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Nowe mieszkania
w Brzeszczach

Reorganizacja GZE musi
nast¹piæ

Unijne œrodki trafi¹ do
Agencji

Harcerskie wspomnienia

Inny wymiar kina

Japoñska firma NEC zamontowa³a 12
lutego pierwszy w Polsce projektor
cyfrowy w³aœnie w Brzeszczach

Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska i Marsza³ek Ma³opolski Marek
Nawara podczas otwarcia kina cyfrowego

Niebawem w Brzeszczach roz-
pocznie siê budowa nowego osiedla
mieszkaniowego wg projektu Beski-
dy V. Pierwsze rodziny w swoim M
zamieszkaj¹ jeszcze w tym roku.

Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e re-
strukturyzacja oœwiaty nie jest proce-
sem ³atwym do zrealizowania. Spoœród
trzech wniosków, które Komisja Edu-
kacji, Kultury i Sportu zaproponowa-
³a Radzie Miejskiej na wspólnym po-
siedzeniu 3 lutego, dwa zosta³y przyjê-
te do realizacji, od g³osowania nad trze-
cim odst¹piono. To nie koniec szuka-
nia oszczêdnoœci w Gminie.

Agencja Komunalna w Brzesz-
czach otrzyma z funduszy unijnych
4 mln 259 tys. z³. Z³o¿ony przez Za-
rz¹d Spó³ki wniosek o dofinansowa-
nie projektu „Modernizacja sk³ado-
wiska odpadów w Brzeszczach”
znalaz³ siê na trzecim miejscu pod
wzglêdem liczby uzyskanych punk-
tów w ujêciu procentowym oraz
wnioskowanej dotacji.

Harcerstwo na terenie gminy
Brzeszcze œwiêtuje 75 lat istnienia. Z
tej okazji m.in. w Oœrodku Kultury
w Brzeszczach pokazano wystawê
przedstawiaj¹c¹ ró¿ne pami¹tki.
Nam historiê brzeszczañskich harce-
rzy przybli¿y³ W³odzimierz Senkow-
ski, by³y komendant Zwi¹zku Dru-
¿yn Harcerskich w Brzeszczach.

Kino „Wis³a” dzia³aj¹ce przy Oœrodku Kultury w Brzesz-
czach doczeka³o siê cyfrowej technologii projekcji filmów.
Wszystko za spraw¹ Ma³opolskiej Sieci Kin Cyfrowych, czyli
projektu realizowanego przez Fundacjê Rozwoju Kina przy
wsparciu funduszy unijnych z Ma³opolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego.

12 lutego w Brzeszczach zaczê³o funkcjonowaæ kino cyfro-
we. Tego dnia na oficjalne otwarcie przybyli zaproszeni goœcie,
a wœród nich Marek Nawara - Marsza³ek Województwa Ma³opol-
skiego, Ryszard Rutkowski - prezes Fundacji Rozwoju Kina, Ja-
nusz Czapla - cz³onek Zarz¹du Cine Project Polska, Mariusz Orze-
chowski - dyrektor Centrali NEC na Europê Centraln¹ i Wschod-
ni¹. Gospodarzem uroczystoœci by³a Teresa Jankowska - burmistrz
Brzeszcz.

Podczas otwarcia pierwszego w Ma³opolsce Zachodniej kina
cyfrowego w ramach MSKC goœcie zobaczyli w systemie 3 D
najnowszy film James’a Cameron’a - „Avatar”. Dziêki cyfrowe-
mu projektorowi marki NEC, przystawki do emitowania filmów
trójwymiarowych (3 D) oraz systemowi dŸwiêku przestrzennego
Dolby Digital 5.1. widzowie poczuli siê jak w nowoczesnym ki-
nie na miarê XXI wieku.

MSKC jako pierwszy regionalny projekt cyfryzacji kin w Eu-
ropie realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Ze wzglêdu na innowacyjny charak-
ter przedsiêwziêcie bêdzie prezentowany na konferencji Europej-
skich Ministrów Kultury w Barcelonie 6 marca br.
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Felieton

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

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

Œwiat wokó³ nas pêdzi. Nie chce siê zatrzymaæ. Coraz mniej czasu na
zwyk³e, ma³e, ale jak¿e potrzebne przyjemnoœci. Zapominamy w tym wszyst-
kim. Zapominamy, ¿e ¿ycie przemija. Co chwilê rezygnujemy z pewnych
rzeczy, odk³adaj¹c je na potem. T³umaczymy sobie, ¿e bêdzie na to czas,
a na razie musimy pracowaæ, dokszta³caæ siê, wychowywaæ dzieci, jesz-
cze wiêcej pracowaæ. A¿ przyjdzie taka chwila, ¿e ju¿ nie bêdzie nam to
dane. Bêdzie za póŸno. Nie zd¹¿ymy porozmawiaæ z przyjacielem o wa¿-
nych dla nas sprawach. Nie pójdziemy na koncert ulubionej kapeli, sztu-
kê, na któr¹ wybieraliœmy siê od lat. Wszystkie osobiste i niecodzienne
plany dotycz¹ce naszego ¿ycia, naszych dzieci pozostan¹ nadal w sferze
planów. Nie zd¹¿ymy powiedzieæ tym wszystkim, którzy s¹ dla nas wa¿ni,
jak bardzo ich kochamy, podziwiamy. Bo oczywiœcie na dziœ priorytetowe
jest przede wszystkim to, by zarabiaæ na utrzymanie rodziny, na godne
¿ycie. Wa¿ne, by pochwaliæ siê odpowiednim statusem maj¹tkowym. W koñcu
na to zapracowaliœmy! Tylko jakim kosztem?

Piszê to, gdy¿ zauwa¿am, ¿e coraz czêœciej nie zdajemy sobie sprawy,
jak ¿ycie mo¿e byæ kruche. Jak ma³o potrzeba, by cz³owieka przesta³o
istnieæ. Jak pisa³ francuski filozof Pascal: „Cz³owiek jest tylko trzcin¹,
najw¹tlejsz¹ w przyrodzie…” Osoby, które znaliœmy bli¿ej czy dalej, na-
gle odchodz¹. Nie ma ju¿ ich w naszym ¿yciu. Wtedy, co poniektórzy mówi¹,
jaki to on nie by³ m³ody, ile to ¿ycia przed nim jeszcze mog³o byæ. S³owem
- móg³ ¿yæ. Ale czy ¿y³? Czy wspó³czesny zabiegany œwiat pozwoli³ mu
¿yæ? Czy tylko egzystowaæ? Nigdy ju¿ siê tego nie dowiemy. A wczeœniej
nie mieliœmy czasu, by poznaæ tego cz³owieka bli¿ej z jego radoœciami
i problemami. Jego prawdziwe oblicze. Nasze czasy to powierzchownoœæ.
Traktujemy siebie powierzchownie, na wiêcej nas nie staæ. Gdy¿ brak cza-
su, chêci. Nawet te nasze przyjemnoœci, na które znajdujemy chwilê, czê-
sto s¹ powierzchowne. Szybkie i efektownie. Brak nam refleksji. Ale tego
od nas wydaje siê wymaga wspó³czesnoœæ. Wspó³czesnoœæ, w której brak
miejsca dla marzycieli, ludzi nieœmia³ych, wycofanych. Liczy siê przebo-
jowoœæ, b³yskotliwe myœlenie, dyspozycyjnoœæ, elastycznoœæ. Wiele by mo¿-
na jeszcze przymiotników wymieniaæ, które pojawiaj¹ siê w dzisiejszym
œwiecie, najczêœciej w ofertach pracy. Takich dziœ ludzi potrzebujemy. Bez
kompleksów, otwartych, wygadanych. Dla nieœmia³oœci nie ma miejsca.
To dzisiejsi „przegrani”. Typowi luzerzy - jak mówi¹ o nich wspó³czeœni
„wygrani”. Ponadto dodaj¹ - pokonaj swoj¹ nieœmia³oœæ. Walcz z tym.
Ale czy ta niechciana cecha, to nie specyfika, piêkno pewnych ludzi?

 Œwiat wokó³ nas pêdzi. Coraz trudniej go zatrzymaæ. I chyba nawet
ju¿ nam na tym nie zale¿y. Przyzwyczajamy siê do szybkoœci i œlizgamy po
powierzchni codziennoœci. Nie mi oceniaæ czy to dobrze, czy Ÿle. Ka¿de
pokolenia rz¹dz¹ siê swoimi prawami. Chc¹c nie chc¹c, albo postaramy
siê dostosowaæ, albo w wiêkszoœci wypadniemy z gry. To nasz wybór czy
chcemy staraæ siê byæ przystaj¹cy do wymogów wspó³czesnego œwiata,
czy ¿yæ w swoim w³asnym, spokojnym œwiatku. Czy wpadamy w wir pracy,
szybkich przyjemnoœci i bezsensownego pomna¿ania dóbr, czy staramy
siê z ka¿dej chwili wyci¹gn¹æ coœ przyjemnego, ale zarazem refleksyjne-
go. Dystansowaæ siê do wariuj¹cego otoczenia.

Nie pochwalam oczywiœcie tutaj hedonizmu. Nie chodzi mi o ¿ycie
przyjemnoœciami. Nic te¿ nie mam do ludzi przebojowych, chc¹cych zwo-
jowaæ œwiat. Chodzi tylko o z³oty œrodek. By daæ sobie czasem luz. Zatrzy-
maæ siê. Odetchn¹æ. ¯yæ siê bêdzie szczêœliwiej i z pewnoœci¹ wydajniej
pracowaæ. Bêdziemy bardziej zadowoleni, na co dzieñ. I ludzie, którzy
z nami wspó³pracuj¹ bêd¹ czêœciej siê uœmiechaæ.

Z³oty œrodek
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Aktualnoœci

Rok 2009, w porównaniu z po-
przednimi, przyniós³ naszej gmi-
nie ujemny przyrost naturalny.

W minionym roku w gminie
B r z e s z c z e  u r o d z i ³ o  s i ê  201
dzieci (106 dziewczynek i 95
ch³opców). To o 7 mniej ni¿ rok
wczeœniej. W 2007 r. przysz³o na
œwiat 239 dzieci, w 2006 r. - 208,
a w 2005 r. - 174.

Najwiêcej dzieci, jak zawsze,
w minionym roku urodzi³o siê
w Brzeszczach - 110 (62 dziew-
czynki i 48 ch³opców). Na os. Pa-
derewskiego 30 (14 dziewczynek
i 16 ch³opców), w so³ectwie Jawi-

Niebawem w Brzeszczach roz-
pocznie siê budowa nowego osie-
dla mieszkaniowego wg projektu
Beskidy V. Pierwsze rodziny w swo-
im M zamieszkaj¹ jeszcze w tym
roku.

