obs³uga
i naprawa pojazdów samochodowych
- Technikum Mechanizacji Rolnictwa– diagnostyka pojazdów
silnikowych i rolniczych
- Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego:
- us³ugi hotelarskie
- organizacja us³ug gastronomicznych
- organizacja turystyki na obszarach wiejskich
- urz¹dzanie wnêtrz i otoczenia domów
- dietetyka
- Technikum Hodowli Koni
- Zasadnicza Szko³a Zawodowa:
- mechanik samochodowy
- mechanik operator pojazdów silnikowych i rolniczych
OFERTA DLA DOROS£YCH
Kierunki kszta³cenia:

Kursy jêzyków z egzaminem LCCI
W Oœwiêcimiu
Œl¹ska Szko³a Jêzyków Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego w Katowicach organizuje w Oœwiêcimiu we
wspó³pracy ze Spo³eczn¹ Szko³¹ Zarz¹dzania i Handlu kursy jêzykowe.
Szko³a umo¿liwia zdawanie egzaminów z jêzyków obcych
organizowanych przez
Londyñsk¹ i Parysk¹ Izbê HandlowoPrzemys³ow¹. Kilka s³ów o tych instytucjach.
London Chamber of Cammerce and Industry Examinations Board
(Komisja Egzaminacyjna Londyñskiej Izby Handlu i Przemys³u) powsta³a
ponad 100 lat temu. Zadaniem komisji jest kszta³cenie ludzi do pracy w
handlu i przemyœle z gwarancj¹, ¿e kwalifikacje „ze znakiem CCIEB” to
kompetencja i profesjonalizm.
Od pocz¹tku silnie zwi¹zana ze œrodowiskiem biznesu, zawsze
dotrzymuje kroku zmianom zachodz¹cym w gospodarce, handlu i
przemyœle. Dziêki temu nieustannie dostosowuje swoje programy do
potrzeb zarówno ludzi zdobywaj¹cych nowe kwalifikacje, jak firm i
przedsiêbiorstw poszukuj¹cych wykwalifikowanych pracowników.
W chwili obecnej organizacja prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ w 86 krajach na
ca³ym œwiecie, a w Wielkiej Brytanii zajmuje siê przyznawaniem
kwalifikacji zawodowych, pocz¹wszy od maszynopisania, poprzez jêzyki
obce ekonomiczne, prawo, marketing, a koñcz¹c na zarz¹dzaniu i
ksiêgowoœci. Przeprowadzaniem egzaminów z Business English poza
Wielk¹ Brytani¹ zajmuj¹ siê szko³y i centra jêzykowe po otrzymaniu
specjalnej licencji od Komisji Egzaminacyjnej LCCI. Egzaminy te s¹
adresowane zarówno do obcokrajowców, jak i Brytyjczyków, potwierdzaj¹
bowiem umiejêtnoœæ korzystania z informacji fachowych, przetwarzania i
opracowywania danych gospodarczych i ekonomicznych oraz tworzenia
dokumentów handlowych w jêzyku angielskim. Dla obcokrajowców
przewidziano egzamin ustny, który zaleca siê jako uzupe³nienie egzaminu
pisemnego, dowodz¹cy zdolnoœci porozumiewania siê w œrodowisku
anglojêzycznym. Egzamin LCCI English for Business uznawany jest
przez pracodawców i w³adze uczelni wy¿szych w Unii Europejskiej, USA,
Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii.
Paryska Izba Handlowa- Przemys³owa (czyt. La Chambre de Commerce
et d` Industrie de Paris - CCIP) jest instytucj¹ o d³ugoletniej tradycji i
niepodwa¿alnym presti¿u. Przeprowadza egzaminy z francuskiego i
rosyjskiego jêzyka biznesu.
Dyplomy I Certyfikaty wydane przez CCIP s¹ uznawane przez
pracodawców i w³adze uczelni wy¿szych w Unii Europejskiej i wszystkich
krajach frankojêzycznych.
Œl¹ska Szko³a Jêzyków Obcych w Katowicach zamierza w Oœwiêcimiu
uruchomiæ kszta³cenie na kursach j. angielskiego na dwóch poziomach:
dla pocz¹tkuj¹cych w wymiarze 180 godz. ( 3 semestry) oraz dla œrednio
zaawansowanych w wymiarze 120 godz. ( 2 semestry). Zajêcia odbywaæ
siê bêd¹ w
Spo³ecznej Szkole Zarz¹dzania i Handlu przy ul.
Leszczyñskiej 7 (biurowiec MZK). Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ w sekretariacie szko³y codziennie od 10:00- 17:00 lub pod
numerem telefonu (33) 843-24-48, 843-09-89.
Dyrektor SSZiH
E. Szyd³o

- Technikum Mechanizacji Rolnictwa – diagnostyka pojazdów
silnikowych i rolniczych
- Technikum Arobiznesu:
- finanse i bankowoœæ w agrobiznesie
- rynek rolny
- produkcja rolnicza
- przetwórstwo spo¿ywcze
- technika w gospodarce ¿ywnoœciowej
- Technikum Samochodowe – zawód: technik mechanik, specj. obs³uga
i naprawa pojazdów samochodowych
OFERTA DODATKOWA
- szko³a prowadzi dla uczniów bezp³atny kurs prawa jazdy kat. B, kurs
nauki jazdy ci¹gnikiem i obs³ugi kombajnu, naukê jazdy konnej
- szko³a organizuje we w³asnym zakresie œródroczne praktyki zawodowe
dla ka¿dego ucznia
Warsztaty szkolne wyposa¿one s¹ w wysokiej jakoœci sprzêt
niezbêdny do kszta³cenia w kierunkach mechanicznych. W obiektach
placówki znajduje siê pracownia diagnostyczna wyposa¿ona w
najnowsze urz¹dzenia spe³niaj¹ce wymagania stacji kontroli pojazdów
oraz czytnik kodów usterek dla pojazdów wyposa¿onych w elektroniczne
urz¹dzenia steruj¹ce. Szko³a posiada tak¿e bazê dydaktyczn¹
wzbogacon¹ w dynamiczne modele dzia³aj¹cego silnika i uk³adu
wtryskowego paliwa lekkiego.
Uczniowie klas technikum ¿ywienia zajêcia praktyczne
odbywaj¹ w pracowni ¿ywienia, która w pe³ni spe³nia standardy wymagañ
do egzaminów zawodowych zewnêtrznych. Szko³a wspó³pracuj¹c z
Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa doposa¿y³a ww.
pracowniê w sprzêt kuchenny najnowszej generacji. Uczniowie
technikum ¿ywienia mog¹ odbywaæ praktyki œródroczne w hotelach i
restauracjach o wysokim standardzie np. hotel „Prezydent”, „Orle
Gniazdo”, „U Michalika”, „Ustroñ”, „Rist”. Zajêcia prowadzone s¹ przez
wysoko wykwalifikowan¹ kadrê nauczycieli, stale uzupe³niaj¹cych swoj¹
wiedzê o najnowsze zdobycze techniki. Organizujemy coroczne wyjazdy
na targi: gastronomiczne, samochodowe, Polagra.
W roku szkolnym 2004/05 szko³a wprowadza nowy
kierunek kszta³cenia – Technikum Hodowli Koni. Zajêcia praktyczne
dla uczniów odbywaæ bêd¹ siê w stadninie koni w Jawiszowicach
po³o¿onej 1500 m od szko³y. Stadnina posiada 20 koni rasy holsztyñskiej,
angloarabskiej oraz szlachetnej pó³krwi. Uczniowie bêd¹ mieli mo¿liwoœæ
uzyskania uprawnieñ instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnoœci¹
„jeŸdziectwo”.
Uczniowie s¹ objêci programem „Wyrównywanie szans
edukacyjnych m³odzie¿y wiejskiej”, w ramach którego m³odzie¿ jest
znacznie dofinansowywana.
W szkole obecnie kszta³ci siê niewiele ponad 450 uczniów, zatem zalet¹
jest indywidualne traktowanie ka¿dego ucznia, jego problemów i potrzeb.
Dyrektor Szko³y, Grono Pedagogiczne i m³odzie¿ serdecznie
zapraszaj¹ do swojej Szko³y.

2 lutego na terenie ha³dy na £ê¿niku Krzysztofowi S.
skradziono rower górski wartoœci 300 z³. Po kilku dniach
policja ustali³a sprawcê. Rower przyw³aszczy³ sobie
brzeszczañski recydywista Piotr K.
Nieca³e dwa tygodnie póŸniej „Góral” znikn¹³ z posesji
W³adys³awa W. przy ul. Wyzwolenia w Przecieszynie.
***
3 lutego w Brzeszczach przy ul. Partyzantów pod
nieobecnoœæ domowników, pomiêdzy godz.15.00 a 17.00,
nieznani sprawcy wywa¿yli drzwi wejœciowe do
prywatnego domu. Spenetrowali go dok³adnie, nic jednak
nie zabieraj¹c.
Up³ynê³a zaledwie godzina i rabusie pojawili siê ju¿ na
Siedliskach. Z budynku, do którego w³amali siê przez
drzwi balkonowe, skradli z³ot¹ bi¿uteriê i dwa zegarki na
szkodê Danuty L. , która wyceni³a straty na 1 tys. z³.
***
3 lutego o godz. 15.00 z Salonu Fiata w Jawiszowicach
przy ul. Turystycznej skradziono radioodtwarzacz.
W³aœcicielAdam B. wyceni³ szkodê na 690 z³.
***
11 lutego w Przecieszynie przy ul. Folwarcznej w³amano
siê do warsztatu Kazimierza Z. sk¹d skradziono spawarkê
elektryczn¹ i pi³ê spalinow¹ o wartoœci 1 tys. 200 z³.
***
13 lutego o godz. 20.30 mieszkaniec jednego z bloków
przy ul. Dworcowej zawiadomi³ stra¿ miejsk¹, ¿e na klatce
schodowej tu¿ przy drzwiach wejœciowych le¿y dwóch
ludzi. Kiedy patrol zjawi³ siê na miejscu, jednego ju¿ nie
by³o, drugi zaœ nie dawa³ oznak ¿ycia. Przyby³y na miejsce
lekarz pogotowia stwierdzi³ zgon.
Prokurator zarz¹dzi³ przeprowadzenie sekcji zw³ok denata
51-letniego Romana K.
***
14 lutego w Brzeszczach na ul. Przemys³owej policja
zatrzyma³a na gor¹cym uczynku 21-letniego
brzeszczanina Rafa³a W., który dokona³ rozboju na
Macieju P., zabieraj¹c mu 50 z³otych. Wobec napastnika
prokurator zastosowa³ dozór policyjny.
***
23 lutego pomiêdzy godz. 17.30 a 19.30 na os.
Paderewskiego ³upem przestêpców pad³ fiat cinquecento.
Mieczys³aw D. oszacowa³ stratê na 7 tys. z³.
***
W lutym na naszych drogach zaroi³o siê od pijanych
rowerzystów. 1 lutego w godzinach nocnych patrol stra¿y
miejskiej zatrzyma³ w Brzeszczach na ul. Koœciuszki
brzeszczanina Tadeusza J. Stwierdzono u niego a¿ 3,82
prom. alkoholu we krwi. 7 lutego o godz. 22.00 rowerem
pod¹¿a³ pijany (1,98 prom.) Artur P. z Jawiszowic. Trzy
dni póŸniej w godzinach popo³udniowych na ul.
Koœciuszki w rêce stra¿ników wpad³ Józef J. z Brzeszcz, u
którego badanie wykaza³o 2,24 prom. alkoholu we krwi.
EP

Policjanci z Brzeszcz zlikwidowali
znajduj¹c¹ siê w naszym mieœcie
dziuplê z czêœciami z kilkunastu
rozebranych samochodów
zachodnich. Ich wartoœæ wstêpnie
oszacowano na 350 tys. z³otych.
Funkcjonariusze odzyskali te¿
audi A6 TDI skradzione
obywatelowi Niemiec w noc
sylwestrow¹ w Rybniku. Za kratki
trafi³o trzech m³odych brzeszczan
podejrzanych
o paserstwo.
21 lutego brzeszczañscy
policjanci wraz z
pszczyñsk¹ policj¹ zatrzymali w Pszczynie do kontroli
s a m o c h ó d d o s t a w c z y,
którym przewo¿ono pociête
elementy samochodu.
- To nie by³o wcale
przypadkowe zatrzymanie mówi Jaros³aw Adamiec,
szef Referatu Kryminalnego
w Brzeszczach. - Ten pociêty
na czêœci samochód to
peugeot 307, skradziony 17
lutego w D¹browie Górniczej. Zatrzymani mê¿czyŸni: 34-letni mieszkaniec
Mys³owic Ireneusz B. oraz mieszkaj¹cy w Tychach
obywatel Ukrainy 28-letni Anatolij T. nie byli w
stanie podaæ pochodzenia przewo¿onego
mienia. Pod zarzutem paserstwa zatrzymani
zostali na 48 godzin w policyjnej izbie zatrzymañ.
W starym warsztacie w Brzeszczach przy ul. œw.
Wojciecha, z którego wywieziono w kawa³kach
peugeota, ju¿ chwilê póŸniej policjanci znaleŸli
sporo czêœci i akcesoriów ró¿nych marek

samochodów, najprawdopodobniej skradzionych
na terenie Polski Po³udniowej i - co najwa¿niejsze
- zatrzymali dwóch niepracuj¹cych brzeszczan,
trudni¹cych siê rozbieraniem kradzionych aut.
Trop zaprowadzi³ potem policjantów na ulicê
Nosala, gdzie w wynajmowanym gara¿u na
rozbiórkê ju¿ czeka³o skradzione w noc
sylwestrow¹ w Rybniku audi
A6 TDI na
niemieckich rejestracjach. 27-letniemu Lechowi K.
i 35-letniemu Robertowi S. przedstawiono zarzut
paserstwa i na wniosek prokuratora 25 lutego
zostali oni aresztowani przez S¹d Rejonowy w
Oœwiêcimiu. Ju¿ nastêpnego dnia za kratki
do³¹czy³ do nich trzeci z podejrzanych 28-letni

Fot. Marek Mordan

jawiszowianin £ukasz G.
- W³aœciciel gara¿u, w którym znaleziono audi nie
mia³ nic wspólnego ze spraw¹. Jeden z
osadzonych wynajmowa³ po prostu od niego
gara¿ - wyjaœnia Adamiec. - Przestêpcom grozi
do 10 lat wiêzienia. Sprawa jest rozwojowa. Teraz
musimy znaleŸæ tych, którzy kradli auta.
Ewa Pawlusiak

Jawiszowice s¹ star¹ wsi¹ o ponad
800-letniej metryce. Rdzeñ nazwy
miejscowoœci nosi w sobie imiê
za³o¿yciela osady, zaœ ca³a nazwa
jest upamiêtnieniem jego potomków,
którzy zasiedlili to miejsce daj¹c
pocz¹tek osadzie.W ci¹gu lat ró¿nie
kszta³towa³y siê nazwy miejscowoœci:
w 1327 r.- de Jawissowicz, w 1346 r.de Iacussovicz, w 1348 r.- de
Ianussovicz, od 1376 r. wystêpuje
nazwa Jawischowicze, od 1478 r.Jewissowicze, zaœ w 1529 r.
spotykamy nazwê Janyschowicze.

Albrecht i jego bratanek Karol Stefan. Ten ostatni w
1 9 2 4 r. c z ê œ æ d ó b r j a w i s z o w i c k i c h i
brzeszczañskich podarowa³ Polskiej Akademii
Umiejêtnoœci w Krakowie. W 1457 roku
Jawiszowice nale¿a³y do ksiêstwa oœwiêcimskiego.
Jan Stanek w swojej monografii opisuje to tak:
„Ostateczny jednak uk³ad w sprawie odst¹pienia
ksiêstwa oœwiêcimskiego Polsce zawarty zosta³ w
Gliwicach w dniu 21.02.1457 r. Janusz
oœwiêcimski za zgod¹ swych braci, Wac³awa i
Przemys³awa, sprzedaje Polsce ksiêstwo
oœwiêcimskie za 500 000 grzywien groszy
praskich, zobowi¹zuj¹c siê nastêpnie w osobnym
dokumencie uzyskaæ potwierdzenie tej sprzeda¿y u
króla czeskiego. Dokument ten wylicza: zamki
Oœwiêcim i Wo³ek; miasta Oœwiêcim i Kêty; wsie:
Bielany, £êki, Babice, Lipnik, Osiek, Brzeszcze,
Monowice, Dwory, Polanka Nowa, Polanka Stara,
W³osienica, Porêba, Grojec, Szparowice, Nidek,
Witkowice, G³êbowice, Bulowice, Czaniec, Malec,
Nowa Wieœ, Roczyny, Broszkowice, Brzezinka,