Osiedle zlokalizowane na tere-
nach pomiêdzy ul. Koœcieln¹ a os.
Szymanowskiego nie bêdzie du¿e.
Powstanie tam 7 budynków. W ka¿-
dym 17 mieszkañ, g³ównie o po-
wierzchni 50 m2 i 60 m2 i 39 m2,
z du¿ym tarasem. Do ka¿dego lo-
kalu przynale¿ne bêd¹ piwnica i miej-
sce postojowe na parkingu.

Inwestor - firma Invest Dom
z siedzib¹ w Kêtach - realizuje pro-

W Dzienniku Ustaw z dn. 15
lutego 2010 r. pod poz. 124 opu-
blikowany zosta³ wyrok Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dn. 9 lu-
tego 2010 r. (sygn. akt P 58/08).
Orzeczenie to ma istotne znacze-
nie dla czêœci naszych mieszkañ-
ców, którzy w ostatnim czasie
zbyli lub zamierzaj¹ zbyæ swo-
je dzia³ki.

Wyrokiem tym Trybuna³ Kon-
stytucyjny uzna³ bowiem, ¿e art.
37 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U.
nr 80, poz. 717, z póŸn. zmiana-
mi) jest czêœciowo, w zakresie
op³at planistycznych, niezgodny
z Konstytucj¹ RP. Nie wdaj¹c siê
w prawnicze szczegó³y uzasad-
nienia tego wyroku lecz odnosz¹c
je do sytuacji w naszej gminie
oznacza to, ¿e gmina  nie ma pra-
wa pobieraæ op³aty z tytu³u wzro-
stu wartoœci nieruchomoœci (tzw.
op³aty planistycznej) w sytuacji,
gdy przeznaczenie nieruchomoœci
w obowi¹zuj¹cym obecnie planie
zagospodarowania przestrzenne-
go zosta³o okreœlone tak samo jak
w poprzednim planie, uchwalo-
nym przed 1 stycznia 1995 r., któ-
ry utraci³ moc z powodu up³ywu
terminu okreœlonego w art. 87 ust.
3 wy¿ej wymienionej ustawy.

Przypomnê, ¿e obecnie obo-
wi¹zuj¹cy plan  zagospodarowania
przestrzennego, obejmuj¹cy wiêk-
szoœæ terenu gminy, uchwalony zo-
sta³ przez Radê Miejsk¹ w dn. 15
listopada 2005 r. i wszed³ w ¿ycie
5 stycznia 2006 r., a op³ata plani-
styczna pobierana jest, je¿eli w³a-

Terminy zebrañ mieszkañ-
ców samorz¹dów osiedlowych
i so³ectw:

• Samorz¹d Osiedlowy Nr 1 -
15 kwietnia, godz. 16.45 (Sie-
dziba Samorz¹du, ul. Mickiewi-
cza 6)
• Samorz¹d Osiedlowy Nr 2 -
1 marca, godz. 15.45 (Siedziba
Samorz¹du, ul. Mickiewicza 6)
• Samorz¹d Osiedlowy Nr 3 -
7 kwietnia, godz. 16.45 (Stra¿-
nica OSP w Brzeszczach)
• Samorz¹d Osiedlowy Nr 4 -
10 marca, godz. 16.45 (Œwietli-
ca OK na os. Szymanowskiego)
• Samorz¹d Osiedlowy Nr 5 -
5 marca, godz. 16.45 (Dom Lu-
dowy w Borze)
• Samorz¹d Osiedlowy Nr 6 -
8 kwietnia, godz. 16.45 (Œwie-
tlica OK na os. Paderewskiego)
• Samorz¹d Osiedlowy Nr 7 -
16 marca, godz.15.45 (Œwietli-
ca OK na os. Szymanowskiego)
• Samorz¹d Osiedlowy Nr 8 -
16 kwietnia, godz. 16.45 (Sie-
dziba Samorz¹du, ul. Mickiewi-
cza 6)
• Jawiszowice - 21 marca, godz.
13.45 (Stra¿nica OSP w Jawi-
szowicach)
• Skidziñ - 4 marca, godz. 16.15
(Dom Ludowy w Skidziniu)
• Przecieszyn - 29 marca, godz.
16.45 (Zespó³ Szkolno-Przed-
szkolny w Przecieszynie)
• Wilczkowice - 22 marca, godz.
15.45 (Dom Ludowy w Wilczko-
wicach)
• Zasole - 14 marca, godz. 15.45
(Stra¿nica OSP w Zasolu)

jekty budowy nowoczesnych i ener-
gooszczêdnych mieszkañ bezczyn-
szowych w oparciu o korzystny Rz¹-
dowy Program Wspierania Rodzin -
Rodzina na Swoim. Osiedla powstan¹
m.in. w Kêtach, Por¹bce i w pierw-
szej kolejnoœci w Brzeszczach.

Z ofert¹ mieszkaniow¹ zainte-
resowani mogli zapoznaæ siê 16 lu-
tego w restauracji „S³owiañska”.

œciciel zby³ dzia³kê  przed up³y-
wem 5 lat od tej daty.

Co wiêcej, zgodnie z art.
145a kodeksu postêpowania ad-
ministracyjnego osoby, które  ta-
kie op³aty ponios³y, mog¹ siê
skutecznie domagaæ ich zwrotu,
¿¹daj¹c wznowienia postêpowa-
nia administracyjnego. Zaznaczyæ
jednak nale¿y, ¿e skargê o wznowie-
nie postêpowania musz¹ wnieœæ
w nieprzekraczalnym terminie
jednego miesi¹ca od daty publi-
kacji wyroku w Dzienniku Ustaw,
a wiêc do dn. 16 marca 2010 r.

szowice - 28 (odpowiednio 15, 13),
w Przecieszynie 13 (7, 6), w Wilcz-
kowicach - 1 (1, 0), w Skidziniu -
14 (5, 9), a w Zasolu - 5 (2, 3).

Rodzice spoœród imion dla
dziewczynek wybierali Juliê i Emi-
liê. Dla ch³opców najczêœciej obie-
rali imiona Jakub i Mateusz.

W 2009 r. odnotowano w gmi-
nie 218 zgonów (zmar³o 90 kobiet
i 128 mê¿czyzn), rok wczeœniej 200
(81 kobiet i 119 mê¿czyzn). W Brzesz-
czach zmar³o 139 osób (56 kobiet
i 83 mê¿czyzn), w Jawiszowicach
na os. Paderewskiego - 8 (4, 4), w so-
³ectwie Jawiszowice - 38 (16, 22),
w Przecieszynie - 20 (9, 11), w Wilcz-

kowicach - 1 (0, 1), w Skidziniu 3
(0, 3), w Zasolu - 9 (5, 4).

W 2009 r., w porównaniu z  la-
tami poprzednimi, mniej stanê³o par
na œlubnym kobiercu. Sakramental-
ne tak wypowiedzia³y tylko 163
pary, w 2008 r. - 207, a rok wcze-
œniej 244.

Z roku na rok ubywa miesz-
kañców w naszej gminie. W 2005 r.
w gminie mieszka³o 21 951 osób,
w 2006 - 21 823, w 2007 - 21 746,
w 2008 - 21 742. Rok 2009 zamkn¹³
siê liczb¹ 21 635. Prym w gminie
zdecydowanie wiod¹ kobiety. Jest
ich 11 120, a¿ o 605 wiêcej ni¿ mê¿-
czyzn (10 515).

Informacja

Jest nas coraz mniej

EPEPEPEPEP

Nowe mieszkania w Brzeszczach

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Wizualizacje nowego osiedla mo¿na obejrzeæ pod adresem:
www.mieszkaniabrzeszcze.pl

W spotkaniu, które odby³o siê z ini-
cjatywy dzia³aj¹cego przy KWK
„Brzeszcze-Silesia” Zwi¹zku Za-
wodowego „Kadra”, wziêli udzia³:
inwestor, architekci oraz przedsta-
wiciele banku finansuj¹cego kup-
no mieszkania.

Zapisy na zakup mieszkañ pro-
wadzi Biuro Sprzeda¿y Invest Dom
w Kêtach - Osiedle Nad So³¹ 20;
tel. 33 845 30 90 . Mo¿na te¿ kon-
taktowaæ siê drog¹ mailow¹: biu-
ro@investdom.eu

Inwestor nie ma jeszcze nazwy
dla nowo powstaj¹cego osiedla,
dlatego og³osi³ konkurs, który po-
trwa do 16 kwietnia. Na autorów
najciekawszych propozycji czekaj¹

nagrody. Wœród nich laptop, 3 ro-
wery górskie, 10 odtwarzaczy MP3.
Nazwê dla osiedla wraz z danymi
osobowymi nale¿y przes³aæ na
adres e-mail: konkurs@invest-
dom.eu lub SMS-em na nr 510
754 803 (w tym wypadku równie¿
nie mo¿na zapomnieæ o danych
osobowych).

TTTTTadeusz Wadeusz Wadeusz Wadeusz Wadeusz Wawroawroawroawroawro

Op³aty planistyczne inaczej
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Aktualnoœci

Rok 2007
1. Przebudowa skrzy¿owania oraz budowa

sygnalizacji œwietlnej na ul. Ofiar Oœwiêcimia
w Brzeszczach. Przebudowano skrzy¿owania
ul. Ofiar Oœwiêcimia z ul. Nosala i ul. Szymanow-
skiego w Brzeszczach wraz z  przebudow¹ chodni-
ków i budow¹ sygnalizacji œwietlnej akomodacyj-
nej. Zadanie zrealizowano przy udziale finansowym
Województwa Ma³opolskiego. Wykonawca: EU-
ROVIA POLSKA S.A., Mys³owice. Koszt zada-
nia: 812.427 z³, w tym udzia³ Województwa Ma³o-
polskiego 406.213 z³.

2. Przebudowa skrzy¿owania ul. Dworcowej
z ul. Mickiewicza w Brzeszczach. Przebudowano
skrzy¿owanie ul. Dworcowej z ul. Mickiewicza
i Obozow¹ w Brzeszczach wraz z budow¹ zatoki
autobusowej, przebudow¹ chodników i budow¹ sy-
gnalizacji œwietlnej akomodacyjnej. Zadanie zre-
alizowano przy udziale finansowym Województwa
Ma³opolskiego. Wykonawca: Konsorcjum firm:
EUROVIA POLSKA S.A., Mys³owice, jako lider
konsorcjum; Przedsiêbiorstwo Robót Elektrycz-
nych PREBUD-ELT Sp. z o.o. Koszt zadania:
1.115.904,00 z³,  w tym udzia³ Województwa Ma-
³opolskiego 626.214,00 z³.

3. Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej
949 w Jawiszowicach i Zasolu. Dokonano remon-
tu nawierzchni jezdni na d³. ok. 2 km, odnowy po-
boczy, rowów i przepustów. Zakres obejmowa³
odcinek od skrzy¿owania z ul. Kobylec w Jawi-
szowicach do skrzy¿owania z ul. Kostka Jagie³³y
w Zasolu. Wykonawca: „DROGOMEX” Sp. z o.o.,
Pruszków. Koszt zadania: 1.257.659 z³, w tym
udzia³ Gminy Brzeszcze - 251.532z³.

4. Przebudowa ul. Starowiejskiej w Wilcz-
kowicach. Zakres obejmowa³ przebudowê na-
wierzchni jezdni, budowê kanalizacji deszczo-
wej, budowê chodnika i zatoki autobusowej,
budowê parkingu przed Domem Ludowym i par-
king. Inwestor: Powiat Oœwiêcimski. Wyko-
nawcy: Stan-Bruk Jan Stankiewicz, Oœwiêcim;
Przedsiêbiorstwo Budowlano-Drogowo-Mo-
stowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc, Spyt-
kowice; Inwest-Bud Zbigniew Adamczowski,
Wadowice; EUROVIA POLSKA S.A., Mys³o-
wice. Zadanie wykonano od II po³owy 2002 r.
- 11.07.2007 r. Koszt zadania: 778.406 z³, w tym
Gmina Brzeszcze 389.351 z³ (z tego w 2007 r.
Gmina: 174.984 z³, powiat: 174.983 z³).

5. Przebudowa parkingu przy ul. Dwor-
cowej w Brzeszczach. Przebudowano parking
pomiêdzy ul. Dworcow¹, a parkiem miejskim
o powierzchni 1268 m2. Jest to element pro-
jektu zagospodarowania parku. Wykonawca:
Przedsiêbiorstwo Budowlano-Drogowo-Mo-
stowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc, Spyt-

kowice. Koszt zadania: 182.199 z³.
6. Rozbudowa ul. Szymanowskiego w Brzesz-

czach. Przebudowano drogê dojazdow¹ do os. Szy-
manowskiego, wykonano miejsca postojowe, prze-
budowano oraz wybudowano nowe chodniki, wy-
konano odwodnienie ulicy oraz przebudowano
sieæ gazow¹. Wykonawca: Konsorcjum firm „RE-
ZBUD” Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe -
Eugeniusz Rezik, Janowice, jako partner g³ówny
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „RADEX” Sp.
z o.o., Bielsko-Bia³a. Koszt zadania: 613.028 z³,
z tego w 2006 r.: 128.020 z³.

7. Rozbudowa ul. œw. Wojciecha w Brzesz-
czach. Zakres obejmowa³ ulicê Œw. Wojciecha na
odcinku od ul. Piastowskiej ok. 1050 m. Przebudo-
wano chodniki, przebudowano odwodnienie ulicy.
Wykonawca: Drogi i Mosty Sp. z o.o., Bielsko-Bia-
³a. Koszt zadania: 1.121.660 z³, z tego w 2006 r.:
64.376 z³. Udzia³ Kompanii Wêglowej S.A. w ramach
naprawy szkód: 281.633 z³.

8. Przebudowa ul. Przy³ogi w Brzeszczach.
Realizowany zakres obejmowa³ odcinek od skrzy-
¿owania z ul. S³oneczn¹ do skrzy¿owania z ul. Poln¹.
M.in. wykonano nawierzchniê z kostki betonowej
brukowej wraz z odwodnieniem z korytek betono-
wych z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej
w ul. Polnej. Przebudowano równie¿ gazoci¹g. Wy-
konawca: Przedsiêbiorstwo Budowlano-Remontowe
„JANMAR” s.c., Jan Kolber, Mariusz Kolber, Chocz-
nia. Koszt zadania: 248.615 z³.

9. Przebudowa chodników przy ul. Ko-
œciuszki i Leœnej w Brzeszczach. Przebudowano
chodniki przy ul. Koœciuszki od skrzy¿owania
z ul. Piastowsk¹ do skrzy¿owania z ul. Chopina -
strona prawa, od skrzy¿owania z ul. Leœn¹ do
skrzy¿owania z ul. Górnicz¹ (przy by³ej przychodni
KWK) - strona lewa, chodniki przy ul. Leœnej od
skrzy¿owania z ul. Koœciuszki do ostatniego bu-
dynku - strona prawa (do ul. Górniczej) i lewa.
Wykonawca: Przedsiêbiorstwo Budowlano-Re-
montowe „JANMAR” s.c., Jan Kolber, Mariusz
Kolber, Chocznia. Koszt zadania: 409.405 z³.

10. Przebudowa chodników przy ul. Naruto-
wicza pomiêdzy blokami 20, 22, 23, 24. Przebudo-
wano chodniki pomiêdzy blokami o pow. 420 m2.
Wykonawca: „REZBUD” Przedsiêbiorstwo Us³ugo-
wo-Handlowe - Eugeniusz Rezik, Janowice. Koszt
zadania: 48.082 z³.

11. Adaptacja budynku na mieszkania socjal-
ne ul. Koœciuszki 8 w Brzeszczach. Adaptacja bu-
dynku warsztatowo-biurowego przejêtego od KWK
„Brzeszcze” na mieszkania socjalne w Brzeszczach
przy ul. Koœciuszki 6. Wykonawca: Przedsiêbiorstwo
Budowlano-Us³ugowe „ELBUD” Bogus³aw Luranc,
Brzeszcze. Koszt zadania: 748.267,07 z³.

12. Zagospodarowanie parku przy ul. Dwor-
cowej w Brzeszczach - odrestaurowanie zabytku.
Zrealizowano remont zabytkowej ³aŸni obozowej oraz
latarni i fundamentów latryny. Wykonawca: Przed-
siêbiorstwo Budowlano - Us³ugowe „ELBUD” Bo-
gus³aw Luranc, Brzeszcze. Koszt zadania: 221.363
z³, w tym udzia³ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w wys. 60.000 z³.

13. Wzmocnienie stropów w SP w Jawiszo-
wicach. Z uwagi na zaplanowane  wykorzystanie
pomieszczeñ  na pomieszczenia biblioteczne, zloka-
lizowane na piêtrze, zachodzi³a  koniecznoœæ wyko-
nania odpowiedniego wzmocnienia stropu nad par-
terem celem przejêcia zwiêkszonych normatywnych
obci¹¿eñ, wymaganych dla biblioteki. Wykonawca:
Us³ugi Remontowo-Budowlane „KONKRET”,
Krzysztof Tatara. Koszt zadania: 109.298 z³.

Rok 2008
1. Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Skidzi-

niu (Olszenik). Zakres: przebudowa nawierzchni
jezdni, budowa kanalizacji deszczowej oraz chodni-
ka - strona prawa od ul. Pogranicze do ul. Œwierko-
wej w Skidziniu. Roboty prowadzone by³y na odcin-
ku 230 m. Inwestor: Powiat Oœwiêcimski. Wykonaw-
ca: „Stan-Bruk” s.c. Jan i Jaros³aw Stankiewicz,
Oœwiêcim. Koszt zadania: 543.052 z³, w tym Gmi-
na Brzeszcze: w 2004 - 11.600 z³, w 2005 - 29.722 z³,
w 2007 - 80.000 z³,  w 2008 - 170.000 z³.

2. Przebudowa ul. Handlowej w Jawiszowi-
cach. Zrealizowano przebudowê nawierzchni jezd-
ni, chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej,
skrzy¿owañ i w³¹czeñ do s¹siednich ulic. Wykonaw-
ca: Konsorcjum firm: „REZBUD” Przedsiêbiorstwo
Us³ugowo-Handlowe - Eugeniusz Rezik, Janowice,
jako partner g³ówny Zak³ad Wielobran¿owy „DROG
BUS” Paniówki. Koszt zadania: 994.743 z³, z tego
w 2008 r.: 798.659 z³.

3. Przebudowa ul. Kosynierów w Brzeszczach.
Przebudowano nawierzchniê jezdni, chodników
i miejsc parkingowych, a tak¿e zagospodarowano te-
ren przy budynku GZE. Wykonawca: Przedsiêbior-
stwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-
BUD” Franciszek Fryc, Spytkowice. Koszt zadania:
644.882 z³, z tego w 2008 r.: 636.940 z³. Udzia³ Kom-
panii Wêglowej S.A. W ramach naprawy szkód gór-
niczych: 182.301 z³.

4. Adaptacja budynku w Zasolu na mieszka-
nia komunalne. Adaptacja parterowego budynku
o powierzchni zabudowy 210,40 m2 pe³ni¹cego funk-
cjê szko³y (ostatnie lata nieu¿ytkowany) na mieszka-
nia komunalne. Po adaptacji powsta³y 3 mieszkania
o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 125,35 m2. Wyko-
nawca: F.H.U.R „ENERGO-INSTAL” Rafa³ M³yñ-
czak, Przecieszyn. Koszt zadania: 394.653 z³.

5. Rozbudowa miejsc parkingowych przy
ul. Kostka Jagie³³y w Zasolu. Roboty zrealizowa-
ne. Wykonano parking przy kaplicy na 35 stano-
wisk (w tym 2 dla osób niepe³nosprawnych). Wyko-
nano równie¿ utwardzenie terenu pomiêdzy parkin-
giem i ogrodzeniem terenu parafii (utwardzenie z be-
tonowej kostki brukowej). Wykonawca: Firma Us³u-
gowo-Handlowa NIWA - BRUKARSTWO Kaim
Bo¿ena, Oœwiêcim. Koszt zadania: 124.880 z³, z tego
w 2008 r.: 108.288 z³.

6. Zagospodarowanie terenu na os. S³owac-
kiego w Brzeszczach - etap I. Zrealizowano etap I
(chodniki wzd³u¿ œcian szczytowych bloków oraz
³¹cz¹cy os. S³owackiego z ul. Prusa) oraz budowê
miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej od
ul. Dworcowej i przy drodze wewnêtrznej do pawi-
lonów handlowych. Wykonawca: Przedsiêbiorstwo
Budowlano-Handlowe „SO£A” Czes³aw Kramar-
czyk, Oœwiêcim. Koszt zadania: 172.995 z³, z tego
w 2008 r.: 149.937 z³.

7. Zagospodarowanie terenu przy ul. Prusa
w Brzeszczach pomiêdzy blokami nr 1, 2, 3, 4 - etap
I. Wykonawca: „REZBUD” Przedsiêbiorstwo Us³u-
gowo-Handlowe - Eugeniusz Rezik, Janowice. Koszt
zadania: 149.023 z³, z tego w 2008 r. 127.063 z³.

8. Budowa alejek na cmentarzu komunalnym
w Brzeszczach. Przebudowano alejki d³. ok. 152 m
i powierzchni: 218 m2. Wykonawca: „REZBUD”
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe - Eugeniusz
Rezik, Janowice. Koszt zadania: 38.126 z³.