Wed³ug dr. J. Putka w „O zbójnickich
zamkach, heretyckich zbiorach i oœwiêcimskiej
Jerozolimie” oraz Tomasza G¹sowskiego w
„Zarysie dziejów Ziemi Oœwiêcimskiej” na terenie
wsi Jawiszowice w X wieku by³y
bagna, podmok³e ³¹ki, lasy ³êgowe i
gr¹dowe. Nieliczne by³y skupiska
ludzi.
Wieœ Jawiszowice
po³o¿ona jest na prawym brzegu
rzeki Wis³y w obecnym
województwie ma³opolskim. Rzeka ta
stanowi zachodni¹ granicê ze
Œl¹skiem - z miejscowoœciami Góra i
Zawadka. Od pó³nocy Jawiszowice
granicz¹ z Brzeszczami, od wschodu
na ma³ym odcinku z Przecieszynem,
Skidziniem, Zasolem i Zasolem
Bielañskim; po³udniow¹ zaœ granicê
dziel¹ z Wilamowicami i
Dankowicami. Przez œrodek wsi
biegnie droga ³¹cz¹ca Oœwiêcim z
Bielskiem - Bia³¹, natomiast Najstarszy dom we wsi - z 1899 r. - znajduje siê na JaŸniku.
zachodni¹ granic¹ biegnie linia
kolejowa Kraków – Zebrzydowice. Ludnoœæ F r a n c i s z k o w i c e , P r z e c i e s z y n , S k i d z i ñ ,
zamieszkuj¹ca teren wsi jest doœæ zamo¿na i Wilczkowice, Wilamowice, Hecznarowice,
g o s p o d a r n a , a w i ê k s z o œ æ t o r d z e n n i Bujaków, Kozy, Mikuszowice, Pisarzowice,
jawiszowianie. Najbardziej charakterystyczne dla Ha³cnów, Byertholtowicze (po³o¿one miêdzy
Jawiszowic nazwiska to: Korczyk, Grzywa, Lipnikiem i Komorowicami), Komorowice,
¯ebracza, Bestwina, Dankowice, Stara Wieœ,
Szczerbowski, Fajfer, Fajferek.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1327 roku. Jawiszowice, Harmê¿e”.
Od pocz¹tku by³a w³asnoœci¹ szlacheck¹. Jawiszowice nale¿a³y w 1487 roku do ksiêstwa
Pierwszym zaœ znanym przedstawicielem szlachty oœwiêcimsko–zatorskiego, a w 1581 r. znajdowa³y
by³ w 1376 r. Jakusz zwany Kwasko z Jawiszowic. siê w tzw. powiecie œl¹skim. Wiele dokumentów
W pierwszej po³owie XV wieku dziedzice wsi podaje niektóre imiona i nazwiska z tamtego okresu
przybrali nazwisko Jawiszowickich. W latach 70- (w nawiasie – rok, w którym s¹ spotykane): Jakusz
tych owego wieku Jawiszowice zakupi³ Piotr zwany Kwasko z Jawiszowic (1376-7), Dunko z J.
Myszkowski z Przeciszowa. W rêkach jego rodziny (1400), Derenko z J. (1416-19), Zbinek z J. (1416),
pozostawa³y do XVII wieku. Na prze³omie XVII i Micha³ Jawiszowicki (1428), Miko³aj Jawiszowicki
XVIII wieku wieœ posiadali Drohojowscy z (1434-41), Czak z J. (1441-6), Zbigniew z J.
Drohojowa, w po³owie XVIII wieku hrabia (1465), Barbara Marciszowa z J. (1476-8),
Franciszek Stanis³aw Schwarzberg-Czerny, herbu Ma³gorzata Strzetczyna z J.(1481-2).
Nowina. W drugiej po³owie XVIII w. wieœ nale¿a³a W XVII wieku wieœ liczy³a prawdopodobnie oko³o
w czêœci do hrabiego Kazimierza Szembeka herbu 500 mieszkañców. Szko³y nie by³o, a w ksiêgach
Schoenbeck. W 1826 roku Jawiszowice wesz³y w parafialnych w miejscu podpisów widniej¹
sk³ad majoratu, któr y kolejno dzier¿yli krzy¿yki. Kiedy w 1848 roku mieszkañcy wsi
arcyksi¹¿êta Habsburgowie: Karol Ludwik, zaczêli czyniæ starania o budowê przy koœciele

parafialnym budynku dla organisty, zdecydowano
siê go rozbudowaæ, by utworzyæ szko³ê
powszechn¹. W ci¹gu dwóch lat oddano do u¿ytku
murowany budynek z pomieszczeniami na 4klasow¹ szko³ê. Uw³aszczenie ch³opów z 1848 r.
pog³êbi³o rozwarstwienie wsi utrzymuj¹ce siê do II
wojny œwiatowej. W dziewiêæ lat po uw³aszczeniu
ch³opów, wed³ug ksi¹¿ki Jana Stanka „Z dziejów
Ziemi Oœwiêcimskiej”, w gromadzie Jawiszowice,
której w³aœcicielem by³ Arcyksi¹¿ê Albrecht,
ch³opskie grunty orne i pastwiska zajmowa³y 1474
morgi austryjackie, a pañskie grunty, ³¹ki, ogrody i
lasy - 1229 morgów.
Najstarszy dom na JaŸniku
Najstarsz¹ czêœci¹ wsi jest tzw. „Nawsie” - tu
spotykamy najni¿sze numery domów, tu istnia³a
pierwsza osada, której mieszkañcy karczowali
pobliskie lasy i zak³adali gospodarstwa. Do teraz
stoj¹ tu dwa drewniane domy sprzed I wojny
œwiatowej, prawdopodobnie sprzed 1915 roku.
Na ul. Olszyny stoi jeszcze drewniany
dom z 1917 roku, ale najstarszy we
wsi dom jest na JaŸniku. Zniszczony
napis na tynku wskazuje na rok 1899.
– We wsi, jak podaj¹ Ÿród³a, istnia³y
trzy koœcio³y. Pierwszy mieœci³ siê
prawdopodobnie w rejonie Nawsia.
Nie zachowa³y siê jednak ¿adne
dokumenty potwierdzaj¹ce jego
istnienie. Wœród starszych
mieszkañców kr¹¿y legenda o synu
organisty, który mia³ podpaliæ koœció³,
za co zosta³ powieszony lub spalony
na stosie. Drugi koœció³
prawdopodobnie wybudowany w
1454 roku, uposa¿y³ w 1504 roku
Piotr Myszkowski. Obecny wybudowany w 1692 roku, s³u¿y
parafianom a¿ do dziœ. Od czerwca
1983 roku w Jawiszowicach istniej¹
dwie parafie. Pierwsza, do której nale¿y ponad
2,5 tysi¹ca wiernych to parafia pod wezwaniem
œw. Marcina. Powsta³a ona w 1327 roku. Druga,
nowa parafia, pod wezwaniem Matki Bo¿ej
Bolesnej, er ygowana przez Metropolitê
Krakowskiego kardyna³a Franciszka
Macharskiego 26 czerwca 1983 roku, s³u¿y
ponad 11 tysi¹com wiernych.
Pamiêci bohaterów
Mówi¹c o Jawiszowicach nale¿y wspomnieæ o
stoj¹cym na skwerze w centrum wsi Pomniku
Poleg³ych i Pomordowanych. Na pomniku wyryte
s¹ nazwiska poleg³ych w latach 1939-1945 na
polu chwa³y jawiszowian. W roku 1939 polegli:
por. Nowak Czes³aw, por. Korczyk Jakub, plut.
Siewniak Rudolf, plut. Walusiak Józef, plut. Kozie³
Jan, st. strzel. Korczyk W³adys³aw, st. strzel. Fajfer
Jan; w walkach 1939-1945 zginêli: Grzywa
Maria, Jarosz W³adys³aw, Korczyk Albin,
Szczerbowski Franciszek, Wiertel Teofil, Pucka
Wojciech, Krawczyk Jan, Winiarska Aniela,
Fejdych Karol, Korczyk Jan, Polak Antoni, Tyclik

lekko równa³ zwyk³¹ desk¹. PóŸniej bra³ trochê Wœród nich by³ te¿ brat dziadka, Julian Ma³ecki, o
gliny, mniej wiêcej na d³ugoœæ dwóch otwartych którym bêdzie jeszcze mowa. 21 czerwca 1961 r.
d³oni i uk³ada³ j¹ w wy³o¿onych piaskiem formach. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze znów
Po ugnieceniu jej w formie, wyk³ada³ kostkê na w mianowa³o dziadka skarbnikiem, niestety tylko na
miarê równ¹ powierzchniê wy³o¿on¹ piaskiem. dwa lata, poniewa¿ dziadek zmar³. W ksi¹¿ce
Kostki te uk³adano najpierw równolegle do czytamy: „W ¿mudnym i pracowitym okresie
powierzchni, czyli poziomo, a póŸniej prostopadle jednostka traci cenionych druhów: w roku 1963
– pionowo. Gdy wysch³a, uk³adano j¹ pod Stanis³awa Ma³eckiego, Józefa Piecucha, w roku
dachem, najczêœciej szopy, której boki
wyk³adano s³om¹, by deszcz nie
zacina³. Tam ceg³a siê dosusza³a. Kiedy
wyrobiono ju¿ kostki na budowê ca³ego
domu, uk³adano je w tzw. piec, którego
boki obsypywano ziemi¹, by zapobiec
gaszeniu ognia przez wiatr. Piec
posiada³ wewn¹trz liczne korytarze, w
których palono ogieñ wêglem i mia³em,
a ciep³o, które kr¹¿y³o po kana³ach
wypala³o ceg³y. W Jawiszowicach ceg³ê
wyrabiano od lat przedwojennych do lat
60- tych. Pradziadek wyrabia³ j¹ nie
Ceg³ê dosuszano pod szop¹.
tylko na budynki dla mieszkañców wsi, Stanowisko wyrobu ceg³y by³o zawsze tam, gdzie mia³
ale na ca³¹ okolicê. £¹cznie wykona³ 1 stan¹æ dom. Józef Pa³ka pierwszy od lewej.
którzy zginêli broni¹c swojej wsi.
mln 30 tys. sztuk. Jego dzienna produkcja
W czasie II wojny œwiatowej na terenie Jawiszowic siêga³a tysi¹ca sztuk.Nale¿y wspomnieæ, ¿e 1966- Adama Drabka”.
czynnie dzia³a³ oddzia³ partyzantki dowodzony produkcja uzale¿niona by³a od pogody, a do W notatce kronikarskiej z okresu 1965-67 roku,
przez por. Jana Wawrzyczka - pseudonim wybudowania domu potrzebne by³o ok. 30 – 40 kiedy to kontynuowano prace przy wykoñczeniu
remizy czytamy: „ Najwiêkszy wk³ad pracy przy
„Marusza”, „Danuta”. By³a to grupa dywersyjno – tys. sztuk.
partyzancka Zwi¹zku Walki Zbrojnej. W 1942 r.
Józef Pa³ka by³ te¿ zaanga¿owany w budowie tego budynku wnieœli: prezes Antoni
Dziêki staraniom por. Jana Wawrzyczka wielu wiejskiej orkiestrze, grywaj¹ce przy okazji m.in. Korczyk, Franciszek Spytkowski, by³y naczelnik Jan
Korczyk, Adam Drabek, W³adys³aw Drabek,
wiêŸniom uda³o siê zbiec z podobozu wesel, do¿ynek i Zielonych Œwi¹tek.
jawiszowickiego, na miejscu którego stoi jeszcze PrzejdŸmy teraz do dziadka, ojca mojej mamy - Tadeusz Drabek, Boles³aw Korczyk, Krawczyk Jan
lampa i ³aŸnia obozowa. Oddzia³ ukrywa³ siê w Stanis³awa Ma³eckiego. Dziadek by³ stra¿akiem (ojciec i syn), W³adys³aw Walusiak, Franciszek
Klimeczek, Stanis³aw Wyrobek,
stodole przy domu mojego
Stanis³aw Ma³ecki, Stanis³aw
pradziadka Józefa Pa³ki, w
Pastuszka i wielu jeszcze innych
którym obecnie ja mieszkam.
z naszej jednostki”.
W deskach stodo³y do dziœ
Powróæmy jednak teraz do brata
zachowa³a siê dziura, wybita
dziadka – Juliana Ma³eckiego –
przez od³amek pocisku
wujka mojej mamy, który zaraz
niemieckiego, który Niemcy
po zakoñczeniu wojny w 1945
wystrzelili by zabiæ
roku wst¹pi³ w szeregi OSP. 24
p a r t y z a n t ó w. M o j a
marca 1946 r. w œwietlicy Ko³a
prababcia - Tekla Pa³ka
M³odzie¿y, w obecnoœci 23
nosi³a im po¿ywienie, by nie
druhów i 10 druhen, odby³o siê
byli g³odni i dalej mogli
pierwsze powojenne Walne
walczyæ o wolnoœæ.
Zebranie, które wybra³o go na
Dowódca dru¿yny, por.
cz³onka Komisji Rewizyjnej. W
Wawrzyczek zmar³ w 2001
lutym 1947 r. zgodnie z
roku i jest pochowany na
postanowieniem kolejnego
cmentarzu parafialnym przy
zebrania Julian Ma³ecki zosta³
parafii œw. Marcina.
zastêpc¹ prezesa Jana Fajfra, a
rok póŸniej zosta³ mianowany
Ceglane domy
Pierwsza wiejska orkiestra z 1920 r.
zastêpc¹ skarbnika.
Jawiszowice zamieszkuje
Wujek mojej mamy by³ równie¿
rodzina za strony mojej
mamy. Mia³a ona znacz¹cy wp³yw na rozwój i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jawiszowicach, cieœl¹. Kiedyœ do ciêcia drzewa na deski nie by³o
która powsta³a w 1922 roku. W oparciu o ksi¹¿kê pi³, tylko u¿ywano do tego specjalnych toporów i
¿ycie wsi.
Ju¿ wspomniana prababcia Tekla Pa³ka pomaga³a wydan¹ z okazji 75- lecia Stra¿y opiszê takim toporem pracowa³ w³aœnie Julian. Budowa³
partyzantom, a pradziadek Józef oprócz pracy na dzia³alnoœæ dziadka. W 1949 roku, maj¹c 17 lat tzw. wiêŸby, czyli szkielety pod dachy na terenie
w³asnej roli zajmowa³ siê wyrabianiem ceg³y. Gdy wst¹pi³ do stra¿y. Podczas Walnego Zebrania w ca³ej wsi.
zaczêto budowaæ ceglane domy, wiêkszoœæ ludzi 1956 roku powo³ano zarz¹d, w którym rola Pradziadek Józef, razem z wujkiem mamy ze wzglêdu na biedê wyrabia³a j¹ w³asnorêcznie, skarbnika przypad³a w³aœnie dziadkowi. 2 sierpnia Julianem zmienili zabudowê wsi z drewnianej na
a stanowisko pracy znajdowa³o siê zawsze tam, 1959 roku zosta³ odznaczony odznak¹ za wys³ugê murowan¹. Prababcia Tekla ukrywaj¹c i
10-ciu lat. Dziadek czynnie udziela³ siê przy pomagaj¹c partyzantom, z nara¿eniem w³asnego
gdzie mia³ powstaæ nowy dom.
Do wyrobu ceg³y najbardziej odpowiednia by³a budowie remizy. Poniewa¿ dotacje pañstwowe z ¿ycia przyczyni³a siê do obrony wsi. Dziadek
¿ó³ta glina, tzw. „celina”. Najpierw rozdrabniano racji budowy jakiegokolwiek obiektu by³y Stanis³aw bêd¹c w stra¿y, dba³ o bezpieczeñstwo
j¹ i mieszano z wod¹, by nastêpnie na taczkach przyznawane wy³¹cznie na zakup materia³ów Jawiszowic, ale równie¿ doprowadzi³ do
przewieŸæ j¹ w okolice sto³u, na którym specjalne budowlanych, stra¿acy zostali zaopatrzeni w aktywizacji ¿ycia spo³ecznego bior¹c czynny
formy do robienia ceg³ówek wysypywano specjalne ksiêgi kasowe i odwiedzali mieszkañców udzia³ przy budowie stra¿nicy.
piaskiem. Glinê wysypan¹ z taczek pradziadek wsi prosz¹c o datki.
Joanna Korczyk
Celestyn, Wo³owiec Józef, Krawczyk Maria;
pomordowani w obozach koncentracyjnych to por.
Danek Jan, Hamerlak Alojzy, Polak Ludwik, Kubica
Julian, Krawczyk Franciszek, Ligêza Antoni,
Korczyk Wilhelm, Gawin Feliks, Sajdak Jan,
rodziny Borsteinów i Rosnerów. Pomnik
ufundowany przez ZBOWiD Brzeszcze ods³oniêty
9 maja 1986 r. upamiêtnia dzielnych jawiszowian,
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S³odkimi tobo³kami Kozio³ka Mato³ka podziêkowano
przedszkolakom za udzia³ w konkursie.
Na zdjêciu dzieci z przedszkola “Pod ¿yraf¹”

70-lecie urodzin Kozio³ka Mato³ka
uczczono w Bibliotece Publicznej OK
konkursami dla przedszkolaków
i uczniów szkó³ podstawowych.
Nie lada atrakcj¹ by³a godzinna
projekcja na du¿ym ekranie "Przygód
Kozio³ka Mato³ka" i spotkanie z Ew¹
Stadtmuller, autork¹ ksi¹¿ek dla
najm³odszych.
Na konkurs plastyczny „Nasz przyjaciel
Kozio³ek Mato³ek” przeznaczony dla grup
przedszkolnych wp³ynê³o 9 prac. Wszystkie
nagrodzono ksi¹¿kami, dyplomami i „s³odkimi
tobo³kami Kozio³ka Mato³ka”.

Podczas II Zimowego Turnieju Tañca
Disco-Show w Brzeszczach pierwsze
miejsca we wszystkich kategoriach
zgarnê³y tancerki z Libi¹¿a.
Dyrektor OK Teresa Jankowska otwieraj¹c imprezê
mówi³a, ¿e ma ona integrowaæ Ma³opolskê ze
Œl¹skiem.
W I Zimowym Turnieju uczestniczy³y tylko dzieci z
Brzeszcz i okolic. W tym roku do OK zjechali równie¿
artyœci z Libi¹¿a, Trzebini, Chrzanowa, Tworkowa i
Oœwiêcimia. Wystêpy podzielono na kategorie: solistów
do 10 lat i 15 lat, duetów i mini-formacji. W turnieju brali
udzia³ reprezentanci oœrodków kultury, szkó³, jedna
szko³a tañca oraz indywidualni uczestnicy. Regulamin
nie przewiduje jednak podzia³u na amatorów i
profesjonalistów, na co szczególn¹ uwagê zwrócili
rodzice i nauczyciele przygotowuj¹cy pociechy do
wystêpu.
- Uwa¿am, ¿e jeœli organizatorzy do udzia³u w turnieju
przyjmuj¹ wszystkich chêtnych, bez wzglêdu na poziom
jaki uczestnicy reprezentuj¹, powinni wtedy utworzyæ
kategoriê amatorów i profesjonalistów - mówi
Ma³gorzata Kapuœciñska, mama jednego z tancerzy
amatorów. - Ró¿nica w przygotowaniu dzieci jest
ogromna. Z jednymi pracuj¹ rodzice lub nauczyciele, z
innymi studia taneczne i oœrodki kultury, które
zatrudniaj¹ profesjonalistów. Czy w tym przypadku
mo¿na mówiæ o równych szansach?
Takiego samego zdania jest Anna Kozicka, której córkê
do turnieju przygotowywa³a nauczycielka. Dopuszczenie do wspólnego konkurowania ró¿nych
poziomów zaawansowania spowodowa³o falê
przykrych doznañ. Dzieci zdaj¹c sobie sprawê, ¿e nie

- Zainteresowanie konkursem plastycznoliterackim „Wiwat Kozio³ek” przeros³o nasze
oczekiwania - mówi Alicja Piekarczyk z
biblioteki z OK. - Uczniowie z klas I – IV wprost
zasypali nas wykonanymi przez siebie
kartkami urodzinowymi dla naszego jubilata,
a ka¿da nastêpna by³a bardziej oryginalna.
Razem nades³ali ich prawie 200, tote¿
nagrodzenie najlepszych nie by³o ³atwe.
Zwyciêzców trzech pierwszych miejsc
uhonorowaliœmy ksi¹¿kami popularnonaukowymi, zaœ wyró¿nieni dostali ksi¹¿ki
Ewy Stadtmuller, które autorka podczas
spotkania podpisa³a. Wszystkim uczestnikom za
udzia³ podziêkowaliœmy dyplomami. Konkurs
rozstrzygniêto w kategoriach poszczególnych klas.
Wœród pierwszoklasistów 1. miejsce przyznano
Dawidowi Skrzypczykowi z SP Jawiszowice, dwa
kolejne Klaudii Szopka i S³awomirowi Pabianowi z
SP 1. W klasie drugiej 1. miejscem uhonorowano
prace Natalii Capek, Darii Jêdrusik i Natalii Ciekot z
SP 2, zaœ w klasie trzeciej Kamila Króla, Natalii
Stawowy i Marii Szymañskiej z SP 1. Z prac
nades³anych przez czwartoklasistów najbardziej
podoba³y siê kartki urodzinowe wykonane przez
Wojciecha Ci¹ga³ê, Szymona Hanczara i Krzysztofa
Czerwiñskiego z SP 2. Wœród wyró¿nionych uczniów
znaleŸli siê: z klasy I - Krzysztof Gacki, Magdalena
Honkisz, Robert Korczyk, Bart³omiej Dziadkowiec,

maj¹ szans na zdobycie czo³owych miejsc, bez
entuzjazmu wychodzi³y na scenê. Jeœli wiêc
organizatorom zale¿y na zdrowej rywalizacji, powinni

Szalone Ma³olaty 2 z OK Brzeszcze
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przemyœleæ tê kwestiê, by pozwoliæ dzieciom realizowaæ
siê na swoich poziomach - dodaje Kozicka.
- Trudno nam stworzyæ taki podzia³, bo w wiêkszoœci
przypadków dzieci przygotowywane by³y przez
instruktorów i nauczycieli - mówi Teresa Jankowska,
dyrektor OK. - Turniej mia³ byæ dobr¹ zabaw¹, a udzia³
w nim grup przygotowanych przez instruktorów mia³
pokazaæ mo¿liwoœci taneczne, choreograficzne i
podwy¿szaæ standard imprezy. Szkoda, ¿e zamys³
dobrej zabawy i nauki przez niektórych odebrany zosta³
jako niezdrowa rywalizacja. Myœlê, ¿e dojœcie do fina³u
zarówno reprezentantów instytucji kultury, jak i szkó³
pokaza³o, ¿e nie ma podzia³u na profesjonalistów i
amatorów. Wiêkszoœæ reprezentantów szkó³
uczestniczy³a w ubieg³ych latach w zajêciach
organizowanych przez instytucje kultury i tym turniejem

Anna Foksiñska; z klasy II - Karolina Berecka,
Sebastian Janosz, Katarzyna Kruk, Damian
Ochman, Pawe³ Rychta, Dawid Szen, Pawlus
Natalia; z klasy III - Agnieszka Baran, Justyna
Dziech, Marta Marusza, Konrad Dutka, Maria
Stachura, Aneta Janiga; z klasy IV - Daniel ¯abicki,
Paulina Sobañska, Bart³omiej Stachura, Sara
Zalwowska i Dorota Maciewicz.
Na czeœæ obchodów urodzin Kozio³ka
do OK zawita³a wêdruj¹ca po Polsce wystawa
„Fiknijmy Kozio³ka”, której pomys³odawczyni¹ jest
Emilia Waœniowska, dyrektor SP nr 34 w Poznaniu.
Mo¿na na niej podziwiaæ prace m.in. Ma³gorzaty
Musierowicz, Bohdana Butenki, Jerzego Flisaka,
Zdzis³awa Witwickiego i Edwarda Lutczyna.
Wystawa przekazywana jest zainteresowanym
bibliotekom nieodp³atnie, ale warunkiem jej
otrzymania jest dodanie do ekspozycji kolejnego
portretu bajkowego Kozio³ka. W naszym OK
powsta³y dwa portrety: „Mato³ek Warcho³ek” i
„Kozio³ek Unio³ek”, które stworzy³a Bernadetta
Stêpieñ, absolwentka Wydzia³u Architektury
Wnêtrz ASP w Krakowie. W ten sposób wystawa
powiêkszy³a siê z 28 do 30 prac. Do Brzeszcz
przyjecha³a spod Poznania, teraz ogl¹daæ j¹
bêdzie mo¿na w Gminnym Oœrodku Kultury i Sportu
w Babicach ko³o Krakowa.
Ewa Pawlusiak
te¿ m.in. chcieliœmy zaprosiæ dzieci do kontynuacji
tych¿e zajêæ w naszym OK.
Trener tancerzy Jacek Kremer cieszy³ siê z wiêkszej ni¿ w
roku ubieg³ym liczby uczestników i wy¿szego poziomu,
¿ywi¹c nadziejê, ¿e przysz³oroczny turniej bêdzie
jeszcze lepszy. Tymczasem, zarówno uczestnicyamatorzy, jak i ich opiekunowie i rodzice s¹ nieco
zdegustowani konkursem, który 1 lutego odby³ siê w sali
widowiskowej OK.
Trener Jacek Kremer uwa¿a, ¿e wszystkie dzieci bior¹ce
udzia³ w turnieju to amatorzy, tylko æwicz¹cy w ró¿nych
oœrodkach i pod okiem ró¿nych instruktorów. - Uwa¿am,
¿e podzia³ na kategorie wiekowe i taneczne w
zupe³noœci wystarczy. To standard podzia³u we
wszelakich turniejach - mówi Kremer. - A do Brzeszcz
przyje¿d¿am, by zaistnia³ tu wy¿szy poziom tañca, by
dzieci z roku na rok mog³y pokazaæ coraz wiêcej.
Joanna Kremer ze Studia Tañca „Flash” w Libi¹¿u
wygra³a rywalizacjê wœród solistek w wieku 7-10 lat. Tu¿
za ni¹ uplasowa³a siê Agata Piec z Gminnego Zespo³u
Oœwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Tworkowie i
Katarzyna Nycz ze Skidzinia.
Wœród starszych solistek Marta Kremer ze Studia Tañca
„Flash” w Libi¹¿u wyprzedzi³a Annê Pilipiszyn z
GZOKSiT Tworków i swoj¹ kole¿ankê Monikê Liburê.
W duetach tryumfowa³y te¿ libi¹¿anki - Monika Libura i
Marta Kremer przed Sar¹ Poszw¹ i Ann¹ Pilipiszyn z
Tworkowa oraz Justyn¹ Kêdra i Tomaszem Ziniewiczem
z MDK Trzebinia. Najlepsz¹ mini-formacj¹ okaza³ siê
„Impuls” z Libi¹¿a w uk³adzie tanecznym „Klub kibica”.
Drugie miejsce wywalczy³a mini-formacja „Uœmiech 1”
z Tworkowa w uk³adzie „Siedem wspania³ych”, a trzecie
„Impulsik” z Libi¹¿a za uk³ad „W kraju kwitn¹cej wiœni”.
Marta Kremer za najlepsz¹ osobowoœæ turnieju
otrzyma³a Grand Prix, ufundowan¹ przez burmistrz
Beatê Szyd³o.
Podczas fina³owej gali goœcinnie wyst¹pi³y ma¿oretki ze
Starej Wsi, duet z Libi¹¿a i Twister Breakers z
Oœwiêcimia. Nagrody dla najlepszych sponsorowa³a
firma „Darymex” Ryszarda R¹czki i Dariusza Grucy z
Brzeszcz.
Ewa Pawlusiak

Felieton

Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach za
jedno z g³ównych swoich zadañ przyjê³o naukê
demokracji. Jego odzwierciedleniem jest
dzia³alnoœæ M³odzie¿owej Rady Gimnazjalnej,
wa¿nego przedstawicielstwa uczniów na forum
szko³y, pracuj¹cego pod opiek¹ nauczyciela fizyki
Urszuli Rybitwy. Rada opiniuje ca³oœæ spraw
zwi¹zanych z gimnazjum i ma prawo do
zg³aszania w³asnych projektów.
12 grudnia ub. roku zakoñczy³a siê trwaj¹ca dwa
lata kadencja dotychczas dzia³aj¹cej Rady i
m³odzie¿ w bezpoœrednim, powszechnym i tajnym
g³osowaniu wybra³a swoich nowych
przedstawicieli. Wybory poprzedzi³a wielka
kampania, której towarzyszy³y plakaty, ulotki,
has³a. Warunek by³ tylko jeden: kampania mog³a
mieæ wy³¹cznie pozytywny charakter.
Te wybory to wspania³a lekcja demokracji.
Niektórzy uczniowie za 3 lata, inni za 5 posi¹d¹
pe³niê praw wyborczych umo¿liwiaj¹c¹ elekcjê
kandydatów do samorz¹dów i w³adz
najwy¿szych kraju.
Ustêpuj¹ca M³odzie¿owa Rada Gimnazjalna
patronowa³a takim przedsiêwziêciom:
·zorganizowaniu kiermaszu u¿ywanych
podrêczników
·dyskotece integracyjnej dla uczniów wszystkich
klas gimnazjum
·wsparciu akcji organizowanych w ramach
dzia³alnoœci „Fundacja Serca”, „Pomó¿ i Ty”
(zebrane œrodki przekazano na pomoc dla dzieci
chorych i niepe³nosprawnych) oraz
ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” pod
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na
rzecz Rodzinnych Domów Dziecka i innych
placówek opiekuñczo – wychowawczych

·inauguracji dzia³alnoœci k¹cika muzycznego za
poœrednictwem którego mo¿na sk³adaæ ¿yczenia
okolicznoœciowe i dedykacje, np. z okazji
popularnych Andrzejek czy Walentynek
·organizacji Dnia Uœmiechu w szkole w ramach
obchodów Miêdzynarodowego Dnia Uœmiechu
·obchodom Dnia Edukacji Narodowej

Gimnazjum nr 1 od blisko trzech lat nosi imiê
wspania³ego cz³owieka: ks. Jana
Twardowskiego. W tym czasie wielokrotnie
przekonywaliœmy siê, ¿e wybór patrona by³
trafny. Obecnie nasze starania koncentruj¹ siê
wokó³ prac zmierzaj¹cych do zarejestrowania
Stowarzyszenia Szkó³ im. Ks. Twardowskiego.
Powstanie takiego zwi¹zku otworzy nam szerokie
mo¿liwoœci wspó³pracy - uczniowie bêd¹ mogli
poznawaæ swoich kolegów, ich szko³y,
miejscowoœci, a nauczyciele wymieni¹ pomys³y i
doœwiadczenia. Warto dodaæ, ¿e to w³aœnie
nasze gimnazjum by³o inicjatorem powstania
stowarzyszenia. 17 i 18 lutego nasza delegacja
spotka³a siê w Warszawie z przedstawicielami
szkó³ im. Twardowskiego z ró¿nych stron Polski,
m.in. z Goleniowa, £añcuta, Nysy, Wo³owa.
Powo³ano grupê za³o¿ycielsk¹, która rozpoczê³a
pracê nad zredagowaniem statutu
stowarzyszenia, omówi³a najbli¿sze plany,

kalendarium imprez w szko³ach, itp.
Odwiedziliœmy te¿ ks. Jana, który z wielkim
zainteresowaniem, zdumieniem i wrodzon¹
skromnoœci¹ wys³ucha³ infor macji o
podejmowanych dzia³aniach. By³ bardzo
zadowolony, ¿e nie jest tylko patronem z
nazwy.
Równie¿ na tematFot.szkó³
im. Twardowskiego
Marek Mordan
powstaje publikacja o charakterze
informacyjnym. W tej chwili w Polsce jest
dwadzieœcia szkó³ imienniczek , a osiem czeka
w kolejce na nadanie imienia.
Nasza szko³a by³a trzeci¹ w kraju, ale
pierwszym gimnazjum nosz¹cym to zaszczytne
imiê.
Powstaj¹ce stowarzyszenie to nie tylko nowe
mo¿liwoœci rozwoju i doskonalenia naszej
placówki, to tak¿e promocja naszego miasta,
które ju¿ w tej chwili wielu osobom kojarzy siê z
ks. Twardowskim i jego poezj¹.

M³odzie¿owa Rada Gimnazjalna - od lewej: Marta
G³¹b, Marta Cygoñ (przewodnicz¹ca), Anita
Andreas, Edyta Miko³ajczyk, Mateusz Galos,
Marcin Papuga, Kacper Górny

·promocji osi¹gniêæ uczniów naszej szko³y wœród
ca³ej spo³ecznoœci gimnazjalnej (gazetki
tematyczne)
·uroczystoœciom w koœciele Matki Bo¿ej Bolesnej z
okazji Dnia Papieskiego oraz 25 -lecia pontyfikatu
Ojca Œwiêtego (m³odzie¿ zaprezentowa³a
program poetycko – muzyczny oraz wspar³a Dar
Serca na Papieski Fundusz Stypendialny, który
wspomaga najzdolniejszych uczniów w naszym
kraju. Ponadto gimnazjaliœci wys³ali list z
¿yczeniami do Jana Paw³a II)
·akcji zagospodarowania terenu wokó³ szko³y
(ka¿da klasa w ramach tej akcji posadzi³a jedno

drzewko iglaste)
·przeprowadzeniu konkursu pt. „¯ycie i praca
Marii Sk³odowskiej–Curie” w zwi¹zku z
przypadaj¹c¹ w grudniu 2003 roku setn¹ rocznic¹
wyró¿nienia naszej rodaczki Nagrod¹ Nobla w
dziedzinie fizyki
·miko³ajkom w naszej szkole.
12 grudnia 2003 roku rozpoczê³a
dzia³alnoœæ nowa Rada Gimnazjalna.
Przewodnicz¹c¹ zosta³a Marta Cygoñ, a w
piastowaniu tego urzêdu pomagaj¹ jej: Anita
Andreas, Natasza Burczyk, Mateusz Galos,
Justyna Garlacz, Marta G³¹b, Kacper Górny,
Berenika Hodur, Edyta Miko³ajczyk i Marcin
Papuga. Ju¿ dziœ mog¹ pochwaliæ siê:
·organizacj¹ kiermaszu œwi¹tecznego, który by³
równoczeœnie ciekaw¹ lekcj¹ przedsiêbiorczoœci.
Uczniowie wszystkich klas, wykazuj¹c siê wielk¹
pomys³owoœci¹ i zaanga¿owaniem, przygotowali
ró¿ne towary: w³asnorêcznie wykonane ozdoby
bo¿onarodzeniowe, kartki œwi¹teczne, naklejki,
ró¿ne artyku³y spo¿ywcze, które nastêpnie
wystawiali na sprzeda¿
·zorganizowaniem wspólnego kolêdowania w
ramach przygotowañ do Wigilii w naszej szkole
·udzia³em w Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej
Pomocy
Ponadto przewodnicz¹ca M³odzie¿owej Rady
Gimnazjalnej znalaz³a sponsora, który zakupi³
tablicê do gry w kosza.
O najwa¿niejszych wydarzeniach z ¿ycia
gimnazjalistów przeczytaæ mo¿na na ³amach
wydawanej pod patronatem Rady gazetki szkolnej
„Nasze sprawy”.
W pierwszy dzieñ wiosny M³odzie¿owa Rada
Gimnazjalna pragnie zaprosiæ wszystkich uczniów
i nauczycieli klas szóstych do wziêcia udzia³u w
zajêciach V Dnia Otwartego Gimnazjum nr 2 w
Brzeszczach przebiegaj¹cego pod has³em „Ja
potrafiê”.
E.J.