9. Przebudowa ul. Górniczej w Brzeszczach -
etap III. Przebudowano nawierzchniê jezdni i chod-
ników ul. Górniczej od pierwszej przecznicy równo-
leg³ej do ul. Leœnej.

TTTTTeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowska
Burmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz Brzeszcz

Szanowni Pañstwo, tematem XXXVI Sesji
Rady Miejskiej, która odby³a siê w lutym,  by³y
inwestycje realizowane w naszej gminie. W zwi¹z-
ku z tym, ¿e rok 2010 jest ostatnim tej kadencji,
przypomnê Pañstwu inwestycje zrealizowane
w latach 2006-2009 i planowane w roku 2010. Wy-
mienione poni¿ej zadania zosta³y zrealizowane
przez Urz¹d Gminy, natomiast w marcowym nu-
merze Odg³osów Brzeszcz przedstawiê Pañstwu
inwestycje wykonane w tym okresie przez jednostki
organizacyjne i spó³ki gminne. Zapraszam równie¿
do odwiedzenia strony internetowej naszej gmi-
ny i zapoznania siê z prezentacj¹ pn: Sprawozda-
nie z realizacji inwestycji w latach 2007-2010.

(ci¹g dalszy na str. 20)
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Spektakl pod tytu³em wybory rozpocz¹³ siê w tym
roku wyj¹tkowo wczeœnie. Przewrotnie kampanie
rozpoczêli oœwiadczeniami ci, którzy kandydowaæ nie
zamierzaj¹. Tak, jak u projektantów ubrañ, równie¿
wœród specjalistów od wizerunku politycznego moda
jest wyznacznikiem pracy. Obecny wzorzec kandy-
data wyborczego to bezinteresowny cierpiêtnik, któ-
ry poœwiêca siê dla dobra spo³ecznego. Wœród samo-
rz¹dowców przemija poma³u moda na bezpartyjnego
fachowca, co wynika zapewne z faktu, ¿e z tymi de-
klaracjami apolitycznoœci to trochê jak z dziewictwem,
przyczyn¹ jednego i drugiego jest najczêœciej brak oka-
zji. Piszê to na podstawie doœwiadczenia przy uchwa-
laniu bud¿etu powiatu. W grubo ponad stumiliono-
wym bud¿ecie na inwestycje w gminie Brzeszcze prze-
widziano 30 tysiêcy z³otych, jako zagadkê  pozosta-
wiam odpowiedŸ na pytanie, jakiej barwy politycznej
by³y rêce podniesione za przyjêciem tego poni¿aj¹ce-
go dla naszej gminy dokumentu. Gdy rok temu pisa-
³em, ¿e s³owo kryzys w roku wyborczym bêdziemy
odmieniaæ przez wszystkie przypadki, nie kierowa-
³em siê bynajmniej  darem jasnowidzenia, ale obser-
wacj¹ braku refleksji przy stanowieniu struktury sa-
morz¹dowych wydatków. Jest taka anegdota, która
mówi, ¿e gdy na górniczym osiedlu s³ychaæ t³uczenie
kotletów to albo œwiêto, albo po wyp³acie. Nie trzeba
byæ ekonomist¹, ¿eby wiedzieæ, ¿e poziom ¿ycia za-
le¿y od dochodów, a ci, którzy o tym zapomnieli dziœ
zasilaj¹ krajowy rejestr d³u¿ników. Gdy s³yszy siê na
sesjach Rady Miejskiej i czyta w „Odg³osach” o pró-
bach naprawy gminnych finansów, to po pytaniu, kto
je zepsu³, rêce sk³adaj¹ siê by przyklasn¹æ odwa¿nym

decyzjom. Gdy jed-
nak z potoku s³ów
mówionych i pisa-
nych ukazuj¹ siê
wnioski, w dodatku nie poparte wyliczeniami i kosz-
tami, jakie za sob¹ nios¹, w tym równie¿ spo³eczny-
mi, to mam nieodparte wra¿enie, ¿e zamiast odwa¿-
nych decyzji jesteœmy w punkcie, jak w roku wybor-
czym pora¿kê pokazaæ jako sukces. Tym wszystkim,
którzy z autentyczn¹ trosk¹ patrz¹ na deficyt w wy-
datkach bie¿¹cych naszej gminy polecam lekturê bu-
d¿etów gmin oœciennych. Tak, jak linii papilarnych,
nie ma dwóch jednakowych gmin, jednak fakt, ¿e
w du¿o wiêkszych gminach bie¿¹ce utrzymanie nie-
których jednostek jest tañsze ni¿ w gminie Brzeszcze
sk³aniaæ powinno do refleksji. Re¿yser Alfred Hitch-
cock mawia³, ¿e dobry film powinien zaczynaæ siê
trzêsieniem ziemi, a póŸniej napiêcie winno rosn¹æ.
Trzêsienie ziemi, jakim by³y wnioski o likwidacjê
szkó³ jest ju¿ za nami, dalszy scenariusz przyniesie
¿ycie. W ca³ym tym zgie³ku i batalii bud¿etowej s¹
te¿ jaœniejsze strony. W dwudziest¹ rocznicê reformy
samorz¹dowej, bêd¹c zaproszony na zebrania wiej-
skie do Przecieszyna i Zasola, poza wyj¹tkami wi-
dzia³em ludzi, którzy potrafi¹ siê zjednoczyæ wokó³
wspólnej sprawy, którzy potrafi¹ siê zorganizowaæ,
chc¹ przekonywaæ i byæ przekonywani si³¹ argumen-
tów i konkretnymi dzia³aniami. Ci ludzie nie potrze-
bowali dotacji i urzêdniczego namaszczenia, by bro-
niæ wspólnego interesu wiejskiej spo³ecznoœci. To do-
bry prognostyk w roku wyborczym.

Trzêsienie ziemi !!!

Z.FZ.FZ.FZ.FZ.F.....

Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e restruktury-
zacja oœwiaty nie jest procesem ³atwym do zre-
alizowania. Spoœród trzech wniosków, które
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zapropo-
nowa³a Radzie Miejskiej na wspólnym posiedze-
niu 3 lutego, dwa zosta³y przyjête do realizacji,
od g³osowania nad trzecim odst¹piono. To nie
koniec szukania oszczêdnoœci w Gminie.

Za przyjêciem pierwszego wniosku, odczytane-
go przez przewodnicz¹c¹ Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu Annê Kasprzyk-Ha³at, w którym Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu wnioskowa³a o odst¹pie-
nie od wniosku Rady z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie likwidacji zespo³ów szkó³ - opowiedzia³o
siê 14 radnych, 1 by³ przeciw (obecnych 15 radnych
na 21). Drugi wniosek brzmia³: W celu maksymalne-
go zbli¿enia kosztów realizacji zadañ oœwiatowych
do poziomu otrzymywanej subwencji oœwiatowej Ko-
misja wzywa burmistrza do przestrzegania nastêpu-
j¹cych standardów w nowym arkuszu organizacyj-
nym: liczebnoœæ oddzia³ów w szko³ach miejskich -
œrednio 26 uczniów; liczebnoœæ oddzia³ów w szko-
³ach wiejskich - œrednio18 uczniów - niedopuszczal-
ne jest otwieranie oddzia³ów klas pierwszych poni-
¿ej 15 uczniów; w sytuacji, gdy w szkole nie zosta-
nie utworzony oddzia³ licz¹cy 15 uczniów, nale¿y
zaproponowaæ podjêcie nauki w najbli¿ej po³o¿onej
placówce o najwy¿szym standardzie wyposa¿enia;
w trosce o jakoœæ kszta³cenia nie nale¿y wyra¿aæ
zgody na oddzia³y ³¹czone (szczególnie w klasach
4-6). Za jego przyjêciem g³osowa³o 8 radnych,  prze-
ciw by³o 5, a 2 wstrzyma³o siê od g³osu.

Od g³osowania nad trzecim wnioskiem, doty-
cz¹cym reorganizacji Gminnego Zarz¹du Edukacji,
Rada odst¹pi³a. W wyniku przekszta³ceñ GZE mia-
³yby powstaæ samodzielne jednostki szkolne i przed-
szkolne (zespo³y) wyposa¿one w obs³ugê ksiêgow¹
oraz Wydzia³ Edukacji w strukturze Urzêdu Gminy,
który organizowa³by dzia³alnoœæ oœwiaty w Gminie.

O inne sformu³owanie trzeciego wniosku po-
prosi³a podczas posiedzenia burmistrz Teresa Jan-
kowska. Jej zdaniem konieczne jest przeprowadze-
nie analizy w celu pokazania czy reorganizacja
przyniesie realne oszczêdnoœci dla Gminy.

- Taki wniosek ju¿ pañstwo rozpatrywaliœcie
w 2008 r. Ze wzglêdu na brak oszczêdnoœci w bu-
d¿ecie nie przeg³osowano wtedy likwidacji i re-
organizacji GZE. Przygotujemy materia³y w celu
przedstawienia rachunku ekonomicznego jednost-
ki - informowa³a burmistrz Jankowska.

Radny Tadeusz Wawro, który wstrzyma³ siê od
g³osowania wniosków twierdzi³, ¿e reorganizacjê
oœwiaty nale¿y przeprowadziæ kompleksowo, w prze-
ciwnym razie co roku dyskusje bêd¹ powracaæ.

- Reorganizacja GZE musi nast¹piæ, ale nad tak
sformu³owanym wnioskiem nie jestem w stanie g³o-
sowaæ. Nikt nam nie powiedzia³ ile w szko³ach przybê-
dzie ksiêgowych, kasjerów, kadrowców - mówi³ Ta-
deusz Wawro. - Na grudniowej sesji jeszcze w 2008 r.
powiedzia³em, ¿e nale¿y podj¹æ program oszczêd-
noœciowy, ale przez ca³y 2009 r. nic w tym kierunku
nie zrobiono. Za temat zabrano siê dopiero w grud-
niu, o wiele za póŸno. Teraz, chocia¿by na jakiejœ do-
datkowej sesji zapad³a decyzja o reorganizacji, nie
przeprowadzimy tego w odpowiednich terminach, bo
ktoœ zaskar¿y uchwa³ê, bo wynikn¹ b³êdy… I zabrak-
nie nam te pó³ roku do 31 sierpnia.

Radny Wawro podkreœla³, ¿e oszczêdnoœci
w oœwiacie bezwzglêdnie trzeba szukaæ. I tu po-
s³u¿y³ siê przyk³adem z Gminy MiedŸna, nieco
wiêkszej od Gminy Brzeszcze. Tam w jednostce
zarz¹dzaj¹cej oœwiat¹ zatrudnionych jest mniej osób
ni¿ w Brzeszczach, mniejsze s¹ koszty p³acowe,
a liczba placówek oœwiatowych porównywalna jak
u nas. W MiedŸnej dzia³aj¹ nawet trzy gimnazja, a do
tej pory gmina prowadzi³a równie¿ szko³y œrednie.