Grupa za³o¿ycielska Stowarzyszenia Szkó³ im.
Ks. Jana Twardowskiego u ks. Jana

Inicjatywa powstania stowarzyszenia ma wielu
sympatyków. Dzia³ania gimnazjum wspiera
burmistrz Beata Szyd³o, ks. dziekan Kazimierz
Kulpa, dyrektor GZE Bo¿ena Sobociñska. Rad¹ i
wiedz¹ wspomaga te¿ Aleksandra Iwanowska,
edytorka pism Ksiêdza Jana.
EM

Felieton

27-29.02.2004

godz. 18.00
godz. 20.00

NAWIEDZONY DWÓR (USA, 10)
UŒMIECH MONY LIZY (USA,15)

2-4.03.2004

godz. 18.00
godz. 20.00

NAWIEDZONY DWÓR
UŒMIECH MONY LIZY

5.03.2004

godz. 17.00
godz. 19.00

NAWIEDZONY DWÓR
WZGÓRZE NADZIEI

6.03.2004

II FESTIWAL FILMÓW O KOBIETACH

godz. 18.30
godz. 20.00
godz. 20.30
godz. 23.00

NIGDY W ¯YCIU
KOBIETA ZMIENN¥ JEST
WZGÓRZE NADZIEI
DZIEWCZYNY Z KALENDARZA

7.03.2004

godz. 17.00
godz. 19.00

NAWIEDZONY DWÓR
WZGÓRZE NADZIEI

9-11.03.2004

godz. 18.00
godz. 19.30

NAWIEDZONY DWÓR
WZGÓRZE NADZIEI

12-14.03.2004

godz. 16.00
godz. 18.00
godz. 20.30

MALI AGENCI 3 D
OSTATNI SAMURAJ (USA, 15)
NIGDY W ¯YCIU (Polska,15)

16.03.2004

godz. 16.00
godz. 18.00
godz. 20.30

MALI AGENCI 3 D
OSTATNI SAMURAJ
NIGDY W ¯YCIU

17.03.2004

godz. 18.00
godz. 20.30

OSTATNI SAMURAJ
NIGDY W ¯YCIU

18.03.2004

godz. 16.00
godz. 18.00
godz. 20.30

MALI AGENCI 3 D
OSTATNI SAMURAJ
NIGDY W ¯YCIU

19.03.2004

godz. 16.00

LOONEY TUNES ZNOWU W AKCJI

IV EUROPEJSKIE FORUM FILMOWE

godz. 18.00
godz. 19.30
godz. 20.30

RZYMSKA OPOWIEŒÆ
EUROPA DA SIÊ LUBIÆ
KSIÊGA DINY

godz. 18.00
godz. 20.00
nieczynne

LOONEY TUNES ZNOWU W AKCJI(USA,b.o)
PIÊTNO (USA, 15)

23-25.03.2004

godz. 18.00
godz. 20.00

LOONEY TUNES ZNOWU W AKCJI
PIÊTNO

26-28.03.2004

godz. 18.00
godz. 20.05

PASJA (W³ochy, 15)
DZIEWCZYNY Z KALENDARZA (W. Brytania, 18)

30-1.04.2004

godz. 18.00
godz. 20.05

PASJA
DZIEWCZYNY Z KALENDARZA

20-21.03.2004
22.03.2004

W poniedzia³ki kino nieczynne

IV EUROPEJSKIE FORUM FILMOWE
19 marca 2004
Cykl poœwiêcony filmom europejskim, które przekazuj¹
nam nowe doznania, wprowadzaj¹ nas w nowe kultury,
dotykaj¹ najtrudniejszych spraw, jakie dziej¹ siê w
naszych wzajemnych relacjach. Proponujemy filmy, które
nie pozostawi¹ nikogo obojêtnym. Patrz wy¿ej w
kalendarium kina.
godz. 18.00 Rzymska opowieœæ
godz. 19.30 Europa da siê lubiæ - Kino “Wis³a”
odwiedz¹ gwiazdy telewizyjnego programu
“EUROPA DA SIÊ LUBIÆ”
Goœcie zaproszeni: Conrado Moreno, Paolo Cozza,
Antonio Angotti, Vanni Allegrazo, Barbara Dudzik przybli¿¹
uczestnikom programu tradycje, zwyczaje, kulturê i ¿ycie
dnia codziennego. W trakcie programu zaprezentuj¹ tañce
narodowe oraz przyrz¹dz¹ przysmaki kulinarne
charakterystyczne dla swojej narodowoœci.
godz. 20.30 Ksiêga Diny
cena biletu - 12 z³, cena karnetu - 25 z³

Po raz trzeci w Szkole
Podstawowej nr 1 wrêczono
„Staœki” - statuetki
przyznawane wyró¿niaj¹cym siê
uczniom. W tym roku przyznano
je w jedenastu kategoriach.
Statuetkami zostali uhonorowani
równie¿ „Przyjaciele Jedynki”.

„Przyjació³ Jedynki” uhonorowano
absolwentów i przyjació³ SP 1: prof. dr hab.
Kazimierza Bielenina, dr hab. Alicjê
Michalik, dr in¿. Adama Stawowego,
burmistrz Beatê Szyd³o, dyr. GZE Bo¿enê
Sobociñsk¹, dyr. OK. Teresê Jankowsk¹,
wiceburmistrza Arkadiusza W³oszka i
wizytator kuratorium oœwiaty Jadwigê
Czerwienka.
„Staœki” w poszczególnych kategoriach
otrzymali:
kat. I - „Niezast¹piona podpora klasy” Paula Mrowczyk (kl.IV), Marianna
Senkowska (kl. V), Aleksandra Janusz (kl. VI).
kat. II - „Uosobienie pilnoœci i rzetelnoœci,
odpowiedzialnoœci w nauce” - Iwona
Wdowiak (kl. IV), Justyna Drobny (kl. V),
Katarzyna Leœniak (kl. VI)
kat. III - „Mistrz taktu i og³ady” - Kornelia
Kukla (kl. IV), Wojciech Mazgaj (kl. V),
Konrad Wnêczak (kl. VI)
kat. IV - „Niebanalne poczucie humoru” Oskar Wanat (kl. IV), Iwo Kopijasz (kl. V),
Piotr Wdowiak (kl. VI)
kat. V - „Smak, gust i wyczucie stroju na co

„Staœki” w „Jedynce” przyznawane s¹ na
czeœæ patrona szko³y Stanis³awa Staszica.
Statuetkê zaprojektowa³ Mateusz Kukla, a
wykonawc¹ nagród przez dwa lata by³ Pawe³
Spor ysz. Ch³opcy s¹ ju¿ jednak
gimnazjalistami i zaszczyt przygotowania
nagród w tym roku przypad³ nauczycielom.
Pomys³odawczyniami imprezy s¹
nauczycielki Bernadeta Janosz i Teresa
Mencnarowska. 21 lutego na uroczystoœæ
rozdania Nagród Akademii Nauczycielskiej
SP 1 zaproszono cz³onków Kapitu³y Nagrody
Burmistrza Gminy Brzeszcze, którzy w
grudniu ubieg³ego roku podczas gali Roku
Kulturalnego 2003 w OK przyznali szkole
wyró¿nienie w
dziedzinie edukacji
„Oskarda 2003”.
- Otrzymane
wyró¿nienie
œwiadczy o dobrej
kondycji naszej
„Jedynki”. Wielka
to dla nas radoœæ,
ale tak¿e honor i
zaszczyt. Jesteœmy
niezmiernie dumni,
¿e dostrze¿ono
nasze zaanga¿owanie i pracê,
chêæ bycia coraz
lepszymi i efek- W “Jedynce” ju¿ po raz trzeci wyró¿niaj¹cym siê uczniom wrêczono
t y w n i e j s z y m i - “Staœki”
mówi³a podczas
szkolnej uroczystoœci dyrektor Violetta dzieñ i od œwiêta”
Chechelska. - Odbieraj¹c tê nagrodê z r¹k Kornelia Kukla (kl. IV), Piotr Leœniak (kl. V),
pani burmistrz i dziêkuj¹c szanownej kapitule Katarzyna Leœniak (kl. VI)
za wyró¿nienie, wspomnia³am, ¿e i my mamy kat. VI - „Kochany urwis” - Klaudia Wnêczak
u siebie w szkole podobn¹ galê, która wesz³a (kl. IV), Jan Pomietlarz (kl. V), Anna Jarnot (kl.
ju¿ na trwa³e do naszego kalendarza. I co VI)
roku towarzysz¹ jej nies³abn¹ce emocje. U kat. VII - „Gor¹ce serce, uczynne rêce” Patrycja Wyrobek (kl. IV), Klaudia Siwiec (kl.
uczniów rzecz jasna.
Radoœci z rozdania „Staœków” nie skrywali V), Weronika Gancarczyk (kl. VI)
jednak równie¿ nauczyciele, kiedy na „scenê” kat. VIII - „Czar spokoju i nieœmia³oœci” wychodzili nominowani do nagrody ich Marcelina Nycz (kl. IV), Katarzyna Saternus
podopieczni i kiedy wreszcie og³aszano (kl. V), Konrad Wnêczak (kl.VI)
nazwiska laureatów. Odœwiêtny strój kat. IX - „Przeartysta” - Kamil Dyba³ (kl. IV),
uczniowski, fanfary na czeœæ wyró¿nionych, Piotr Leœniak (kl. V), Aleksandra Janusz (kl. VI)
dekoracja, wystêpy uczniów i klasowe kat X - „Nieodparty urok mêski” - Szymon
prezentacje oraz obecnoœæ dostojnych goœci, Tokarz (kl. IV), Bart³omiej Medygra³ (kl. V),
wœród których byli cz³onkowie kapitu³y, Dawid Stawowy (kl. VI)
p r z e d s t a w i c i e l e w ³ a d z g m i n n y c h , kat. XI - „Nieodparty urok dziewczêcy” oœwiatowych i kulturalnych sprawi³y, ¿e Kornelia Kukla (kl.IV), Donata Grzywa (kl. V),
podczas sobotniej gali da³o siê odczuæ Katarzyna Leœniak (kl.VI)
niemal¿e oskarow¹ atmosferê. „Staœkami dla
Ewa Pawlusiak

15 marca – siedziba Stowarzyszenia na rzecz Gminy
Brzeszcze „BRZOST”
(ul. Kosynierów 8) –godz.12.00 i 16.00 –
Spotkanie z Edwardem Ha³oniem - brzeszczaninem,
obecnie organizatorem i kierownikiem Biura Spo³ecznej
Dzia³alnoœci Naukowej PAN i Centrum Upowszechniania
Nauki PAN, dzia³aczem spo³ecznego ruchu naukowego

17 - marca– sala widowiskowa OK – godz. 9.00

20 marca –Hala Sportowa – godz. 10.00 VII HALOWY
TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ o Puchar Dyrektora
Oœrodka Kultury (informacje na hali sportowej – Dzia³
Sportu i Rekreacji; szczegó³y na plakatach)

21 i 28 marca - sala widowiskowa – godz. 15.00
Spektakl charytatywny w wykonaniu parafian koœcio³a pw.
MBB. Zebrany dochód zostanie przeznaczony na
dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci z ubogich
rodzin.

22 marca – Obchody 90. rocznicy urodzin Tove Jansson -„Szczêœliwy œwiat Muminków” – miêdzyszkolny
konkurs dla uczniów klas III szkó³ podstawowych gminy
Brzeszcze – godz. 10.00 (sala widowiskowa)
-„Wœród Muminków” – wystawa o ¿yciu i twórczoœci
Tove Jansson
-„Muminek, W³óczykij i ich przyjaciele” – konkurs
plastyczny dla uczniów klas I-III

22 marca - sala widowiskowa – godz.15.00
Przes³uchania konkursowe
30 marca – sala widowiskowa –godz.15.00
KONCERT LAUREATÓW II GMINNEGO FESTIWALU
PIOSENKI RELIGIJNEJ

31 marca – sala widowiskowa- godz.17.00
„CO W MEJ DUSZY GRA” – IV Brzeszczañski
Konkurs Poezji Œpiewanej

3 kwietnia
I WIOSENNY FESTIWAL MODY I URODY
- szczegó³y na plakatach
15 kwietnia - sala widowiskowa – godz. 15.00
„AMOR SPRAWI£” - eliminacje do Konkursu Poezji
Œpiewanej i Recytatorskiego

Przecieszyn
Œwietlica zaprasza na zajêcia w
œrody i pi¹tki w godz.15.00-19.00.
10.03 Niespodzianki dla dziewcz¹t z
okazji 8 marca
17.03 Rozpoczynamy spotkania z
m³odymi ludŸmi na tematy, które ich
nurtuj¹ - przyjdŸ, podyskutuj!
24.03 Rozgrywki umys³owe zabawy, konkursy, ³amig³ówki z "Viki"
"Huragan Przecieszyna" zapraszamy panie na spotkania w
œrody od godz. 17.00.
08.03 Dzieñ Kobiet w "Huraganie".
Planowane: wyjœcie do kina,
szyde³kowanie pod okiem fachowca.
Biblioteka zaprasza w poniedzia³ki,
wtorki i czwartki w godz. 15.0020.00.

Bór
11.03 Dzieñ Kobiet w Klubie Seniora
(17.00)
16.03 Spotkanie z przedszkolakami
w bibliotece pt. "Najpiêkniejsze
baœnie" (10.00)
26.03 Powitanie wiosny - zajêcia
plastyczne dla dzieci z u¿yciem farb
witra¿owych (16.00)
31.03 Pokaz kulinarny - prowadzi p.
Ma³gorzata Ma³kus z Oœrodka
Doradztwa Rolniczego (10.00).
Zapisy do 29.03 w DL.

Wilczkowice
05.03 Przygotowujemy upominki dla
naszych kole¿anek (15.30)
12.03 Turniej bilarda dla dzieci i
m³odzie¿y (15.30)
19.03 ¯egnamy zimê, witamy
wiosnê - topienie Marzanny (15.30)
26.03 Tworzymy obrazy na szkle
(15.30)
W czwartki od godz. 15.30
zapraszamy dzieci na zajêcia
plastyczne.

os. Paderewskiego
05.03 K¹cik kulinarny - przysmaki z
bia³ek
08.03 Spotkanie pañ z okazji ich
œwiêta zorganizowane przez Ko³o
Emerytów i Rencistów
12.03 Kó³ko plastyczne - "Bi¿uteria z
modeliny"

19.03 Witaj wiosno - palenie
Marzanny na ³¹kach osiedlowych
26.03 Klubik dyskusyjny - "Jakich
b³êdów trzeba unikaæ, by ¿yæ w
lepszym œwiecie"

Jawiszowice
08.03 Spotkanie z okazji Dnia Kobiet
- wystêp dzieci z grupy artystycznej
(15.00)
12.03 "Mozaikowa doniczka z
kwiatami" - zajêcia plastyczne
(13.00)
15.03 "Kto najlepszy" - turniej gry w
pi³karzyki (13.30)
22.03 "Nareszcie wiosna" - konkursy,
rebusy, zagadki zwi¹zane z wiosn¹;
palimy Marzannê (13.30)
25.03 Turniej tenisa sto³owego
(13.30)
31.03 "Wielkanocny koszyczek
wype³niony pisankami" - konkurs
plastyczno-techniczny dla dzieci
(13.00)

Zasole
05.03 Wyjazd do DL Skidziñ - turniej
tenisa sto³owego, gry i zabawy
integracyjne (16.00)
08.03 Spotkanie w Klubie Seniora
(19.00)
13.03 "Miêdzy nami kobitkami" spotkanie wielopokoleniowe, gry,
z a b a w y. P o k a z k u l i n a r n y p .
Ma³gorzaty Ma³kus z Oœrodka
Doradztwa Rolniczego w Oœwiêcimiu
(16.00)
23.03 Wiosenne majsterkowanie zajêcia plastyczne (16.00)
26.03 "Jak ¿yæ z ludŸmi" - zajêcia
grupowe dla m³odzie¿y (17.00)

Skidziñ
05.03 Goœcimy kolegów ze œwietlicy
z Zasola - turniej tenisa sto³owego,
gry i zabawy integracyjne (16.00)
11.03 "Dzieñ Kobiet" w Klubie
Seniora
12.03 "Jeden z ..." - turniej wiedzy
ogólnej dla m³odzie¿y szkolnej
18.03 Pokaz kulinarny (16.00)
19.03 Zajêcia plastyczne - robimy
kuk³ê Marzanny
20.03 "Powitanie wiosny" (15.00)
26.03 "Gliniana pami¹tka z ferii" malowanie i konkurs prac
wykonanych podczas wizyty w
pracowni ceramicznej OK (15.30)

11 – 25 marca 2004 /hol wystawowy OK/ Wystawa prac plastycznych
PRZEGL¥D SZTUK WIZUALNYCH ARTYSTÓW ZIEMI OŒWIÊCIMSKIEJ
Autorzy prac: Pawe³ Adamus , Andrzej Domarzewski, Agnieszka Dombkowska,
Kalina Dulko, Remigiusz Dulko, Józef Ho³ard, Janusz Karbowniczek, W³adys³aw
Kawczak, Krzysztof Knurowski, El¿bieta Kuraj, Józef £ysakowski, Grzegorz
Matusik, Gabriela Równicka, Waldemar Rudyk, Edward Stec, Pawe³ Warcho³,
Agnieszka ¯ydzik

Do III Miêdzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
klas IV-VI pod has³em „Poezja wszêdzie dziwy
nam ods³ania, bo wszêdzie strony tajemniczej
szuka”, który 13 lutego odby³ siê w Szkole
Podstawowej nr 2, po eliminacjach szkolnych
przyst¹pi³o 17 uczestników.

Laureaci konkursu - od lewej: Gabriela Wadoñ,
Marek Tomaszek, Angelika Trynduœ, Monika
Kozicka i Maja Matyszkiewicz.

Po piêciu uczniów wytypowa³y szko³y ze
Skidzinia i Jawiszowic, czterech SP 2 i trzech
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny z Przecieszyna.
- Dzieci zaprezentowa³y ciekawy repertuar, a
nawet pokusi³y siê o przedstawienie w³asnego

utworu - podkreœlaj¹ nauczyciele jêzyka polskiego
w SP 2 Lucyna Wilkosz i Celina Apryas,
organizatorki konkursu. - £ezka krêci³a siê w oku
podczas s³uchania przepiêknych fragmentów
klasyki literatury dla dzieci i m³odzie¿y. Cieszymy
siê, ¿e zainteresowanie konkursem nie gaœnie, a
jego poziom z roku na rok jest coraz wy¿szy. Jury
w sk³adzie: dyrektor GZE Bo¿ena Sobociñska,
brzeszczañska poetka Krystyna Sobociñska oraz
bibliotekarki z Biblioteki Publicznej OK- Alicja
Piekarczyk i Beata Majka-Fajferek ocenia³o dobór
repertuaru, interpretacje tekstu, dykcjê oraz
ogólny wyraz artystyczny. Pierwsze miejsce
przyzna³o uczennicy klasy VI „d” z SP 2 Monice
Kozickiej, drugie ex aequo jej szkolnym
kole¿ankom z klasy V „c” – Angelice Trynduœ i
Maji Matyszkiewicz, a trzecie ex aequo Gabrieli
Wadoñ z SP Jawiszowice i Markowi Tomaszkowi z
ZSP w Przecieszynie. Wyró¿nieniami
uhonorowano: Joannê Dziubek, Katarzynê
Grunwald, Klaudiê Ha³at, Paulinê Wasztyl i Annê
K³ysz z SP Skidziñ; Sajdak Monikê, Anetê
Gawe³ek, Magdalenê Szulkowsk¹, Magdalenê
Matlak z SP Jawiszowice; Bartosza Baklarza,
Kamila Magierê z ZSP Przecieszyn oraz £ukasza
Radosa z SP 2.
Zwyciêzcom i wyró¿nionym wrêczono ksi¹¿ki i
dyplomy. Poetka Krystyna Sobociñska nagrodzi³a
za wyj¹tkow¹ recytacjê prozy Annê K³ysz z SP
Skidziñ a £ukasza Radosa z SP 2 za prezentacjê
w³asnego wiersza „Psotny zaj¹c”, wrêczaj¹c im
w³asny tomik poezji.
EP

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze
„Brzost” i Oœrodek Kultury w Brzeszczach
zapraszaj¹
mieszkañców gminy na spotkanie
z EDWARDEM HA£ONIEM,
brzeszczaninem, autorem ksi¹¿ki
„W cieniu Auschwitz”.
Spotkanie odbêdzie siê 15 marca o godz. 16.00 w siedzibie
„Brzostu” w Brzeszczach
przy ul. Kosynierów (budynek starego Urzêdu Gminy).