- Jeœli w Brzeszczach da siê taniej zorganizo-
waæ oœwiatê, myœlê mo¿emy odst¹piæ od g³osowa-
nia wniosku - zabra³ g³os radny W³adys³aw Zawadz-
ki. - Pan Tadeusz Wawro da³ przyk³ad, ¿e w MiedŸ-
nej, w podobnej strukturze, zarz¹dzanie oœwiat¹ jest
tañsze. W naszym GZE zatrudniony jest du¿y sztab
ludzi. To przecie¿ na tej sali pada³y g³osy, ¿e GZE
nas du¿o kosztuje. W Polsce dzia³a ma³o takich jed-
nostek, nie znaczy to ¿e wszystkie s¹ z³e.

Szukanie oszczêdnoœci w oœwiacie jak dot¹d
spe³z³o na niczym. Placówki szkolne w Przecie-
szynie i Zasolu siê obroni³y. Nie znaczy to, ¿e nie-
popularne ciêcia w Gminie nie nast¹pi¹.

- Musimy wygospodarowaæ ok. 1,8 mln z³ -
wyznaje burmistrz Teresa Jankowska. - Dyrek-
torzy jednostek organizacyjnych, placówek
oœwiatowych oraz naczelnicy wydzia³ów gmin-
nych pocz¹tkiem marca przedstawi¹ propozycje
ciêæ. Chcia³abym, by te propozycje koñcem mar-
ca zosta³y zaakceptowane. Prowizorium bud¿e-
towe, które bêdziemy musieli przygotowaæ w paŸ-
dzierniku, poka¿e na jakim jesteœmy etapie.

Reorganizacja GZE musi
nast¹piæ

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Oœrodek Kultu-
ry w Brzeszczach rozpocz¹³ realizacjê du¿ego
siedmiomiesiêcznego projektu dla animatorów
kultury pn.: „Kulturalni.brzeszcze.pl - projekt edu-
kacyjno - integracyjny dla animatorów kultury z gmi-
ny Brzeszcze.” Projekt jest realizowany ze œrod-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.

Je¿eli mieszkasz w gminie Brzeszcze lub je-
steœ zwi¹zany z kultur¹ przez swój zawód, wy-
kszta³cenie, zami³owanie, lub inne doœwiadczenia
- do³¹cz do nas. Kulturalnie mówimy NIE - nu-
dzie, sztampie, przeciêtnoœci. Bêdziemy uczyæ siê
od najlepszych m.in. filmu, fotografii, grafiki kom-
puterowej. Zobaczymy na w³asne oczy najlepsze
w Polsce realizacje kulturalnych przedsiêwziêæ
w Warszawie, £odzi, Wroc³awiu, Krakowie.

Udzia³ w projekcie jest ca³kowicie bezp³atny.
Dokumenty rekrutacyjne Regulamin oraz Formu-
larz zg³oszenia do projektu do pobrania na
www.ok.brzeszcze.pl lub w biurze projektu.

Wype³niony Formularz nale¿y dostarczyæ oso-
biœcie, poczt¹ tradycyjn¹ lub mailem najpóŸniej
do 17 marca.

Biuro Projektu czynne jest w poniedzia³ki,
œrody i pi¹tki w godz. 8.00-10.00. Oœrodek Kul-
tury w Brzeszczach, ul. Narutowicza 1, 32-621
Brzeszcze, pokój 56 (klub Piwnica).

Kontakt: tel.: 0 500 022 804, 0 608 114 590, 
032 2111490 fax: 0 32 21 11 490, e-mail: piotr.kru-
szynski@ok.brzeszcze.pl

kulturalni.pl

Aktualnoœci
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Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Na podstawie ustawy o dzia³alnoœci po¿yt-
ku publicznego i o wolontariacie, ustawy o po-
mocy spo³ecznej oraz uchwa³y Rady Miejskiej
w Brzeszczach z 29 grudnia 2009 r. w sprawie
uchwalenia rocznego  programu wspó³pracy z or-
ganizacjami pozarz¹dowymi, burmistrz Brzeszcz
og³osi³ 15 lutego 2010 r. otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji ni¿ej wymienionych zadañ:

I. Organizacja i prowadzenie zajêæ terapeu-
tyczno-edukacyjnych dla dzieci z rodzin zagro-
¿onych uzale¿nieniami (w szczególnoœci prowa-
dzenie œwietlicy socjoterapeutycznej - koszty
wy¿ywienia dzieci, wynagrodzenia wychowaw-
ców i psychologa)

1. na realizacjê zadania przeznacza siê œrod-
ki publiczne do wysokoœci 75 tys. z³

2. w 2009 r. koszt realizacji zadania wyniós³
90 tys. z³

II. Organizacja i prowadzenie zajêæ rehabi-
litacyjnych dla dzieci niepe³nosprawnych (tera-
pia zajêciowa, zabiegi rehabilitacyjne, zajêcia in-
tegracyjno-rehabilitacyjne itp.)

1. na realizacjê zadania przeznacza siê œrod-
ki publiczne do wysokoœci 38 tys. z³

2. w 2009 r. koszt realizacji zadania wyniós³
45 tys. z³

III. Upowszechnienie kultury fizycznej i spor-
tu na terenie miasta i gminy Brzeszcze (prowa-
dzenie zajêæ sportowych dla dzieci i m³odzie¿y,
organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych;
w tym zakup nagród, medali, dyplomów, pokry-
cie kosztów obs³ugi sêdziowskiej i ubezpiecze-
nia zawodników, pokrycie kosztów badañ lekar-
skich, wynagradzanie trenerów i instruktorów,
zakup sprzêtu sportowego, uczestnictwo
w zawodach sportowych - pokrycie kosztów
przejazdu i op³at startowych, bie¿¹ce utrzyma-
nie obiektu, wynajem obiektów sportowych)

1. na realizacjê zadania przeznacza siê œrodki
publiczne do wysokoœci 91 tys. z³

2. w 2009 r. koszt realizacji zadania wyniós³
101 tys. z³

IV. Turystyka i krajoznawstwo (organizowa-
nie wypraw, rajdów i obozów oraz innych zajêæ:
zakup sprzêtu turystycznego, pokrycie kosztów
ubezpieczenia uczestników, zakup materia³ów
programowych, nagród, biletów i wejœciówek,
transport, zakwaterowanie)    

1. na realizacjê zadania przeznacza siê œrodki
publiczne do wysokoœci 10 tys. z³

2. w 2009 r. koszt realizacji zadania wyniós³
12 tys. z³

V. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tra-
dycji (organizowanie wystaw, pokazów, koncer-
tów, nagrañ fonograficznych, seminariów, szko-
leñ, dzia³alnoœæ wydawnicza, prowadzenie lokal-
nej telewizji internetowej)

1. na realizacjê zadania przeznacza siê œrodki
publiczne do wysokoœci 13,5 tys. z³  

2. w 2009 r. koszt realizacji zadania wyniós³
15 tys. z³

VI. Ochrona zdrowia (szerzenie i promocja
profilaktyki onkologicznej, profilaktyki i rehabi-
litacji osób z cukrzyc¹, opieka i rehabilitacja osób
niewidomych - zakup sprzêtu do rehabilitacji; or-
ganizowanie i udzia³ w wyjazdach rehabilitacyj-
nych, wyk³adach i szkoleniach - pokrycie kosz-
tów transportu, zakwaterowanie, wynagrodzenie
wyk³adowców; zakup materia³ów programowych
- ulotki, biuletyny informacyjne i inne)

1. na realizacjê zadania przeznacza siê œrodki
publiczne do wysokoœci 7 tys. z³

2. w 2009 r. koszt realizacji zadania wyniós³ 
8 tys. z³

VII. Dzia³ania na rzecz wspó³pracy miêdzy-
narodowej (organizacja spotkañ, konkursów i in-
nych  przedsiêwziêæ przybli¿aj¹cych historiê, kul-
turê, tradycje innych narodów)

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Oœwiê-
cimiu zaprasza do siedziby Urzêdu Skarbo-
wego w Oœwiêcimiu  na „Dzieñ  Otwarty” 6 mar-
ca oraz w sobotê pracuj¹c¹ 24 kwietnia w go-
dzinach od 9.00 do 13.00. Kasa czynna w go-
dzinach od 9.00 do 12.00.

W tych dniach na specjalnie przygotowanych
stanowiskach bêdzie mo¿na z³o¿yæ zeznanie podat-
kowe oraz uzyskaæ informacje od ekspertów na te-
mat rozliczeñ rocznych za 2009 r. Porad eksperc-
kich bêd¹ równie¿ udzielaæ pracownicy Urzêdu  pod
nr tel.: 33-84-66-445  i 33-84-66-488.

Dodatkowo o godzinie 10.00 równie¿ w siedzi-
bie  Urzêdu, odbêdzie siê seminarium  prowadzone 
przez eksperta zatytu³owane: „e-Deklaracje, jako
najprostszy sposób z³o¿enia zeznania”.

W ramach akcji „Szybki PIT” nast¹pi wyd³u¿e-
nie czasu pracy Urzêdu:

- 15 oraz 22 kwietnia 2010 r. przyjmowanie ze-
znañ podatkowych w godzinach od 7.15 do 17.00;

- od 26 do 30 kwietnia 2010 r. przyjmowanie
zeznañ podatkowych  w godzinach od 7.15 do 18.00;

- kasa do dyspozycji podatników w godz. od
7.30  do 14.00.  

Ponadto podatnikom tut. Urzêdu umo¿liwiono
sk³adanie zeznañ rocznych za 2009 r. poza siedzib¹
Urzêdu w ni¿ej wymienionych miejscach:

- w dniach 1 i 15 marca oraz 6 i 26 kwietnia
br. w Urzêdzie Gminy w Kêtach;

- w dniu 8 marca br. w Urzêdzie Gminy
w Brzeszczach,

- w dniu 10 marca br. w Urzêdzie Miejskim
w Zatorze,

- w dniu 16 marca br. w Urzêdzie Miejskim
w Che³mku

W w/w dniach pracownicy Urzêdu Skarbowe-
go w Oœwiêcimiu bêd¹ przyjmowaæ rozliczenia rocz-
ne za 2009 r. w godzinach od  8.00 do 14.00.