Ju¿ po raz trzeci Szko³a Podstawowa w Skidziniu
zaprosi³a do sportowej rywalizacji uczniów klas I
- III z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Zasolu i
Przecieszynie. - W tych rozgrywkach nie ma
przegranych. Nie bez powodu nazwaliœmy je
„Turniejem Gier i Zabaw” - wyjaœnia nauczyciel
nauczania zintegrowanego w SP Skidziñ El¿bieta
Baklarz. - Spotkania tego typu pomagaj¹
rozwijaæ sprawnoœæ fizyczn¹ dzieci i s³u¿¹ te¿ ich
bli¿szemu poznaniu siê. Te z III klasy przecie¿ ju¿
za rok przekrocz¹ progi naszej szko³y. Nie mog¹
czuæ siê w niej zagubione.

Wszyscy uczniowie dopingowali kolegów

W turniejowe zmagania, ze wzglêdu na ma³¹
liczbê uczniów w klasach, zaanga¿owane by³y
wszystkie dzieci W 9 dru¿ynach walczy³o razem
110 zawodników i ka¿dy mia³ okazjê daæ z
siebie najwiêcej, ile tylko potrafi³. Walka w
rywalizacji by³a widoczna, nawet pierwszaki
szybko prze³ama³y pierwszy kontakt z wielk¹
sal¹ gimnastyczn¹.
Potem buzie ju¿ tylko uœmiecha³y siê na widok
nagród, które za udzia³ w turnieju otrzyma³a
ka¿da szko³a. By³ to sprzêt sportowy - stopery,
taœmy miernicze, pi³eczki palantowe, pi³ki
lekarskie, pa³eczki sztafetowe i popularne „zoœki”
- który ufundowali: dyrektor Gminnego Zarz¹du
Edukacji Bo¿ena Sobociñska oraz so³ectwa
Skidziñ i Wilczkowice.
EP

Bal kostiumowy
Jak siê bawiæ, to najlepiej na balu kostiumowym w
towarzystwie wielu kole¿anek i kolegów. Przekona³y siê o tym
dzieci z Przedszkola Publicznego w Skidziniu, które na
karnawa³owy bal zaprosi³y uczniów z klasy III „c” Szko³y
Podstawowej nr 1 w Brzeszczach.
Wspania³e stroje, tañce, zabawy i konkursy wszystkich
wprawi³y w
radosny nastrój. Pan Adam Klaja, by³y
wychowanek naszego przedszkola, ochoczo przygrywa³, a¿
same nogi chcia³y tañczyæ. Szkoda tylko, ¿e takie bale nie
odbywaj¹ siê czêœciej , choæ raz w miesi¹cu – marzy³y g³oœno
dzieci. Ale na pewno spotkamy siê znowu za rok.
W¯

REGULAMIN
1.ORGANIZATOREM konkursu jest Oœrodek
Kultury Brzeszcze
KONKURS ODBÊDZIE SIÊ 31 MARCA 2004 r. O
GODZ.1700 ( w sali widowiskowej)
2. CELE KONKURSU:
- doskonalenie sztuki œpiewania poezji
- konfrontacje z publicznoœci¹ oraz fachowcami z
dziedziny sztuki ¿ywego s³owa i muzyki
-stworzenie wykonawcom mo¿liwoœci
zaprezentowania swoich umiejêtnoœci
-popularyzacja polskiej i œwiatowej literatury
- doskonalenie kultury muzycznej
3. KONKURS OBEJMUJE KATEGORIE :
- wykonawcy indywidualni
- zespo³y wokalno – instrumentalne ( do 6 osób)
4. UCZESTNIK ZG£ASZA :
- dwa utwory poetyckie z literatury polskiej lub
œwiatowej
- wykonywane mog¹ byæ utwory z muzyk¹
skomponowan¹ przez wykonawcê lub
akompaniatora, a tak¿e
z podk³adem
muzycznym
5. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
pianino, magnetofon, odtwarzacz mini-disc,
odtwarzacz CD
6. UCZESTNIKAMI KONKURSU MOG¥ BYÆ
OSOBY, KTÓRE UKOÑCZY£Y 15 LAT.
7. ZG£OSZENIA PROSIMY NADSY£AÆ DO
DNIA 23 MARCA 2004 r. NA ADRES :
OŒRODEK KULTURY BRZESZCZE,
UL. NARUTOWICZA 1, 32-620 BRZESZCZE
z dopiskiem „CO W MEJ DUSZY GRA”- IV
BRZESZCZAÑSKI KONKURS POEZJI ŒPIEWANEJ
dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel .
(032) – 21-11-490/ 21-11-391
wewn. 13 – Dzia³ Merytoryczny
8. ZG£OSZENIE POWINNO ZAWIERAÆ
NASTÊPUJ¥CE INFORMACJE:
- imiê i nazwisko wykonawcy
- adres kontaktowy, telefon
- tytu³ prezentowanego utworu
- imiê i nazwisko autora muzyki
- imiê i nazwisko opiekuna
-iloœæ mikrofonów i sprzêt potrzebny do
prezentacji
9. G£ÓWNE NAGRODY PRZYZNA JURY
POWO£ANE PRZEZ ORGANIZATORA.
PRZYZNANE ZOSTANIE I, II, III MIEJSCE. JURY
ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY
NAGRÓD I MIEJSC REGULAMINOWYCH.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIA£U !

• CZYSZCZENIE PIERZA
• PRZERABIANIE PIERZYN NA
KO£DRY I PODUSZKI
Zapraszamy: poniedzia³ek, œroda, pi¹tek w
godzinach 15.00 - 19.00
43-225 Wola, ul. Kwiatowa 3,
tel. (032) 211-94-28

-eliminacjeREGULAMIN
1.ORGANIZATOREM eliminacji gminnych jest
Oœrodek Kultury Brzeszcze.
ORGANIZATOREM G£ÓWNYM KONKURSU jest
OŒWIÊCIMSKIE CENTRUM KULTURY
ELIMINACJE DO KONKURSU ODBÊD¥ SIÊ 16
KWIETNIA 2004 r. O GODZ.16.00 (w sali
widowiskowej)
DALSZY ETAP KONKURSU i FINA£ ODBÊDZIE SIÊ
W OŒWIÊCIMSKIM CENTRUM KULTURY .
2. CELE KONKURSU:
- doskonalenie sztuki recytatorskiej i œpiewania
poezji
- popularyzacja literatury polskiej i œwiatowej
- doskonalenie sztuki ¿ywego s³owa i kultury
muzycznej
- rozwijanie wyobraŸni twórczej w kierunku
poszukiwañ ró¿norodnych rozwi¹zañ
artystycznych, w tym pozas³ownych form wyrazu
scenicznego
- stworzenie recytatorom i œpiewaj¹cym poezjê
mo¿liwoœci zaprezentowania swoich propozycji
oraz mo¿liwoœci konfrontacji z publicznoœci¹ oraz
fachowcami z dziedziny sztuki ¿ywego s³owa i
muzyki
3. ELIMINACJE OBEJMUJ¥ DWIE KATEGORIE :
- recytacji
- poezji œpiewanej
4. UCZESTNICY :
- prezentuj¹ jeden utwór o tematyce mi³osnej pisany
wierszem lub proz¹
( z literatury polskiej lub
obcej w polskim t³umaczeniu)
- dopuszcza siê zaprezentowanie dwóch lub wiêcej
utworów lub ich fragmentów w przypadku tzw.
wykonania ³¹cznego
- uczestnikami eliminacji mog¹ byæ osoby powy¿ej
15 roku ¿ycia
5. Dozwolone s¹ wszystkie formy wyrazu
scenicznego, je¿eli s³u¿¹ one wzbogaceniu
interpretacji utworów.
6. Czas trwania prezentacji nie powinien
przekraczaæ 10 minut.
7. W kategorii poezji œpiewanej mog¹ braæ udzia³
indywidualni wykonawcy oraz zespo³y ( do 6 osób).
8. Zg³oszenia prosimy nadsy³aæ do dnia 20 marca
2004 r. Na adres: Oœrodek Kultury Brzeszcze, ul.
Narutowicza 1, 32-620 Brzeszcze
z dopiskiem „Amor sprawi³”- eliminacje gminne do
konkursu recytatorów i œpiewaj¹cych poezjê.
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. (032)
– 21-11-490/ 21-11-391 , wewn. 13 – Dzia³ Merytoryczny
9 . Z G £ O S Z E N I E P O W I N N O Z AW I E R A Æ
NASTÊPUJ¥CE INFORMACJE:
- imiê i nazwisko wykonawcy lub nazwa grupy
- adres kontaktowy, telefon
- sk³ad zespo³u ( imiê , nazwisko, instrument)
- tytu³ i autor prezentowanego utworu
- imiê i nazwisko autora muzyki
- imiê i nazwisko opiekuna
-iloœæ mikrofonów i sprzêt potrzebny do prezentacji
LICZYMY NA UDZIA£ WSZYSTKICH, KTÓRZY
CHC¥ MÓWIÆ I ŒPIEWAÆ O MI£OŒCI !

Patronat nad Konkursem objêli:
Burmistrz Gminy Brzeszcze Beata Szyd³o oraz
Dziekan Dekanatu Jawiszowickiego ks. Kazimierz
Kulpa
Organizatorzy:
-Parafie dekanatu jawiszowickiego
-Gminny Zarz¹d Edukacji w Brzeszczach
-Oœrodek Kultury w Brzeszczach
Regulamin Konkursu:
-Festiwal przeznaczony jest dla uczniów szkó³
podstawowych wy³¹cznie z terenu gminy Brzeszcze.
-Na festiwalu mo¿na zaprezentowaæ jedynie utwory
o treœci religijnej.
-Festiwal rozgrywa siê w dwóch grupach wiekowych:
klasy I – III i klasy IV – VI w kategoriach artystycznych:
- solistów (wystêpuje na scenie wy³¹cznie jedno
dziecko)
- zespo³ów (do 10 osób)
- Konkurs sk³ada siê z trzech etapów:
1. Etap szkolny – ma miejsce w szko³ach
podstawowych le¿¹cych na terenie gminy Brzeszcze.
Jego celem jest wy³onienie solisty i zespo³u z ka¿dej
kategorii. Zespó³ mo¿e liczyæ od dwóch do dziesiêciu
osób. W szko³ach licz¹cych powy¿ej czterystu
uczniów mo¿na wytypowaæ dwóch solistów i dwa
zespo³y z ka¿dej grupy wiekowej. Mo¿na wytypowaæ
równie¿ mniejsz¹ iloœæ przedstawicieli szkó³.
Zwyciêzcy tego etapu przechodz¹ do nastêpnej fazy
Konkursu. Prosimy o zg³oszenie do 15 marca nazwisk
wykonawców i tytu³ów piosenek wraz z informacj¹ o
rodzaju zastosowanego akompaniamentu.
Zg³oszenia przyjmuje sekretariat Oœrodka Kultury w
Brzeszczach .
Przy przyjmowaniu zg³oszenia
organizatorzy mog¹ poprosiæ o zmianê
przygotowywanego utworu, je¿eli zosta³ on ju¿
zg³oszony dwa razy w danej kategorii (decyduje w
tym kolejnoœæ zg³oszeñ). Chcemy w ten sposób
unikn¹æ zbyt czêstego wykonywania jednej piosenki
w finale konkursu.
Prosimy przy zg³oszeniu dostarczyæ wersje
instrumentalne utworu na p³ycie CD.
2. Drugi etap - fina³ Konkursu – bêdzie mia³ miejsce
22 marca (tj. w poniedzia³ek) o godz. 15.00
(Potwierdzenie przybycia – godz.14.30) w sali
widowiskowej Oœrodka Kultury w Brzeszczach.
Przedstawiciele szkó³ zaprezentuj¹ na nim Jurorom
po jednej piosence (wczeœniej zg³oszonej). Po
zakoñczeniu obrad Jury, zostanie og³oszona lista
laureatów, jednak bez podawania szczegó³ów
werdyktu. Obecnoœæ publicznoœci w tym etapie jest
mile widziana.
3. 30 marca o godz. 15.00 w sali widowiskowej
Oœrodka Kultury w Brzeszczach nast¹pi uroczyste
og³oszenie werdyktu Jury, wrêczenie nagród i
dyplomów oraz koncert laureatów. Laureaci
pierwszego miejsca ka¿dej kategorii zaprezentuj¹
wtedy nagrodzon¹ piosenkê. Oprócz laurów dla
zwyciêzców przewidziane s¹ tak¿e liczne
niespodzianki dla publicznoœci.
- W ka¿dym etapie Konkursu bêdzie mile widziane
zorganizowanie w³asnego akompaniamentu. Mo¿na
pos³u¿yæ siê wersj¹ instrumentaln¹ prezentowanego
utworu odtworzon¹ np. z p³yty kompaktowej lub
kasety audio. Nie mo¿na jednak korzystaæ z
playbacku .
- Niew¹tpliwie Jury doceni tak¿e pomys³y
choreograficzne, strój dostosowany do tematu
piosenki oraz w³asn¹ twórcz¹ inwencjê
wykonawców.

O Tobie pisaæ poematy
O Tobie œniæ w najœmielszych
snach
O Tobie mówiæ i myœleæ w
najdrobniejszym zdaniu
Niech ka¿de moje s³owo brzmi
tylko dŸwiêkiem Twojego imienia
Niech moje oczy nie pozostaj¹
samotne
A staj¹ siê samotne,
Gdy nie widz¹ Ciebie
Ka¿de Twoje spojrzenie potrafi
przeszyæ dog³êbnie
Choæ jest tak rzadkie i d³ugo
Wyczekiwane
Czekaj¹c na Ciebie usycham
Powoli spalam siê ¿arem, który
odlicza sekundy naszego
rozstania.
Ale ¿yjê po to ¿eby Ciê kochaæ i
nie potrafiê siê cieszyæ z tego co
mi ofiarujesz.

Przede wszystkim krótko
podstrzy¿one w³osy, a na nich lekki
baleja¿ lub ca³kowicie inny,
nienaturalny kolor. W modzie jest
platynowy blond, krwista czerwieñ lub
czerñ z po³yskiem granatu albo
machoni. Ubiór: najczêœciej d³ugie,
eleganckie spodnie. W paski, pr¹¿ki,
kó³eczka lub prostok¹ty – wybór, co
nie miara. Do tego pó³sportowy
¿akiecik, oczywiœcie odpowiednio
dobrany do dolnej czêœci garderoby.
Dodajmy do tego ma³¹ torebk¹ na
ramieniu i wiêkszy neseser w jednej
rêce, a w drugiej telefon komórkowy,
oczywiœcie najnowszy model, który
ledwo, co pojawi³ siê na pó³kach
sklepowych. Zapomnia³bym jeszcze o
doœæ ekstrawaganckim makija¿u i
okularach bez oprawek.
Oto obraz dojrza³ej kobiety
dwudziestego pierwszego wieku,
widziany oczyma przysz³ego
mê¿czyzny. Chcia³oby siê a¿ rzec,
wtóruj¹c Maksiowi: „Jezus, Maria!
Kobieta mnie bije!” Niestety drogie,

czytaj¹ce to osoby p³ci piêknej – tak was
widz¹, tak was pisz¹. Mo¿e jest to jakiœ
karykaturalny obraz. Ale w³aœnie na tym
to polega, aby dobitnie podkreœliæ to, co
najwa¿niejsze. Jedynie, z czym
przesadzi³em to te spodnie – zgoda, na
nowo p³eæ przeciwna do mojej, zaczyna
ubieraæ spódnice lub coœ w tym rodzaju.
Jednak nie zmienia to faktu, i¿
zatraci³a siê w d¿ungli dzisiejszego i tak
bardzo zakrêconego œwiata kobiecoœæ.
Dziêki czemu? Nie chcê w tym miejscu
narobiæ sobie wrogów, ale du¿¹ rolê w
tym procesie maj¹ feministki. Kobiety
stoj¹ce w obronie ciemiê¿onych i
zniewalanych osób p³ci piêknej.
Jest to moim zdaniem ruch
lub coœ innego, czego nie potrafiê
dok³adnie okreœliæ trochê wynaturzona
ideologia. Osobiœcie uwa¿am, i¿ kobiety
w wielu dziedzinach naszego ¿ycia
sprawdzi³yby siê nawet lepiej, ani¿eli pan,
który akurat piastuje dany urz¹d,
stanowisko lub coœ w tym rodzaju. O
choæby marzy mi siê, aby w koñcu
ministrem finansów w RP zosta³a w³aœnie

kobieta, gdy¿ to panie maj¹ ten
specyficzny dar do dysponowania
pieniêdzmi. Rzecz jasna nie wszystkie,
gdy¿ s¹ bardzo skrajne przypadki.
Drogie dziewczêta,
dziewczyny i panie, które dajecie siê
³apaæ na puste slogany waszych
kole¿anek! Czym by³by œwiat bez Was?
Czy ¿ycie mia³oby sens, gdyby nie fakt,
i¿ po ciê¿kim dniu pracy, po szkole
mo¿na odpocz¹æ w ramionach kobiety?
Czy powsta³a by Mona Lisa? Kto by³by
natchnieniem poetów, muzyków,
artystów wszelakiej maœci? Inny facet? O
fuj!!! Mo¿e to pachnie wazelin¹, ale takie
jest w³aœnie ¿ycie drodzy przyszli i
obecni mê¿czyŸni – tak naprawdê to
mê¿czyzna jest zniewolony przez urok i
czar tej drugiej p³ci.
Szymon Waliczek
PS: Z okazji œwiêta Kobiet, "Galeria pod
Dêbami" sk³ada najserdeczniejsze
¿yczenia wszystkim dziewczêtom i
paniom – aby zawsze by³y ostoj¹
spokoju i radoœci!