W roku 2010, sk³adanie rozliczeñ rocznych prze-
biega w ramach akcji „Szybki PIT”. Formularze  
podatkowe, broszury informacyjne i wszystkie  nie-
zbêdne  informacje, które mog¹  pomóc podatnikom
terminowo i poprawnie rozliczyæ podatek dochodo-
wy od osób fizycznych za 2009 r. znajduj¹ siê na
stronie internetowej www.usoswiecim.pl

1. na realizacjê zadania przeznacza siê œrod-
ki publiczne do wysokoœci 3 tys. z³

2. w 2009 r. koszt realizacji zadania wyniós³ 
3 tys. z³

VIII. Edukacja ekologiczna, propagowanie
dzia³añ proekologicznych (organizowanie kon-
kursów - zakup nagród, imprez o charakterze
ekologicznym - pokrycie kosztów z tym zwi¹-
zanych; zakup materia³ów programowych - biu-
letyny informacyjne, banery i inne; ochrona i od-
nowa rodzin pszczelich - zakup matek pszczelich
i lekarstw)

1. na realizacjê zadania przeznacza siê œrod-
ki publiczne do wysokoœci 12.5 tys. z³

Konkurs obejmuje oferty na zadania reali-
zowane w okresie od podpisania umowy do 15
grudnia 2010 r. Warunki uczestnictwa w konkur-
sie i przebieg procedury konkursowej znajduj¹
siê na stronie internetowej Urzêdu Gminy
Brzeszcze www.brzeszcze.pl

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Inny wymiar kina

Otwarty konkurs ofert

Informacja

Przypomnijmy jak wygl¹da³a droga
brzeszczañskiej „Wis³y” do przeobra¿enia siê
w cyfrowe kino. W lipcu 2008 r. kina w Ma-
³opolsce zosta³y zaproszone przez Fundacjê
Rozwoju Kina w Krakowie do udzia³u w two-
rzeniu Ma³opolskiej Sieci Kin Cyfrowych.
Ma³gorzata Wójcik, dyrektor Oœrodka Kul-
tury w Brzeszczach, po zapoznaniu siê z mo¿li-
woœciami, jakie dawa³oby uczestnictwo w MSKC,
postanowi³a zaryzykowaæ i wprowadziæ now¹
technologiê do „Wis³y”.

- Na pocz¹tku by³o bardzo wiele niewiado-
mych - mówi Ma³gorzata Wójcik. - Ale szansa
na rozwój ma³ego, lokalnego kina by³a ogromn¹
zachêt¹ do udzia³u w tym „szalonym”, jak mo-
g³o siê wydawaæ w 2008 r., programie. Przed-
stawi³am pomys³ pani burmistrz, która go po-
par³a, a Rada Miejska pozytywnie zaopiniowa³a
nasz udzia³ w projekcie, zabezpieczaj¹c w bu-
d¿ecie 25 proc. wartoœci przedsiêwziêcia tj. 330
tys. z³.

Pierwszy etap wdra¿ania nowej techno-
logii mia³ miejsce w 2009 r., kiedy to zmo-
dernizowano instalacjê elektryczn¹ w sali wi-
dowiskowej. W drugim etapie, w styczniu br.
zainstalowano system kina cyfrowego i 12 lu-

tego 2010 r. rozpoczê³a siê nowa era Kina „Wi-
s³a” w Brzeszczach.

Warto wspomnieæ, ¿e supernowoczesny cy-
frowy projektor japoñskiej marki NEC zosta³ za-
instalowany w Brzeszczach jako pierwszy w Pol-
sce. Dziêki temu firma, promuj¹c swój sprzêt,
zawsze bêdzie wymieniaæ brzeszczañskie kino
jako pierwszego polskiego klienta.

Co gminie Brzeszcze daje nowoczesny
sprzêt? Oprócz filmów w formacie 3 D, których
lista jest ju¿ bardzo bogata, mo¿liwoœæ transmi-
sji na ¿ywo oper, operetek, baletów, widowisk
sportowych czy koncertów. Potwierdzi³ to pod-
czas lutowego spotkania prezes Fundacji Roz-
woju Kina, nadmieniaj¹c, ¿e MSKC otrzyma³a
propozycjê transmisji koncertów gwiazdy muzy-
ki pop - Madonny. Istnieje równie¿ szansa, ¿e
pi³karskie Mistrzostwa Europy 2012 bêdziemy
ogl¹daæ na ¿ywo w sali kinowej.

Kino „Wis³a” ma jednak jeszcze przed sob¹
nowe wyzwania. Jak podkreœla dyrektor OK, na-
stêpnym celem jest modernizacja sali widowi-
skowej, a dok³adniej: wymiana foteli, nowy
ekran i oczywiœcie zamontowanie klimatyzacji.
Jednak na takie ulepszenia mieszkañcy gminy
i okolic musz¹ jeszcze trochê poczekaæ.
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Agencja Komunalna w Brzesz-
czach otrzyma z funduszy unijnych
4 mln 259 tys. z³. Z³o¿ony przez Za-
rz¹d Spó³ki wniosek o dofinanso-
wanie projektu „Modernizacja
sk³adowiska odpadów w Brzesz-
czach” znalaz³ siê na trzecim miej-
scu pod wzglêdem liczby uzyska-
nych punktów w ujêciu procento-
wym oraz wnioskowanej dotacji.

Wniosek zosta³ z³o¿ony we wrze-
œniu 2009 r. w Urzêdzie Marsza³kow-
skim Województwa Ma-
³opolskiego w Krako-
wie, w ramach Ma³opol-
skiego Regionalnego
Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013, dzia-
³anie 7.3 Gospodarka
odpadami. Na konkurs
nap³ynê³o 26 wniosków
na ³¹czn¹ kwotê dofi-
nansowania 55 mln z³.
Akceptacjê uzyska³o 16
na kwotê 36 mln z³. Pro-
jekt Agencji dosta³ 83
proc. ze 100 mo¿liwych
do zdobycia punktów
i na liœcie uplasowa³ siê
na trzecim miejscu.

W czo³ówce znalaz³y siê te¿ pro-
jekty sk³adowisk w Kêtach (5 poz.)
i Oœwiêcimiu (1 poz.). Wartoœæ dofi-
nansowania wnioskowanych projek-
tów z powiatu oœwiêcimskiego prze-
kracza 1/3 wartoœci zaakceptowanych
w konkursie wniosków

Projekt Agencji Komunalnej
opiewa na kwotê 6 mln 259 tys. z³,
dofinansowanie wynosi 4 mln 259 z³.
W ramach tych œrodków Agencja na
Sk³adowisko Odpadów Komunal-
nych (SOK) planuje zakupiæ prasê
kana³ow¹ do belowania surowców
wtórnych i ³adowarkê wielofunk-
cyjn¹ oraz wyposa¿yæ kompostow-

niê odpadów organicznych w roz-
drabniacz i przesiewacz. Rozbudo-
wany te¿ ma byæ budynek socjalno-
biurowy oraz utwardzone place ma-
gazynowo-kompostowe. Tylko w la-
tach 2010-2011 brzeszczañska Agen-
cja zamierza poczyniæ inwestycje za
blisko 5,2 mln z³. W projekcie zna-
laz³y siê jeszcze zakup nowego kom-
paktora i przerzucarki do kompostu
wraz z ci¹gnikiem rolniczym, Agen-
cja zakupi³a je ju¿ w ramach w³a-
snych œrodków.

Burmistrz i Rada Miejska 3 kwiet-
nia 2008 r. podjêli decyzjê o przekaza-
niu aportem (niepieniê¿ny udzia³
wnoszony do spó³ki przez akcjona-
riusza) do Agencji Komunalnej  sk³a-
dowiska odpadów komunalnych.
Jego wartoœæ wyceniono na 3 mln
670 tys. z³. Sk³adowisko dotychczas
by³o w³asnoœci¹ Gminy Brzeszcze.
Od kwietnia 1999 r. Agencja Komu-
nalna zarz¹dza³a nim na podstawie
umowy dzier¿awy, do bud¿etu gmi-
ny p³aci³a op³atê za „zajêtoœæ sk³a-
dowiska”. Teraz Gmina otrzymuje od
Agencji podatek od nieruchomoœci.
Gmina otrzymuje równie¿ po³owê

W Gminnym Programie Pro-
filaktyki i Rozwi¹zywanie Proble-
mów Alkoholowych oraz Innych
Uzale¿nieñ na rok 2010 zak³ada siê
kontynuacjê przedsiêwziêæ realizo-
wanych w ubieg³ym roku.

Nowoœci¹ jest po³¹czenie dwóch
programów: Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych z Programem Przeciwdzia-
³ania Narkomanii. Wiêkszoœæ realizo-
wanych zadañ pokrywa siê.

- Ka¿de uzale¿nienie ma w zasa-
dzie te same mechanizmy - mówi Bar-
bara Chrz¹szcz-Noworyta, pe³nomoc-
nik burmistrza ds. rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych. - Jednak inaczej
wygl¹da pomoc osobom uzale¿nionym
od narkotyków, a inaczej od alkoholu.

Priorytetem w realizowanych
zadaniach jest profilaktyka, czyli
promowanie zdrowego i trzeŸwego
stylu ¿ycia, edukacja i udzia³ m³o-
dzie¿y w zajêciach sportowych.

- Od kilku lat w czasie wakacji
prowadzone s¹ w szko³ach przez na-
uczycieli wychowania fizycznego
zajêcia dla m³odzie¿y - t³umaczy
Barbara Chrz¹szcz-Noworyta. -
Chcemy nadal je kontynuowaæ, po-
niewa¿ ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹
wœród m³odych ludzi.

W tegorocznym programie w ra-
mach pracy Punktu Konsultacyjno-
Terapeutycznego kontynuowane
bêd¹ dzia³ania motywuj¹ce osoby
uzale¿nione do podjêcia terapii w pla-
cówkach odwykowych. Prowadzona
bêdzie grupa wsparcia dla rodziców,
których dzieci za¿ywaj¹ lub ekspe-
rymentuj¹ z narkotykami. Bêdzie te¿
dofinansowana dzia³alnoœæ Poradni
Leczenia Uzale¿nieñ oraz terapia
rodzinna prowadzona w Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej.

- Chcemy równie¿ wspó³praco-
waæ z instytucjami, organizacjami
czy stowarzyszeniami, które poma-
gaj¹ rodzinom z problemem alkoho-
lowym lub kszta³tuj¹ pozytywne po-
stawy wœród m³odzie¿y - mówi pe³-
nomocnik Barbara Chrz¹szcz-Nowo-
ryta. - Wspó³pracujemy z Klubem
Sportowym „Górnik”, stowarzysze-
niem ekologicznym „BIOS”, Zwi¹z-
kiem Harcerstwa Polskiego i ze Sto-
warzyszeniem TrzeŸwoœci.

Profilaktyka obejmuje równie¿
doros³ych. Wzorem lat poprzednich,
bêdzie kontynuowana tzw. „Szko³a dla
rodziców”. Jest to program edukacyj-
no-wychowawczy, podczas którego
kszta³towane s¹ odpowiednie postawy
rodziców w stosunku do dzieci.

z op³aty za sk³adowanie odpadów
na sk³adowisku, któr¹ Agencja od-
prowadza do Urzêdu Marsza³kow-
skiego. Rocznie jest to oko³o 0,5
mln z³, które trafia do bud¿etu gmi-
ny. Co da³ Agencji aport?