Z przyczyn niezale¿nych od Redakcji,
teksty „GpD” w poprzednim numerze
zosta³y nieco obciête. Teraz
publikujemy ich dokoñczenie:

O tajemnico niezg³êbiona...
Mi³oœci moja
S³odyczy poranków.
Piêkno zachodz¹cego s³oñca.
Dajesz mi tak wiele,
Pozwalasz czerpaæ z Twego
mi³osierdzia i nie prosisz o nic
W zamian.
Poezjo moja. Ukojenie moje...
PrzyjdŸ i napraw krzywdy i ból,
które niszcz¹ szczêœcie i radoœæ.

Twój Walenty!

KJ.

- 2004-03-16 godz. 18:00–
spotkanie Pióromanów (temat przewodni:
szukaæ na plakatach)
- Zapraszamy wszystkich chêtnych, którzy
chcieliby podzieliæ siê swoj¹ literack¹
pasj¹. -wszystkie wnioski, skargi lub
za¿alenia proszê kierowaæ na adres OK.
w Brzeszczach lub
kostek_bovsky@wp.pl

Dooko³a siebie mamy tak
wielu ludzi. Rodzina, bli¿si i dalsi
znajomi, przyjaciele i ci, których
zwyczajnie nie potrafimy znieœæ.
Czasem, kiedy mamy ochotê zostaæ
sami, okazuje siê to po prostu
niemo¿liwe. Ci¹gle ktoœ przychodzi,
dzwoni, czegoœ od nas chce.
Mimo tego jest wielu ludzi,
którzy czuj¹ siê samotni, nie maj¹
nikogo bliskiego, nikogo, z kim
mogliby szczerze porozmawiaæ, kto by
ich wys³ucha³ i równoczeœnie
sprawi³by, ¿e poczuliby siê potrzebni.
Samotni wœród t³umu – to w³aœnie ich
mam na myœli. Spogl¹daj¹c na innych,
s¹ przekonani, ¿e tylko oni czuj¹ w tej
chwili nieszczêœcie, ¿e na œwiecie nie
ma równie samotnych ludzi jak oni.
Ja tym czasem, nie wierzê,
¿e jest gdzieœ choæby jedna osoba,
która nigdy w ¿yciu nie powiedzia³a:
„Nikt nie ma dla mnie czasu! Nikt mnie
nie rozumie!”
Miewamy lepsze i gorsze dni, ale

u¿alaj¹c siê nad sob¹ niczego nie
zmienimy. Nie chcê zabawiaæ siê w
psychologa. Nic z tych rzeczy. Po prostu
rozgl¹daj¹c siê dooko³a dostrzegam
coraz wiêcej osób zagubionych,
potrzebuj¹cych kogoœ bliskiego. I
wystarczy³oby, byæ mo¿e, choæ raz
spojrzeæ na ludzi naprawdê – sercem.
Zapominaj¹c o w³asnym egoizmie, tak
wiele moglibyœmy zmieniæ.
Mo¿e gdyby uda³o siê nam
nie pamiêtaæ o tym, ¿e to TYLKO NAM
jest Ÿle i TYLKO MY jesteœmy sami, to
zauwa¿ylibyœmy innych, tak samo
nieszczêœliwych jak nasze osoby. I
mo¿na wtedy nawzajem poœwiêciæ
sobie trochê uwagi i siebie, zabijaj¹c
samotnoœæ…
Szkoda tylko, ¿e jest to
bardzo trudne. Szkoda, ¿e ludzie nie
maj¹ dosyæ chêci (a mo¿e s¹ zbyt
leniwi), by cokolwiek zmieniaæ we
w³asnym ¿yciu.
Magdalena Kaczmarek

Zastanawiam siê czasem czy cz³owiek w
ogóle potrafi kochaæ. Szczerze mówi¹c, nie
wiem. Patrz¹c na bezinteresown¹ mi³oœæ
rodziców do swoich pociech wydaje mi siê
to mo¿liwe. Podobnie spogl¹daj¹c w oczy
malutkiego dziecka, które obdarza sw¹
bezgraniczn¹ ufnoœci¹ i oddaniem. Ale nie
umiem do koñca w to uwierzyæ widz¹c jak
cz³owiek tak bardzo upraszcza i sp³yca
istotê mi³oœci. Na pewno nie jest niczym
³atwym i miêdzy innymi w tym tkwi jej
piêkno. Ludzie tymczasem uciekaj¹ przed
tym, co trudne. Nastawiamy siê na ¿ycie
bardzo konsumpcyjnie i dlatego mi³oœæ nas
przerasta; ona wymaga tego, aby dawaæ,
tak po prostu, z g³êbi serca...
Magdalena Kaczmarek
Szko³a óczy!
Mniej wiêcej to tyle, ile mam do
powiedzenia na ten temat albo… - a zreszt¹
nic! Na zakoñczenie chcia³bym z³o¿yæ
wszystkim osobom urodzonym w 1985
roku i tym, którzy poszli siê edukowaæ o
rok wczeœniej (Ci z rocznika ’86) gratulacje
– przynajmniej zdajecie sobie star¹, wed³ug
mnie dobr¹ maturê!
Szymon Waliczek
PS: Z drugiej strony, co nas nie z³amie to nas
wzmocni!

rzecz. Tu trzeba po prostu zrozumieæ
s³owa. One s¹ przepiêkne. A wszystko po
to, by przekazaæ m³odzie¿y pewne
przes³ania, ¿eby nie æpa³a, nie pi³a...
JeŸdzi³ na koncerty D¿emu, œpiewa³ jako
support. - Pamiêtam Rawê Blues, kiedy
po naszym wystêpie mia³ graæ D¿em.
Konferansjer pyta siê:
- Co jemy na œniadanie?
- D¿em!!! - wszyscy krzycz¹.
- A, co jemy na obiad?
-D¿em!!!
-A na podwieczorek?
-D¿em!!!
-Na kolacjê?
-D¿em!!!
-Wiêc przed Wami grupa D¿em!
Na scenê wyszed³ Rysiek i przywita³
wszystkich jak zawsze: „Kochane, moje
dzieci”. A po chwili: „Niczego nie
widzicie?” Wiara patrzy i nic. „Kupi³em
sobie nowy kapelusz!” - wo³a. Od razu
potem gruchn¹³ „Czerwony jak ceg³a”. I
tak to by³o.
Dziki te¿ czasem zaczyna œpiewaæ
„Czerwony jak ceg³a”, ale przewa¿nie
dokoñczenie utworu pozostawia
publicznoœci. On sam wzbrania siê przed
coverami D¿emu. Uwa¿a, ¿e tak jak
Rysiek nikt nie zaœpiewa, a poza tym
ka¿dy tekst ma coœ osobistego, co w
wykonaniu innego artysty ju¿ nie jest tym
samym. Na koncercie „12 g³osów dla
Ryœka R.” prze¿ywa³ prawdziwe tortury,
kiedy s³ysza³, jak ró¿ni wykonawcy
bezczeszcz¹ dzie³o Riedla. - W 1994 r.
graliœmy rozgrzewkê w Ustroniu,
przyjecha³ D¿em bez Ryœka. Byli bardzo
smutnymi ludŸmi. Pytam siê Jurka
Styczyñskiego: „O co chodzi?”. A on:
„Rysiek zmar³”. Pop³aka³em siê wtedy jak
gówniarz, jak
dziecko. By³
takim
cz³owiekiem, ¿e
ja na niego nic
z³ego nie
powiem. - I
rzeczywiœcie,
Dziki zawsze z
powag¹ mówi o
legendzie
D¿emu.
- Nie lubiê, gdy
wokó³ afiszuj¹:
on æpa³. A kogo
obchodzi, co on
robi³?! –
denerwuje siê.
- To jest jego
sprawa. Nie
odpowiada mi,
kiedy ktoœ
ingeruje w
czyjeœ ¿ycie prywatne. Prywatne ¿ycie
jest zamkniête. Ka¿dy ma pewien
szlaban. Dziki te¿ nie mówi o wszystkim.
Ale jedno z dum¹ podnosi – wygra³ walkê
z alkoholem. Przez wódkê uciek³o mu
jakieœ 20 lat. Cieszy siê, ¿e ma to ju¿ za
sob¹, bo pewnie dziœ ju¿ nie ¿y³by. –
Trzeba dobiæ dna, ¿eby wiedzieæ, jak to
wygl¹da. Na szczêœcie wyszed³em z
tego gnoju. Nie chcê na nowo
zaczynaæ, bo spali³bym wszystko. - To
w³aœnie Janusz napisa³ specjalnie dla
niego utwór.: „Od nowa”.
***
Dziœ wróci³em, aby ¿yæ od nowa
Dziœ wróci³em, by naprawdê ¿yæ
Fot. M.Mordan

Dzikiego znaj¹ wszyscy. To ten goœciu z
d³ug¹ brod¹ i tatua¿ami, w czapeczce
albo chustce na g³owie, czasem nosi
mokasyny i czarn¹ skórzan¹ kurtkê.
Œpiewa, ale nie ot tak, zwyczajnie, tylko
prawdziwie - jak powinno siê œpiewaæ
bluesa. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pomylisz go
z Ryœkiem Riedlem. Tylko ¿e Ryœka ju¿
nie ma, ale za to jest legenda. Dziki te¿
ju¿ ma swoj¹ legendê, tê ma³¹
oœwiêcimsk¹ i tê szersz¹, bo wraz z Lig¹
Dusz wystêpowa³ ju¿ w niezliczonych
chyba klubach, knajpach, na festiwalach i
koncertach (na przyk³ad ostatnio w
Brzeszczach)... Gra³ z ca³¹ czo³ówk¹
bluesow¹ od Nocnej Zmiany Bluesa,
Easy Rider, Skrzeki, po Irka Dudka i
D¿em z Ryœkiem Riedlem. Nawet
wyst¹pi³ parê lat temu w koœciele œw.
Maksymiliana w Oœwiêcimiu. Z obaw¹
zapyta³ siê ksiêdza proboszcza, jak
powinien zagraæ, na co us³ysza³: „jak na
koncercie!”. Opowiadaæ uwielbia,
koloryzowaæ jeszcze bardziej. Niektórzy
mówi¹, ¿e z jego barwnego gadania
trzeba wyci¹gaæ pierwiastek n-tego
stopnia. Nie stroni od obiektywów
aparatów fotograficznych.
Z Januszem Centnarem tworz¹ ostojê
Ligi Dusz - na przestrzeni prawie
piêtnastu lat dzia³alnoœci estradowej
zespo³u nie potrafili siê rozstaæ. Owszem,
przytrafia³y siê niesnaski, ale szybko
odchodzi³y w niepamiêæ. Do niedawna
wystêpowa³ wraz z nimi Krzysztof
Konopka, harmonijkarz, ale przez politykê
wszystko siê wywróci³o. Nagrali dwie p³yty
demo, które rozpowszechniaj¹ domowym
sposobem, bo na szerszy nak³ad jeszcze
nie zarobili.
Dziki naprawdê nazywa siê Wies³aw
Kaniowski, ale ma³o kto
zwraca siê tak do niego. Gra³em kiedyœ w pi³kê,
zagapi³em siê i nie
poda³em. Ktoœ krzykn¹³:
„Ty francowaty
dzikusie!” i tak zosta³o
do dzisiaj – wspomina.
Faktycznie, pi³ka chyba go
nie ci¹gnê³a, bo w³aœnie
muzyka zakrêci³a mu w
g³owie. Gdyby tylko by³o
ludzk¹ mo¿liwoœci¹,
œpiewa³by ca³y czas. A tak dwie godziny do mikrofonu,
pó³ godziny przerwy i wali
kolejne dwie godziny.
- Zdarzy³o siê raz w
Pszczynie, ¿e bisowaliœmy
a¿ 13 razy. W przerwie,
gdy paliliœmy papierosy,
publicznoœæ zaczê³a siê
drzeæ: „Nie palcie, tylko
grajcie!”. A ze mnie ju¿ siê wszystko la³o.
Koncert zacz¹³ siê o 21.00, a skoñczy³ po
drugiej w nocy.
Dziki zakocha³ siê w bluesie, ale tylko tym
polskim. – Nie chcê œpiewaæ po
angielsku. Urodzi³em siê Polakiem i
chcê œpiewaæ dla Polaków.
Rysiek Riedel, legenda D¿emu, te¿ tak
mówi³, ale Dziki podkreœla, ¿e nie wzoruje
siê na nim, choæ wielce go ceni i szanuje,
i chyba najbardziej wywy¿sza jego postaæ
spoœród wszystkich krajowych
wokalistów. - Spotka³em go w 1989 r.
Szok prze¿y³em, us³yszawszy, ¿e
cz³owiek tak piêknie mo¿e œpiewaæ po
polsku. Ludzie s³uchaj¹ p³yt D¿emu, a
potem mówi¹ krótko: fajne. Ale nie w tym

Dziœ wróci³em, ¿eby
¿yæ od nowa.
Choæ straci³em tyle czasu
I przepi³em tyle dni.
PóŸno ju¿, ciemno ju¿, lecz spokojnie.
Du¿o minê³o lat,
Bym z jaskini móg³ wyjœæ.
PóŸno ju¿, ciemno ju¿, lecz spokojnie. I gdzieœ
podzia³ siê strach
I w¹tpliwoœæ jak ¿yæ.
***
Ma bzika na punkcie harleyów. Wystarczy
przypomnieæ wielki zlot motocyklistów
podczas „Muzycznego Parkingu” w
Oœwiêcimiu. W przewa¿aj¹cej mierze
przybyli na zaproszenie jego lub przyjació³.
- Niez³¹ niespodziankê koledzy mi sprawili,
kiedy graliœmy support przed Lombardem i
Perfectem. Czternastu znajomych
przyjecha³o z Rybnika na harleyach.
Podczas festiwalu w Rawie Mazowieckiej
przyjecha³o ich szeœædziesiêciu. Kapitalnie
to wygl¹da³o – opowiada z podnieceniem.
Trochê w innym tonie przechodzi do
festiwalu Rawa Blues. - Tam masz tylko
satysfakcjê, ¿e siê wyst¹pi³o. Grasz za
darmo, nawet ci nie podziêkuj¹. Po prostu
strasznie boj¹ siê m³odych talentów. Ale i
stamt¹d pozostaj¹ mi³e wspomnienia, jak
choæby to kiedy Liga Dusz po raz drugi z
rzêdu wygra³a nagrodê publicznoœci. Stojê i palê papierosa w holu, a tu mnie
ktoœ z ty³u klepie po plecach. Patrzê, a tu
murzyn, taki ma³y; kapelusz, srebrna
otoczka, dredy po kolana i mówi do mnie:
„You very, very good”, a ja mu na to:
„Thank you very much”. Podchodzê, do
wokalisty z Gangu Olsena i pytam siê go:
„Kto to by³?”, „Dziki, to jest [Miki Bas],
mieszka w Nowym Yorku i gra³ kiedyœ z
Jimim Hendrixem”. Na nastêpnej Rawie
Blues ponownie spotkaliœmy siê i
pstryknêliœmy sobie razem fotkê.
Tak, Dziki lubi siê fotografowaæ. Zbiera
zdjêcia, wiele z nich rozdaje, dok³adaj¹c
autografy. Dobrze jest od czasu do czasu
poczuæ siê kimœ wa¿nym, w centrum
œwiat³a reflektorów i b³ysków lamp. Wielka
chwila s³awy!
Na Festiwalu Muzycznym im. Ryœka
Riedla w Tychach Liga Dusz wyst¹pi³a w
konkursie, ale jurorzy stwierdzili, ¿e jest po
prostu bezkonkurencyjna i lepiej siê
stanie, jeœli da szansê m³odszym kapelom.
Ust¹pi³a, bo ju¿ i tak wysoko zas³u¿y³a siê
polskiemu bluesowi. Ligê Dusz wpisano
do Encyklopedii Polskiego Bluesa, co
oznacza, ¿e jest jedn¹ z lepszych tego
typu kapel w Polsce. Receptê sukcesu
muzycy streszczaj¹ w jednym zdaniu:
napiszesz dobry tekst, dobierzesz
piêkn¹ muzykê i wszystko buja. A za
muzykê i tekst odpowiada sam za³o¿yciel
zespo³u, Janusz Centnar. Liga u swego
zarania tj. na prze³omie 1988/89 r. nie
mia³a nic wspólnego z bluesem, bo
miejsce zajmowa³ jazz rock i ró¿ne takie
tam inne. Dopiero póŸniej wszystko siê
ustabilizowa³o. Janusz bra³ gitarê oryginalnego Fendera i tworzy³. Teksty
uk³ada³ w przerwie miêdzy posi³kami.
Napisa³ „Mauzoleum” o oœwiêcimskim
Domu Kultury, „Szczury naszego miasta” o
ludziach dziwnej profesji, mêtach którzy
nigdzie nie pracuj¹, o takich „zielonych
ptakach”. Pisa³ du¿o o swoim mieœcie Oœwiêcim wcale nie jest g³upi. S¹ œwietni
ludzie, doskona³a organizacja - hmm...

Fot. M.Mordan

czasami – zastanawia siê. Porywczy
charakter dyktuje mu ostre komentarze Teraz jest u nas sporo zespo³ów, które siê
pa³êtaj¹, b³¹kaj¹, nie ma siê kto nimi
zaopiekowaæ. Kiedyœ by³o tak, jeszcze za
tej cholernej komuny, ¿e przychodzi³
telefonogram, czy cokolwiek z
wyszczególnieniem miejsc i terminów
odbywania siê ró¿nych festiwali. Ktoœ
za³atwi³ samochód, ktoœ wszystko
zorganizowa³. Teraz zaœ zespo³y musz¹
same sobie kupiæ sprzêt, dobrze ¿eby
jeszcze przyjecha³y na w³asny koszt i
najlepiej nic nie jedli tylko grali prawie za
darmo i to akurat to, co ludzie zechc¹, a
nie to, co chcieliby zaprezentowaæ. W
Oœwiêcimiu czasami jest naprawdê
totalna lipa. Graj¹c w Pszczynie,
Przeciszowie, Brzeszczach czy miejscach
mniej znanych, wyczuwam zupe³nie inny
klimat. U nas jest atmosfera szpanerska,
choæ nie ma czym szpanowaæ. Dok³adnie
chodzi o to, ¿e ludzie tutaj nie wierz¹, i¿
na muzyce mo¿na zrobiæ du¿e pieni¹dze.
Janusz coraz czêœciej jest rozgoryczony.
Nie podoba mu siê podejœcie otoczenia do
spraw muzyki. Jego dzie³o „Muzyczny
Parking” umar³o. D³ugo nie mog³o to do
niego dotrzeæ, w koñcu postanowi³, ¿e
jeszcze coœ wymyœli. On im poka¿e...
- A gdyby taki festiwal zrobiæ na
prywatnej dzia³ce i laæ mleko zamiast
piwa? - zastanawia siê. Pali papierosa za
papierosem. Na pewno chcia³by
odpocz¹æ. Marzy, by choæ przez chwilê
poczuæ siê ptakiem. Wolnym ptakiem.
***
Ptaki. Wolne ptaki.
Maj¹ ziemiê, maj¹ niebo.
Wolne ptaki.
Tak chcia³bym raz byæ ptakiem
Tak chcia³bym lecieæ, szybowaæ
Zostawi³bym to wszystko tam na dole
Ulecia³bym przed siebie.
***
Na razie Liga Dusz wznowi³a koncerty po
krótkiej przerwie spowodowanej
wyjazdem klawiszowca, zdolnego
poniek¹d ch³opaka. W Brzeszczach
ruszyli pe³n¹ par¹. M³odzie¿ dopisa³a,
przyszli i tacy, którzy Ligi w ogóle nie
znali. A znaæ nie trzeba by³o, aby siê
dobrze zabawa rozkrêci³a.
- „W delirycznym œnie zatraci³em
w³asne „ja”. nie umiem kochaæ, p³akaæ,
ani siê œmiaæ” – zagrzmia³ do mikrofonu
Dziki. Kawa³ek poszed³ tak pod nogê, ¿e
jak buchn¹³, to nie wiadomo co siê dzia³o.
I œpiewa³ dalej…

LIGA DUSZ. Dwukrotna nagroda publicznoœci w
1993 r. i 1994 r. na Rawie Blues. Wios³o ’94 - II
nagroda jury. Tarnów ’94 - nagroda organizatorów.
1995 r. - kolejna nagroda publicznoœci zdobyta w
Boles³awcu. 1995 - udzia³ w audycjach „Music Box”
Wojtka Zamorskiego w Telewizji Katowice. 1997 zaproszenie od Jurka Owsiaka na przystanek
Woodstock (z przyczyn niezale¿nych od zespo³u nie
dosz³o do skutku). Wystêp poza konkursem na
Festiwalu Muzycznym im. Ryœka Riedla w Tychach
2002 r. Nagrane dwie p³yty demo. Poza tym wiele,
wiele nagród i wyró¿nieñ na licznych festiwalach. Liga
Dusz wpisa³a siê ju¿ na stronice Encyklopedii
Polskiego Bluesa.

I piêtro

Zak³ad Pogrzebowy
Jaros³aw Mrowczyk
KOMPLEKSOWE US£UGI POGRZEBOWE:
- sprzeda¿ trumien (szeroki wybór, ceny od 450,00 z³)
- wieñce, wi¹zanki, bukiety, klepsydry
- kompleksowa obs³uga konduktów ¿a³obnych
- wystrój wnêtrz domu ¿a³oby (œwieczniki, podstawy)
- sprzeda¿ krzy¿y nagrobnych, tabliczek, obramowañ
CA£ODOBOWE PRZEWOZY DO CH£ODNI
PONADTO ZA£ATWIAMY:
- zasi³ki pogrzebowe ZUS i KRUS
- renty rodzinne
- formalnoœci w prosektorium
- orkiestrê

Brzeszczeul. Œw. Wojciecha2
Zak³ad czynny
od 8,00 do 17,00
soboty
od 8,00 do 15,00
niedziele
od 9,00 do 12,00
tel. 737 44 99

Brzeszczeul. Siedliska84 Jawiszowiceul. Turystyczna27
Zak³ad czynny
ca³¹ dobê i œwiêta

Zak³ad czynny
ca³¹ dobê i œwiêta
tel. 737-31-81

TELEFONYCA£ODOBOWE :

211-17-90, 211-03-64
0-608-486-350

- Kompleksowe us³ugi brukarskie
- Ogrodzenia - sprzeda¿, monta¿

ZAK£AD TELEWIZYJNY
in¿. Piotr Pajkert
wykonuje na terenie Brzeszcz do Czechowic naprawy
domowe wszystkich typów:
- telewizorów
- tunerów satelitarnych
- monitorów komputerów oraz przestrojeñ fonii

*Dojazd 10,00 z³

tel. 215-39-14

Zak³ad mieœci siê w Czechowicach-Dziedzicach
przy ul. Klasztornej 24/22
Posiadam 20-letni sta¿ pracy w serwisie RTV

MONTA¯

AUTO-ALARMY-BLOKADY
CENTRALNE ZAMKI, RADIA
MAGNETYZERY PALIWA
HAKI HOLOWNICZE
REGENERACJA
ALTERNATORÓW
I ROZRUSZNIKÓW
ELEKTROMECHANIKA
AKUMULATORY
AUTORYZACJA: PRESTIGE-STER-DIPOL
CZYNNE: OD PONIEDZIA£KU DO PI¥TKU
GODZ. 8.00 -16.00
SOBOTY - GODZ. 8.00 - 14.00

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

w SYSTEMIE DDC
Koszt 1 m2 – 1350 z³ netto
(z p³yt¹ grzewczo-ch³odz¹c¹)

W cenie:

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

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

CENY FABRYCZNE

LIBET

KOSTKA BRUKOWA - SK£AD FABRYCZNY
- Dachówka UNIBET, BRAAS,
EURONIT
- Okna FAKRO, VELUX
- Kleje ATLAS, SKA£A
- Rynny MARLEY
- Styropian AUSTROTHERM
- We³na ISOVER
- P³yty gipsowe KNAUF
- Bramy gara¿owe £EGBUD

-

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

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW

tynki akrylowe, mineralne KABE, ATLAS

UDZIELAMY KREDYTÓW
JÓZEF SOSZKA
32-626 Jawiszowice
ul. Popie³uszki 5
tel. (032) 2111-630, kom. 0606-824-870
Firma jest p³atnikiem VAT

Poszukujê mieszkania do wynajêcia 2-pokojowego (C.O.),
tel. 0606-814-850.
Kupiê powypadkowe auta, tel. (032) 423-89-41 , kom. 0604-426-233.
Matematyka – korepetycje w domu ucznia, tel. 0608-316-290.
J. niemiecki – korepetycje w domu ucznia, tel. 0606-821-266.
Korepetycje z j. niemieckiego – na wszystkich poziomach,
przygotowanie do matur i egzaminów ZD i ZMP (certyfikaty),
tel. (032) 737-24-37 po godz. 16.00; kom. 0606-987-247.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ - 10 arów, tel. 0505-105-012.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe (56 m2) ul. Szymanowskiego 2,
tel. (032) 737-42-76 po 15-tej.
Szukam kawalerki do wynajêcia, tel. 0507-481-044.
Szukam pracy, mam 45 lat, 26 lat pracy w brygadzie remontowej. Po
restrukturyzacji zak³adu zosta³em osob¹ bezrobotn¹. Wraz z ¿on¹
wychowujemy piêcioro ucz¹cych siê dzieci. Podejmê siê ka¿dej pracy.
Bardzo proszê o kontakt, tel. (032) 325-56-13.
Oddam w dobre rêce szczeniaki. Rasa-jamnikowate,
Tel. (032) 737-38-52, 0603-348-915.
Sprzedam mieszkanie M5 po kapitalnym remoncie lub zamieniê na
mniejsze z dop³at¹. Tel. 032-2110-762 po 20-tej.

Dy¿ury aptek w marcu
ARNIKA ul. S³owackiego
SIGMA ul. Pi³sudskiego
SYNAPSA ul. £okietka 5.03
CENTRUM ul. Powst. W-wy

19.03 - 25.03
26.03 - 01.04
- 11.03, 2.04 - 08.04
12.03 - 18.03
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ul. Piaski 7 (za POM-em) 32-626 Jawiszowice
tel. (032) 2111-648, (032) 737-08-00

W SPRZEDA¯Y
• p³ytki ceramiczne „Opoczno”, „Parady¿”, „Cersanit”,
„Tubêdzin” oraz w³oskie i hiszpañskie
• wanny akrylowe i emaliowane krajowe i zagraniczne
• kabiny prysznicowe „Kabi”, „Sanplast”, „Cersanit”
• brodziki, lustra, armatura ³azienkowa
• tynki akrylowe i mineralne, p³yty gipsowe, profile,
kleje do glazury, listwy do glazury, spoiny
TRANSPORT GRATIS
US£UGI
BUDOWLANE
• glazura tynki wylewki panele
• malowanie g³adzie gipsowe sufity podwieszane
monta¿ stolarki okiennej
• docieplanie budynków budowy od podstaw pod klucz

PROFESJONALNE ELEKTRONARZÊDZIA

PROMOCJA NOWOŒCI - 10% TANIEJ
ELEKTRONARZÊDZIA FIRMY HITACHI
PRZEZNACZONE S¥ DLA NAJBARDZIEJ
WYMAGAJ¥CYCH KLIENTÓW, DZIÊKI
NAJNOWOCZEŒNIEJSZEJ TECHNICE,
TECHNOLOGII JAKOŒCI, WYTRZYMA£OŒCI ORAZ
MO¯LIWOŒCI EKSPLOATACYJNYM FIRMA HITACHI
JEST W CZO£ÓWCE FIRM WYKONUJ¥CYCH
ELEKTRONARZÊDZIA I ZNALAZ£A UZNANIE NA
CA£YM ŒWIECIE.
DZIŒ PROPONUJEMY NOWOŒCI PRZY BARDZO
KORZYSTNYCH CENACH. POLECAMY M£OTY
WYBURZENIOWE, M£OTOWIERTARKI, WKRÊTAKI
AKUMULATOROWE, SZLIFIERKI ITP.
POLECAMY RÓWNIE¯ CZÊŒCI ORAZ
ZAPEWNIAMY SERWIS
Oœwiêcim, ul. Zaborska 34 (842-21-21)
Stara Wieœ, ul. Starowiejskich 20 (845-68-39)
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Wydawa³o siê, ¿e ju¿ niczym nie zaskocz¹ nas
dzia³acze LKS Skidziñ. Po tym, jak solidnie
wzmocnili zespó³ pi³karzami czwartoligowymi
lub z czwartoligow¹ przesz³oœci¹, kibice czekali
ju¿ tylko na rozpoczêcie sezonu.
Okaza³o siê jednak, ¿e prezesi
klubu nie usiedli na laurach i w
tajemnicy, i spokoju
przygotowywali kolejne
wzmocnienie dru¿yny.

na lidera dru¿yny, myœlê, ¿e s¹ lepsi zawodnicy w
dru¿ynie - koñczy skromnie Harañczyk.
Ró¿ne koleje losu stanê³y na drodze do pi³karskiej
kariery tego pi³karza. Gdyby nie powa¿na kontuzja

Pisaliœmy ju¿ wczeœniej o tym, ¿e w
Skidziniu trenuje Marek Harañczyk,
ale zarówno dzia³acze, jak i sam
zawodnik raczej sceptycznie
wypowiadali siê o mo¿liwoœci jego
grania w tym klubie. Ku uciesze
pi³karskich kibiców w Skidziniu,
okaza³o siê, ¿e by³a to tylko zas³ona
dymna. Marek Harañczyk
Fot. Pawe³ Mordan
zdecydowa³ siê na wystêpy w
Po
d³u¿szej przerwie Marek Harañczyk (pierwszy z lewej)
barwach LKS-u.
- Pewnego dnia mój kolega, a
jednoczeœnie trener Skidzinia Grzegorz Niemiec kolana, której nabawi³ siê, gdy ju¿ jako 16-letni
zaproponowa³ mi abym zasili³ jego zespó³. junior rozpoczyna³ przygodê z pi³k¹ na
Zdecydowa³em siê na granie w tej dru¿ynie, bo mam czwartoligowych boiskach, na pewno nie szuka³by
sporo wolnego czasu. Co prawda dwa lata nie on teraz swojej szansy w B-klasie. Po d³u¿szym
gra³em w ¿adnym klubie, ale myœlê, ¿e bêdê rozbracie z pi³k¹ i pobycie w Anglii Harañczyk
przydatny dla zespo³u. Nie s¹dzê bym by³ kreowany wróci³ do kraju i postanowi³ podj¹æ treningi i grê w

Skidziniu. Chwa³a mu za to, bo pi³karscy kibice na
pewno nieraz bêd¹ oklaskiwaæ jego udane
zagrania.
Na nosie dzia³aczom Skidzinia zagra³ natomiast
Mariusz ¯muda, który choæ dosta³ pracê,
zrezygnowa³ z grania w klubie. -Nie mog³em graæ w
Skidziniu, bo nie pozwoli³ mi na to prezes klubu
Górnik Brzeszcze Krzysztof Hy³a - mówi ¯muda. –
Jestem zawodnikiem Górnika i kwestie finansowe
zadecydowa³y, ¿e nie bêdê gra³ w Skidziniu.
Podj¹³em decyzjê, ¿e nie wrócê do Górnika.
Zupe³nie inne zdanie w tej sprawie ma prezes
Skidzinia Mariusz Moroñczyk. Uwa¿a on
wypowiedŸ ¯mudy za zupe³n¹ bzdurê. Twierdzi
równie¿, ¿e pi³karzowi za bardzo w g³owie m¹ci
ojciec.
-Zale¿a³o mi na pozyskaniu dobrego obroñcywyjaœnia Moroñczyk. - Za takiego uwa¿am ¯mudê i
postara³em siê za³atwiæ mu pracê, bo takie warunki
stawia³. W ci¹gu tygodnia dogadaliœmy siê z nim i
zosta³ zatrudniony. Z naszej strony wszystko zosta³o
dograne. Gdy wydawa³o siê, ¿e zawodnik równie¿
jest zadowolony, do akcji wkroczy³ jego ojciec i
stwierdzi³, ¿e syn nie bêdzie pracowa³ za takie
pieni¹dze. Mariusz zrezygnowa³ z grania w naszym
klubie, a ja uwa¿am, ¿e za taki stan rzeczy winien
jest jego ojciec. Nieprawdziwy jest równie¿ w¹tek
Górnika Brzeszcze.
Zbyszek Kozak

Organizatorzy Ligi Siódemek po raz kolejny
zaprosili amatorów pi³ki no¿nej na Halowy
Turniej Pi³karski. 15 lutego w hali sportowej
przy ulicy Ofiar Oœwiêcimia w zmaganiach o
miano najlepszej dru¿yny halowej wziê³o
udzia³ dziewiêæ ekip. Rywalizacja odbywa³a
siê w dwóch grupach, w pierwszej wyst¹pili:
Gibon, TP-Dom, Olimpic i Strza³y. W drugiej
grupie grali ze sob¹: Profit, ¯ule, Optymist,
TP-Dom II i Spoko Maroco.
Po zaciêtej rywalizacji w grupach do æwieræfina³ów
awansowa³y kolejno: TP-Dom, Gibon, Olimpic, Profit, ¯ule,
S t r z a ³ y, S p o k o
Maroco, oraz TP-Dom
II. Z tych te¿ dru¿yn
w y ³ o n i o n o
pó³finalistów.
Pó³fina³owe potyczki
rozpoczêli Giboni ze
Strza³ami.
Z pojedynku tego
zwyciêsko wyszli ci
pierwsi, wygrywaj¹c
3:1. Zwyciêstwo w
drugim pó³finale by³o
spraw¹ otwart¹ niemal
do samego koñca.
Fot. Marek Mordan

Fot. Marek Mordan

Zespó³ Profitu pokona³ Olimpic
zaledwie 1:0.
W finale pocieszenia zmierzy³y siê
zespo³y Olimpic i Strza³y. Wygra³
Olimpic 1:0, chocia¿ Strza³y w tym
meczu mia³y wiele okazji, aby
przechyliæ szale zwyciêstwa na swoj¹
korzyœæ.
W finale zagra³y dwie dru¿yny
wystêpuj¹ce w oœwiêcimskiej lidze

halowej Profit i Gibon. Wygra³ Profit 2:0
prowadz¹c w zasadzie przez ca³y mecz.
Organizatorzy turnieju pragn¹ serdecznie
podziêkowaæ pani dyrektor Oœrodka Kultury
Teresie Jankowskiej za wspó³organizacjê
imprezy i ufundowanie pucharów, oraz Firmie
LEWIMAR pana Leszka Jaska za ufundowanie
dyplomów.
Zbyszek Kozak