- Coraz wy¿sze s¹ wymagania
prawne w stosunku do sk³ado-
wisk. Zaprzestanie modernizacji
mo¿e przyczyniæ siê nawet do za-
mkniêcia sk³adowiska - mówi pre-
zes Agencji Komunalnej Miros³aw
Gibas. - Dziêki aportowi Agencja za
pomoc¹ odpisów amortyzacyjnych
jest w stanie gromadziæ œrodki na

inwestycje, samodzielnie
wystêpowaæ o œrodki po-
mocowe z Unii Europej-
skiej i krajowych fundu-
szy. Poza tym nie boi siê
inwestowaæ znacznych
œrodków w specjalistycz-
ny sprzêt, bo inwestuje
w swoje.

W okresie od 1 maja
2008 r. do koñca 2009 r.
Agencja dokona³a za-
kupów inwestycyjnych
na SOK za 1,2 mln z³.
W maju 2008 r. podpi-
sa³a z firm¹ Gaya z Cze-
chowic-Dziedzic umo-
wê na odgazowanie

sk³adowiska. Firma w ramach
umowy na w³asny koszt ma wy-
budowaæ instalacjê do energetycz-
nego odzysku gazu sk³adowisko-
wego. Jakie bêd¹ korzyœci z tego
przedsiêwziêcia?

- Firma bêdzie sprzedawaæ
energiê elektryczn¹, my jako
Agencja ponosiæ bêdziemy ni¿sze
op³aty z tytu³u zu¿ycia tej energii
oraz ciep³a uzyskanych w proce-
sie spalania gazu - mówi prezes
Miros³aw Gibas. - Ni¿sze stawki
dotyczyæ bêd¹ obiektów na tere-
nie sk³adowiska.

Profilaktyka
przede wszystkim

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

Unijne œrodki trafi¹ do Agencji

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Odwiedzili Brzeszcze

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

W lutym nasz¹ gminê ponownie
odwiedzi³ Tiziano Lanzini, by³y bur-
mistrz gminy Londa, wraz z dele-
gacj¹ Zwi¹zku Gmin Górskich. Go-
œcie zwiedzili Trasê Pamiêci oraz
Pañstwowe Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau. W Brzeszczach panowie spo-
tkali siê z przedstawicielami Lokal-
nej Grupy Dzia³ania „Dolina So³y”,
Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorze-
cze So³y i Wieprzówki” oraz przed-
stawicielami gminy. Obejrzeli rów-
nie¿ wystêp artystyczny Dzieciêce-
go Zespo³u Pieœni i Tañca Iskierki
i zwiedzili KWK „Brzeszcze-Silesia”.
Od kilku lat Tiziano Lanzini organi-
zuje wyjazdy do Muzeum.

Nowo zakupiony kompaktor
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Burmistrz Brzeszcz og³asza drugi przetarg
ustny nieograniczony na sprzeda¿ nierucho-
moœci gruntowej niezabudowanej oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków prowadzo-
nej przez Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu
numerem dzia³ki pgr 1505/73 o powierzchni
2582 m2, po³o¿onej w Brzeszczach przy ul. Pie-
karskiej, zapisanej w ksiêdze wieczystej KR1E/
00044654/3 prowadzonej w S¹dzie Rejono-
wym, Wydzia³ V Ksi¹g Wieczystych w Oœwiê-
cimiu, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Brzeszcze.

Nieruchomoœæ gruntowa nie jest obci¹¿ona
prawem osób trzecich.

1. W obowi¹zuj¹cym, miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze
nieruchomoœæ gruntowa, bêd¹ca przedmiotem
przetargu po³o¿ona jest w obszarze us³ugowo-prze-
mys³owym, oznaczonym symbolem B.107.UP.
oraz w terenie górniczym „Brzeszcze IV”.

2. Dojazd do nieruchomoœci bêd¹cej przed-
miotem przetargu odbywaæ siê bêdzie przez
dzia³kê pgr 1505/78, na której ustanowiona zo-
stanie nieodp³atna s³u¿ebnoœæ gruntowa w po-
staci przechodu i przejazdu pasem szerokoœci 5
m wzd³u¿ granicy dzia³ki pgr 1505/51.

3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu
31 marca 2010 r. o godzinie 10.00 w budynku
Urzêdu Gminy w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4,
pokój 127.

4. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wyno-
si 100 600,00 z³.

5. Wadium: 10 060,00 z³.
6. Wylicytowana cena nabycia nieruchomo-

œci zostanie powiêkszona o 22 proc. VAT.
7. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest

wp³acenie wadium najpóŸniej do 26 marca 2010 r.
przelewem na konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach:
BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005
(za wp³atê wadium, uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy
na konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach), lub go-
tówk¹ w kasie Urzêdu Gminy w Brzeszczach.

Wniesione wadium zostanie zwrócone uczest-
nikom przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3
dni od dnia zamkniêcia lub odwo³ania przetargu,
za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra,
a wp³acone przez niego wadium zostanie zaliczo-
ne na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Wyli-
cytowana kwota musi zostaæ wp³acona przez na-
bywcê przed zawarciem aktu notarialnego.

 W przypadku uchylenia siê osoby, która wy-
gra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wa-
dium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty zwi¹zane z przeniesie-
niem prawa w³asnoœci nieruchomoœci ponosi
nabywca. Nabycie nieruchomoœci przez cudzo-
ziemców wymaga zezwolenia wydanego przez
Ministra Spraw Wewnêtrznych w drodze de-
cyzji administracyjnej za zgod¹ Ministra Obro-
ny Narodowej.

Szczegó³owe informacje na temat przetargu,
regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nie-
ruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu mo¿-
na uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunalnego
Urzêdu Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4,
telefon 032 77 28 570, 032 77 28 571.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unie-
wa¿nienia przetargu bez podawania przyczyny.

Burmistrz Brzeszcz og³asza drugi przetarg
ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo-
œci gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu numerem
dzia³ki pgr 1505/78 o powierzchni 16 199 m2,
po³o¿onej w Brzeszczach przy ul. Piekarskiej,
zapisanej w ksiêdze wieczystej KR1E/
00044654/3 prowadzonej w S¹dzie Rejonowym,
Wydzia³ V Ksi¹g Wieczystych w Oœwiêcimiu,
stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Brzeszcze.

Nieruchomoœæ gruntowa nie jest obci¹¿ona
prawem osób trzecich.

1. W obowi¹zuj¹cym, miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Brzesz-
cze nieruchomoœæ gruntowa, bêd¹ca przedmiotem
przetargu po³o¿ona jest w obszarze us³ugowo-
przemys³owym, oznaczonym symbolem B.107.UP.
oraz w terenie górniczym „Brzeszcze IV”.

2. Na nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem
przetargu zostanie ustanowiona nieodp³atna s³u-
¿ebnoœæ gruntowa w postaci przechodu i przejaz-
du pasem szerokoœci 5 m wzd³u¿ granicy dzia³ki
pgr 1505/51, stanowi¹ca dojazd do dzia³ki pgr
1505/73.

3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu
30 kwietnia 2010 r. o godzinie 10.00 w budynku
Urzêdu Gminy w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4,
pokój 127.

4. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi
631 100,00 z³.

5. Wadium: 63 110,00 z³.
6. Wylicytowana cena nabycia nieruchomo-

œci zostanie powiêkszona o 22 proc. VAT.
7. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³a-

cenie wadium najpóŸniej do dnia 26 kwietnia 2010 r.
przelewem na konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach:
BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005
(za wp³atê wadium, uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy na
konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach), lub go-
tówk¹ w kasie Urzêdu Gminy w Brzeszczach.

Wniesione wadium zostanie zwrócone uczest-
nikom przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od dnia zamkniêcia lub odwo³ania przetar-
gu, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wy-
gra, a wp³acone przez niego wadium zostanie za-
liczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
Wylicytowana kwota musi zostaæ wp³acona przez
nabywcê przed zawarciem aktu notarialnego.

 W przypadku uchylenia siê osoby, która wy-
gra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wa-
dium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci nieruchomoœci ponosi nabyw-
ca. Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców
wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra
Spraw Wewnêtrznych w drodze decyzji admini-
stracyjnej za zgod¹ Ministra Obrony Narodowej.

Szczegó³owe informacje na temat przetargu,
regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nie-
ruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu mo¿-
na uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunalnego
Urzêdu Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4,
telefon 032 77 28 570, 032 77 28 571.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unie-
wa¿nienia przetargu bez podawania przyczyny.

Burmistrz Brzeszcz og³asza drugi przetarg
ustny nieograniczony na wybór najemcy loka-
lu mieszkalnego.

Lokal mieszkalny przeznaczony do oddania
w najem w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego znajduje siê na pierwszym piêtrze bu-
dynku wielofunkcyjnego, z wydzielon¹ czêœci¹
mieszkaln¹. Budynek, w którym znajduje siê lo-
kal mieszkalny bêd¹cy przedmiotem przetargu
usytuowany jest na nieruchomoœci oznaczo-
nej numerem dzia³ki 1920/19 stanowi¹cej w³a-
snoœæ Gminy Brzeszcze, po³o¿onej w Zasolu przy
ul. Kostka Jagie³³y 6.

1. Opis lokalu mieszkalnego:
a) lokal sk³ada siê z nastêpuj¹cych pomieszczeñ:
- trzech pokoi o powierzchni u¿ytkowej od-

powiednio: 24,64 m 2, 13,48 m2, 22,75 m2.
- kuchni o powierzchni u¿ytkowej 9,15 m2

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

- garderoby o powierzchni u¿ytkowej 2,12  m2

- przedpokoju o powierzchni u¿ytkowej 6,41 m2

- korytarza o powierzchni u¿ytkowej 4,61 m2

£¹czna powierzchnia u¿ytkowa lokalu miesz-
kalnego wynosi 87,82 m2.

b) lokalowi przyporz¹dkowane jest pomiesz-
czenie przynale¿ne: piwnica o pow. 15,78 m2

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

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

odp³ywowego,
- centralnego ogrzewania zasilanego z lokal-

nej kot³owni,
- telefoniczn¹.
2. Lokal przeznaczony jest do oddania w na-

jem na czas nieoznaczony.
3. Przetarg zostanie przeprowadzony 25 mar-

ca 2010 r. w Urzêdzie Gminy w Brzeszczach
ul. Koœcielna 4, pokój 127 o godz. 900.