Uczniowski Klub Sportowy
Gminy Brzeszcze ma nowy zarz¹d.
Wybory odby³y siê 12 lutego br.
Prezesem zosta³ Andrzej Jakimko, jego
zastêpc¹ Alicja Rochowiak-Zaj¹c,
cz³onkami zarz¹du: Hanna W³odar-czyk,
Marek Szromba i Marcin Sikorski.
- To ju¿ druga kadencja szefowania
Uczniowskiemu Klubowi. To jednoczeœnie
zaszczyt, ale i obowi¹zek prawid³owego
poprowadzenia jego dzia³alnoœci. Do kalendarza
imprez rokrocznie wprowadzamy zawody w
nowych dyscyplinach sportowych. W latach
poprzednich by³o to narciarstwo alpejskie,
zawody ska³kowe. W 2004 roku mamy w planie
przeprowadziæ turniej pi³ki pla¿owej- mówi
prezes UKS, Andrzej Jakimko.
Prezes podkreœla, i¿ prawid³owego
funkcjonowanie UKS – u, nie by³oby mo¿liwe bez
wsparcia finansowego darczyñców, Rady
Miejskiej i Gminnego Zarz¹du Edukacji. Dobrze
uk³ada³a siê te¿ wspó³praca z Oœrodkiem Kultury.
UKS dzia³a³ do tej pory prê¿nie, obejmuj¹c swoj¹
dzia³alnoœci¹ uczniów z szeœciu szkó³
podstawowych i dwóch gimnazjów. W roku
poprzednim zajêcia prowadzi³o szesnastu
nauczycieli wychowania fizycznego. Warto
podkreœliæ, ¿e brak funduszy na prowadzenie
zajêæ SKS -od stycznia do koñca wrzeœnia- nie
mia³ istotnego wp³ywu na wysoki poziom
organizacyjny i sportowy przeprowadzonych
zawodów. Zawody odbywa³y siê w dwóch

grupach. Pierwsza wg kalendarza imprez
Szkolnego Klubu Sportowego mia³a zasiêg
g m i n n y i p o w i a t o w y. W j e j r a m a c h
przeprowadzono zawody w pi³ce koszykowej,
siatkowej, rêcznej, no¿nej, lekk¹ atletykê, biegi
prze³ajowe i tenis sto³owy. W drugiej – zawody
propaguj¹ce poszczególne dyscypliny sportowe
ze szczególnym naciskiem na te dziedziny sportu,
którymi interesuj¹ siê ich uczestnicy. Ponadto
du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê imprezy
integracyjne i œrodowiskowe.
W roku 2003 odby³y siê III Mistrzostwa Gminy w
Narciarstwie Alpejskim, w których startowa³o
ponad 50 uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjalnych oraz gminne mistrzostwa w
minipi³ce koszykowej - w nich rywalizowa³o 70
uczniów klas V. Wysok¹ frekwencj¹ -oko³o 250
sportowców- i to w obsadzie miêdzynarodowej
(uczniowie z Czech) zakoñczy³y siê V Wiosenne
Zawody Lekkoatletyczne z naciskiem na integracjê
m³odzie¿y, st¹d nie zabrak³o uczniów z
oœwiêcimskiego Specjalnego Oœrodka Szkolno –
Wychowawczego i uczniów klasy integracyjnej z
brzeszczañskiej SP 1. Kolejne zawody to IV
Mistrzostwa Powiatu w pi³ce siatkowej (50
uczniów gimnazjum), VII Mistrzostwa Powiatu w
Streetballu (ponad 150 uczestników), Turniej
„Szukamy m³odych talentów” w pi³ce no¿nej (150
ma³ych sportowców z klas III i IV), Mistrzostwa
Gminy we Wspinaczce Ska³kowej ( 100 uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych), Powiatowy
Turniej „Unikaj zagro¿eñ” w pi³ce no¿nej (60
uczestników), „Spartakiada z Gwiazdami
Sportu”, która odby³a siê w ramach obchodów

100 – lecia Kopalni Brzeszcze (150 osób).
Równie¿ nauczyciele mieli swoje zawody Spartakiadê Nauczycieli Wychowania
Fizycznego Gminy Brzeszcze, podczas których
chcieli jak najlepiej wypaœæ przed swoimi
podopiecznymi.
UKS w trakcie tych wszystkich zawodów
wywalczy³ szereg medali i miejsc punktowanych.
£¹cznie w zawodach o randze powiatowej zdoby³
ponad 40 medali, a w rejonowych 10. W
zawodach na szczeblu wojewódzkim w pi³ce
no¿nej zdoby³ srebrne medale. W czwórboju
lekkoatletycznym dziewcz¹t – br¹zowe kr¹¿ki,
zaœ dru¿ynowo IV miejsce. W kolejnym starcie w
biegach prze³ajowych uplasowa³ siê na pi¹tej
pozycji. Swój udzia³ zaznaczy³y dziewczêta w
skoku dal i sztafecie 4x100 m. Za szczególne
sukcesy
Andrzej Jakimko uzna³ m.in.:
przygotowanie i przeprowadzenie ponad 40
imprez sportowych rangi miejsko-gminnej,
powiatowej i rejonowej oraz zawodów
œrodowiskowych i integracyjnych na terenie gminy
Brzeszcze, zorganizowanie i
wspó³organizowanie zawodów, w których wziê³o
u d z i a ³ p o n a d 1 5 0 0 z a w o d n i k ó w,
reprezentowanie Gminy Brzeszcze w ponad 40
zawodach poza naszym terenem, a nade
wszystko zrealizowanie celów wychowawczych –
wdro¿enie zasady fair play, wyrobienie szacunku
dla przeciwnika, rozbudzenie indywidualnego
poczucia w³asnej wartoœci i godne
reprezentowanie gminy w powiecie i
województwie.
Marek Mordan

W powiatowym turnieju pi³ki siatkowej ch³opców
szkó³ gimnazjalnych 7 lutego w Gimnazjum nr 1 o
miano najlepszych walczy³o 6 dru¿yn.
Nasz¹ gminê reprezentowa³y dwie dru¿yny z
Gimnazjum nr 2 i jedna z Gimnazjum nr 1. Do walki
stanêli równie¿ gimnazjaliœci z Rajska, UKS Podolsze i
MUKS Gilowice. Mecze rozgrywano w 2 grupach i
brzeszczañskim gimnazjalistom przysz³o walczyæ w
przeciwnych obozach. W finale zawodnicy MUKS
Gilowice pokonali w setach 2:0 ch³opców z G nr 2. W
meczu o 3. miejsce G nr 1 zwyciê¿y³o UKS Podolsze.
Po zmaganiach, które sêdziowali Janusz Drabek i
Miros³aw W³odarczyk, zawodników zaproszono na
s³odki poczêstunek zasponsorowany przez Miros³awa
Gajdê, szefa firmy „Mirko” oraz sieæ sklepów „Delicje”
Mariusza Pawlusiaka.
Organizacj¹ turnieju z ramienia G nr 2 zaj¹³ siê
nauczyciel wf-u Daniel Pochopieñ przy wspó³pracy
Uczniowskiego Klubu Sportowego – fundatora pucharów
i nagród dla najlepszych dru¿yn.

EP

VII TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA OŒRODKA KULTURY
Miejsce rozgrywek: hala sportowa w Brzeszczach, ul. Ofiar Oœwiêcimia. Termin: 20 marca /sobota/, godz. 10.00
Uczestnicy: mi³oœnicy pi³ki siatkowej obojga p³ci niezale¿nie od wieku, iloœæ osób w dru¿ynie: 6 – 10 wpisowe: 10 z³ od dru¿yny
Zg³oszenia dru¿yn do pi¹tku /19 marca/ osobiœcie lub telefonicznie (032) 325 – 56 – 71 w hali sportowej w Brzeszczach.
Na zwyciêzców czekaj¹ nagrody! Zapraszamy kibiców – wstêp wolny!

Górnik Brzeszcze – Sokó³ Hecznarowice
1-0 (1-0)

Choæ aura nie jest sprzymierzeñcem pi³karzy,
to jednak bez wzglêdu na warunki pogodowe
futboliœci kontynuuj¹ przygotowania do
zbli¿aj¹cego siê sezonu. Zespo³ów z naszej
gminy nie staæ finansowo na organizacjê
wyjazdowych zgrupowañ, dlatego formê
szlifuj¹ na w³asnych obiektach, rozgrywaj¹c
mecze kontrolne. Dla kibiców istotne jest
w jakich sk³adach wystêpuj¹ ich dru¿yny
podczas sparingów, dlatego chronologicznie
przedstawiamy krótkie raporty z do tej pory
rozegranych meczy oraz opinie i prognozy
trenerów.

Górnik Brzeszcze – Kalwarianka 2-2 (2-1)

Bramki dla brzeszczan: Chrapek, Bartuœ.
Sk³ad Górnika: Szczepañski – Gniza, Zarzycki,
Klakla, Liszka – Sporysz (35 Tyrybon od 75 B.
Bielenin) – Adamczyk (70 M. Bielenin), J. Cecuga (46
Zieliñski), Stolarz (46 Pude³ko) – Bartuœ, Chrapek (62
Pasternak).
Po wczeœniejszych dwóch wysokich pora¿kach z
Marcówk¹ i Alwerni¹ po 0-4, górnicy zdobyli
pier wszy punkt sparingowy, remisuj¹c z
Kalwariank¹ Kalwaria Zebrzydowska 2-2. Rywal
wystêpuj¹cy w wadowickiej „okrêgówce” rozpocz¹³
spotkanie od mocnego uderzenia. Ju¿ w 1 minucie po
b³êdzie bramkarza Szczepañskiego zdoby³
prowadzenie, po podyktowaniu rzutu karnego.
Skutecznym jego egzekutorem by³ graj¹cy trener
Kalwarianki Piotr Stach. Straty wyrówna³ Chrapek,
po trójkowej sk³adnej akcji Bartusia ze Stolarzem. Na
prowadzenie gospodarzy wyprowadzi³ Bartuœ po
solowej szar¿y. Ostatnie s³owo nale¿a³o do goœci.

W Jawiszowicach przygotowania do sezonu id¹
pe³n¹ par¹. Podopieczni trenera Krzysztofa
Kotyli trenuj¹ trzy razy dziennie, rozgrywaj¹
równie¿ mecze sparingowe. Do tej pory
jawiszowianie zagrali z czteroma rywalami,
pokonuj¹c wszystkich: Górnik II Brzeszcze 7:4,
LKS Przecieszyn 4:0, Prze³om Kaniów 3:2,
Pasjonat II Dankowice 4:0.
-Jestem zadowolony z tego co do tej pory zrobiliœmy mówi trener Kotyla. – Kadra nie jest, co prawda zbyt
obszerna, ale trzeba siê cieszyæ z tego, co siê ma. Na
pewno do pierwszej dru¿yny do³¹czy dwóch mo¿e
trzech juniorów, ale nazwisk na razie nie chcê podawaæ,
aby nie zam¹ciæ im w g³owach.
W nowym sezonie w dru¿ynie z Jawiszowic nie
zobaczymy Ariela Wojasa i Jaros³awa Przeczka.
Decyzj¹ zarz¹du obaj zawodnicy zostali wypo¿yczeni
na nastêpn¹ rundê - odpowiednio do juniorów Unii
Oœwiêcim i LKS Przecieszyn.
-Pi³karze ci nie chcieli u nas graæ -wyjaœnia prezes klubu
Stanis³aw Jarosz.- W przypadku Wojasa z uwagi na to,
¿e jest nieletni decyduje za niego rodziæ. Nie chcieliœmy
ch³opakowi robiæ trudnoœci, wiec zgodziliœmy siê, by
spróbowa³ swoich si³ w Miedzywojewódzkiej Lidze
Juniorów. Przeczek natomiast otrzyma³ zgodê zarz¹du
na pó³roczne przenosiny do Przecieszyna, czekamy
tylko, aby rozliczy³ siê z klubem ze sprzêtu.
Zespó³ Krzysztofa Kotyli, który do koñca okresu
przygotowawczego rozegra jeszcze cztery sparingi
zasili Stanis³aw Kudzia, któremu skoñczy³o siê
wypo¿yczenie do LKS Przecieszyn.

Zbyszek Kozak

Bramka: Chrapek
Górnik: Surzyn – Liszka, Gniza, Zarzycki – Sporysz,
Ponownie Stach strzeli³ bramkê ustalaj¹c koñcowy Adamczyk, Stolarz, Klakla, J. Cecuga – Pude³ko,
remisowy wynik konfrontacji. Po meczu trener Chrapek, w rezerwie Bartuœ, Tyrybon.
Wies³aw Liszka powiedzia³: brak Surzyna - Dzieñ po meczu z Kalwariank¹ trener Liszka
zaaplikowa³ swoim podopiecznym
kolejn¹ grê kontroln¹. Tym razem
przeciwnikiem by³ graj¹cy w bielskiej
„okrêgówce” zespó³ z Hecznarowic.
Pierwsze odniesione zwyciêstwo
ucieszy³o nie tylko pi³karzy, ale i
kibiców. Jak siê okaza³o kluczem do
zwyciêstwa by³a newralgiczna œrodkowa strefa boiska. Trener
desygnowa³ do niej 5 pi³karzy i to oni
byli kluczowymi postaciami tej
potyczki. Z³ot¹ bramkê zdoby³ w 20
minucie Chrapek.
Po meczu Liszka powiedzia³: w
œrodku pola rz¹dziliœmy z wyraŸn¹
dominacj¹ nad rywalem. Nie odkryjê
wielkiej tajemnicy, jeœli powiem, ¿e
wiadomo nie od dziœ, i¿ z tej strefy
wyprowadza siê najskuteczniejsze
Fot. Marek Mordan
akcje. Linie defensywne zagra³y bez
zarzutu, co jest te¿ zas³ug¹ powrotu
Najwierniejsi kibice Górnika dopingowali swoich pupili non-stop.
po chorobie do bramki Surzyna.
Musimy z kolei popracowaæ nad
bramkarza numer 1 by³ widoczny. Zastêpuj¹cy go skutecznoœci¹. Wprowadzi³em kilka roszad m. in.
Szczepañski mia³ lepsze i gorsze momenty. Tydzieñ zagrali juniorzy. Sk³ad personalny mam szczup³y,
temu wyst¹pi³ Gruszecki, a wiêc rotacja na tej pozycji dlatego istotne jest, aby moich podopiecznych
jest du¿a. Dajê szansê ka¿demu. Pierwsza ods³ona omija³y kontuzje. W ostatnich dwóch sparingach
meczu lepsza, ni¿ kolejne 45 minut gry. Po zmianie brzeszczanie odnieœli dwa zwyciêstwa nad Janin¹
stron wprowadzi³em do gry m³odzie¿, lecz z kondycj¹ Libi¹¿ 3-2 oraz nad Nadwiœlaninem Gromiec 2-0,
u nich nie jest najlepiej. Ogólnie sprawdzian da³ mi przegrali 1 marca z BKS Bielsko-Bia³a 0-3.
wiele materia³u do przemyœleñ.
Marek Mordan

Podopieczni trenera Jana Sporysza wkroczyli w
drugi etap przygotowañ do sezonu. Od marca
treningi odbywaj¹ siê wy³¹cznie na boisku.
Szkoleniowiec zbudowany jest frekwencj¹ na
zajêciach, bo chocia¿ niektórym jego
podopiecznym godziny treningów koliduj¹ z
prac¹, to staraj¹ siê oni w miarê mo¿liwoœci jak
najmniej ich opuœciæ.
-Jestem bardzo zadowolony, bo zawodnicy naprawdê
solidnie pracuj¹. Atmosfera w dru¿ynie jest dobra, ato
pomaga w pracy- mówi Jan Sporysz.
W rundzie wiosennej zespó³ z Przecieszyna zasili
dwóch zawodników:. Jaros³aw Przeczek, który
otrzyma³ ju¿ zgodê od zarz¹du Jawiszowic na granie w
nowej dru¿ynie oraz £ukasz Pasternak. Ten drugi nie
chce graæ w Górniku Brzeszcze, choæ mo¿e pochwaliæ
siê ju¿ czwartoligowym sta¿em.
- Obaj ci zawodnicy grali ju¿ u mnie sparingi- wyjaœnia
Sporysz. - Jestem zadowolony z ich postawy i mam
nadziejê, ¿e zostan¹ w Przecieszynie. Z Przeczkiem
sprawa jest za³atwiona, co do Pasternaka wszystko
zale¿eæ bêdzie od tego czy dzia³acze obu klubów siê
dogadaj¹.
Szkoleniowiec zmartwiony jest natomiast tym, ¿e klub z
Jawiszowic upomnia³ siê o Stanis³awa Kudziê.
-Dzia³acze klubu przekonywali mnie, ¿e Kudzia jest ju¿
naszym zawodnikiem, lecz prawda okaza³a siê
zupe³nie inna- ¿ali siê Sporysz. – Rozmawia³em z
ch³opakiem i wiem, ¿e ma obawy wracaæ do
Jawiszowic. W zasadzie w mojej dru¿ynie ma pewne

granie, a sam nie wie, czy wywalczy sobie miejsce w
jedenastce Jawiszowic.
28 lutego w Domu Ludowym w Przcieszynie odby³o siê
walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Podczas
zebrania wybrano nowe w³adze klubu. Prezesem zosta³
Henryk Gomularz, wiceprezesem Piotr Adamczyk,
skarbnikiem Jan Wojnowski, cz³onkami zarz¹du
Marek Kopijarz, Marian Cichoñ, Marek Krzyœcin,
Adam Wójcik, Miros³aw Boroñ.
Zbyszek Kozak

28 lutego podczas IV Halowego Turnieju Tenisa
Ziemnego w hali sportowej zmaga³o siê 13 par
deblowych. Przyjechali do nas zawodnicy z wielu
okolicznych miejscowoœci m.in.: Che³mka, Libi¹¿a,
Oœwiêcimia, Kêt, Bielska - Bia³ej. Niestety nie by³o
wœród nich reprezentantów Brzeszcz. Poziom
turnieju od wielu lat utrzymuje siê na bardzo
wysokim poziomie. W tym roku rywalizacja by³a
wyj¹tkowo zaciêta. I m – Mieczys³aw Piwowarski,
Tadeusz Jewak
II m. – Janusz Januszyk, Piotr Szczypka
III m - Pawe³ Burliga, Marek Burliga.
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