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

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

6. Wadium - 500,00 z³.
7. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest:
a) Wp³acenie wadium najpóŸniej do 22 mar-

ca 2010 r. przelewem na konto Urzêdu Gminy
w Brzeszczach - nr BS MiedŸna O/Brzeszcze 44
8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wp³atê wa-
dium, uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy na konto Urzê-
du Gminy w Brzeszczach) lub w kasie Urzêdu
Gminy w Brzeszczach.

b) Z³o¿enie w sekretariacie Urzêdu Gminy
w Brzeszczach ul. Koœcielna 4, do dnia 22 marca
2010 r. (w godz. pracy Urzêdu) pisemnego
oœwiadczenia, ¿e uczestnik przetargu zapozna³ siê
z projektem umowy najmu  lokalu mieszkalnego
bêd¹cego przedmiotem przetargu i przyjmuje go
bez zastrze¿eñ.

Wp³acone wadium zostanie zwrócone
uczestnikom przetargu nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od dnia zamkniêcia lub odwo-
³ania przetargu, za wyj¹tkiem uczestnika, któ-
ry przetarg wygra, a wp³acone przez niego wa-

Og³oszenia o przetargach
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Aktualnoœci
dium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy najmu na
lokal mieszkalny bêd¹cy przedmiotem przetargu. Umo-
wa najmu musi zostaæ podpisana w terminie do 14 dni
od dnia zamkniêcia przetargu.

Szczegó³owych informacji na temat przetargu mo¿-
na uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunalnego, Urzêdu
Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4, osobiœcie w go-
dzinach pracy Urzêdu lub telefonicznie 032 77 28 570,
77 28 573.

Gmina zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia prze-
targu bez podawania przyczyny.

Burmistrz Brzeszcz og³asza przetarg drugi ustny nie-
ograniczony na sprzeda¿ agregatu pr¹dotwórczego typ
62ZPPb  52H12,  rok produkcji 1989, stanowi¹cego w³a-
snoœæ Gminy Brzeszcze.

1. Agregat pr¹dotwórczy bêd¹cy przedmiotem przetargu
sk³ada siê z:

a) silnika spalinowego typ 52H12 nr: 2177723 P-235 kW
produkcji ZM PZL Wola Warszawa (silnik wymaga remontu),

b) pr¹dnicy g³ównej typ A355S04 04T nr 9600609
P=250 kW f-50 Hz produkcji MEZ FRENSTAT CSRS,

c) ch³odnicy oleju typ 5-912-123-0 nr 42206 produkcji
FUO Rumia,

d) ch³odnicy silnika symbol 058 nr 03 produkcji PZL
Kraków.

2. Przetarg zostanie przeprowadzony 9.04.2010 r. o godz.
9.00 w budynku Urzêdu Gminy w Brzeszczach, ul. Koœcielna
4, pokój 127.

3. Cena wywo³awcza agregatu wynosi: 3 630,00 z³.
4. Wadium: 400 z³.
5. Licytowany œrodek trwa³y zwolniony jest z podatku VAT

na podstawie art. 43 ust, 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz.
535 z póŸn. zm.).

6. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³ace-
nie wadium najpóŸniej do dnia 7.04.2010 r. przelewem na
konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach BS oddz. Brzeszcze
nr: 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wp³atê wadium
uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy na konto Urzêdu Gminy w Brzesz-
czach) lub w kasie Urzêdu Gminy w Brzeszczach w godzi-
nach otwarcia kasy (gotówk¹). Wniesione wadium zostanie
zwrócone uczestnikom przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³y-
wem 3 dni od dnia zamkniêcia lub odwo³ania przetargu, za
wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wp³acone
przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny na-
bycia agregatu.

Wylicytowana kwota musi zostaæ wp³acona przez na-
bywcê najpóŸniej przed zawarciem umowy sprzeda¿y,
najpóŸniej w terminie dziesiêciu dni od dnia zakoñcze-
nia przetargu.

W przypadku uchylenia siê osoby, która wygra prze-
targ, od zawarcia umowy sprzeda¿y, wadium przepada na
rzecz Gminy Brzeszcze.

Szczegó³owych informacji na temat przetargu oraz
agregatu bêd¹cego przedmiotem przetargu mo¿na uzy-
skaæ w Wydziale Mienia Komunalnego Urzêdu Gminy
w Brzeszczach ul. Koœcielna 4, tel. 032  77 28 570, 032
77 28 571.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿
wy¿ej wymienionego agregatu pr¹dotwórczego odby³ siê
20.11.2009 r. i zakoñczy³ wynikiem negatywnym.

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

Do przetargu stosuje siê odpowiednio Regulamin
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Brzesz-
cze, zatwierdzonego Zarz¹dzeniem Burmistrza Brzeszcz
nr 38/2005 z dn. 30 wrzeœnia 2005 r.

Równo sto lat temu ustanowiony zosta³
Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet. Sta³o siê to
w 1910 r. w Kopenhadze. Ustanowienie Dnia
Kobiet by³o jedn¹ z form dzia³añ podejmo-
wanych w celu równouprawnienia kobiet,
w tym tak¿e walki o przyznanie im praw wy-
borczych. Dwa lata wczeœniej, w 1908 r.
w Nowym Jorku, w fabrykach odzie¿owych
wybuch³y strajki pracownic. Protestowa³y
przeciwko upokarzaj¹cym warunkom pracy.
Rocznicê tych wydarzeñ Amerykanie uczci-
li Narodowym Dniem Kobiet, którego pierw-
sze obchody odby³y siê w lutym 1909 r. Na
pocz¹tku swego istnienia Dzieñ Kobiet by³
przede wszystkim okazj¹ do walki o równo-
uprawnienie. By³a to walka o prawa kobiet
do g³osowania, pe³nienia funkcji publicz-
nych, godnych warunków pracy. W latach
1913-1914 tego dnia odbywa³y siê wiece
protestacyjne przeciwko I wojnie œwiatowej.
W 1917 r. w Rosji odby³y siê tego dnia, or-
ganizowane przez kobiety wiece i strajki pod
has³em „chleb i pokój”. Cztery dni póŸniej
abdykowa³ ostatni car, a rz¹d tymczasowy
przyzna³ kobietom prawa wyborcze. Po re-
wolucji paŸdziernikowej feministka bolsze-
wicka Aleksandra Ko³³¹taj nak³oni³a Lenina
do uznania tego dnia oficjalnym œwiêtem pañ-
stwowym. Od tej pory by³o to œwiêto koja-
rzone z komunistycznym rytua³em i przez
w³adze komunistyczne ochoczo zaanektowa-
ne, co niestety przysporzy³o mu z³ej s³awy.

Tak wiêc u pocz¹tków œwiêta, nazywa-
nego przez wiele lat Miêdzynarodowym
Dniem Kobiet, leg³y ruchy feministyczne i so-
cjalistyczne. G³ównym celem jego powsta-
nia by³a walka o mo¿liwoœæ udzia³u kobiet
w ¿yciu spo³ecznym, zawodowym i politycz-
nym na równi z mê¿czyznami. Po drugiej
wojnie œwiatowej œwiêto ewoluowa³o, staj¹c
siê w krajach socjalistycznych dniem propa-
gandy partyjnej i pe³ni³o rolê swoistego
ozdobnika ówczesnej w³adzy. By³a to oka-
zja do pokazania narodowi, ¿e w³adza trosz-
czy siê o kobiety, obdarza je szacunkiem i swo-
ist¹ estym¹. Wyra¿a³o siê to poprzez organi-
zowanie okolicznoœciowych akademii, cap-
strzyków, potañcówek. Kobietom wrêczano
równie¿ upominki - poñczochy, kawê Orient
czy inne drobiazgi. No i oczywiœcie kwiaty -
symbolem tego dnia sta³y siê goŸdziki, a po-
tem tulipany. Dzieñ Kobiet by³ okazj¹ do
wyg³oszenia okolicznoœciowych przemówieñ
i odznaczenia przodownic pracy oraz dzia³a-
czek partyjnych. W³adza ogrzewa³a siê w bla-
sku sympatycznego œwiêta. Z czasem Dzieñ
Kobiet, jak to w ¿yciu bywa, mimo ¿e wy-
raŸnie zaw³aszczony przez partiê, nabra³ in-
nego znaczenia. Mo¿na nawet œmia³o stwier-
dziæ, ¿e by³ œwiêtem lubianym. W zak³adach
pracy i instytucjach by³a okazja do wspólnej
zabawy wszystkich panowie sk³adali ¿ycze-
nia, a panie zaprasza³y na towarzyskie spo-
tkania. Do dziœ te czasy s¹ wspominanie przez
wielu z nostalgi¹. Nie ma siê zreszt¹ czemu
dziwiæ, bo by³o to jedno z nielicznych œwi¹t,
którego mimo usilnych zabiegów w³adzy nie
uda³o siê do koñca zamkn¹æ w ideologicz-

nym opakowaniu. Zwyciê¿y³ jego „ludzki”
wymiar i sympatyczne przes³anie, które-
go kwintesencj¹ by³o zawo³anie „Za zdro-
wie pañ”, uwiecznione w popularnym re-
frenie przeboju œpiewanego przez Edwar-
da Hulewicza.

Po 1989 r. polskie spo³eczeñstwo zmie-
ni³o swój stosunek do obchodów Dnia Ko-
biet. Najpierw, przez kilka pierwszych lat
w ogóle go nie obchodzono, a wspominanie
o nim by³o odbierane prawie jak kolaboro-
wanie ze starym systemem. Potem powoli
nieœmia³o zosta³o przywracane, w zupe³nie
innej formie. Raczej jako okazja do modnej
w tym czasie integracji w zak³adach pracy,
realizowanej w myœl nowych zasad zarz¹-
dzania, które ¿ywcem przeszczepiano z za-
chodu na rynek polski. Obecnie jest ró¿nie.
Niektórzy œwiêtuj¹, inni nie. W koñcu jest
demokracja i ka¿dy mo¿e podejœæ do tema-
tu jak zechce. Na szczêœcie czasy obowi¹z-
kowego œwiêtowania i radowania siê w jed-
nakowy sposób mamy za sob¹.

U pocz¹tków Dnia Kobiet leg³y pró-
by wywalczenia dla kobiet takich samych
praw, jakie mieli mê¿czyŸni, w tym praw
wyborczych. Potem œwiêto nabra³o inne-
go znaczenia, a z biegiem czasu jego pier-
wotne przyczyny zosta³y zupe³nie zapo-
mniane. Warto jednak przypomnieæ przy
tej okazji, ¿e jeszcze do niedawna, w nie-
których kantonach Szwajcarii (a wiêc
cywilizowanego kraju europejskiego)
kobiety nie mia³y prawa do g³osowania.

W Polsce toczy siê obecnie dyskusja
na temat parytetów, czyli procentowego
okreœlenia liczby kobiet, które powinny
znaleŸæ siê na listach wyborczych. Projekt
takiej ustawy trafi³ w³aœnie do Sejmu. Przy
okazji przez media przetoczy³a siê paryte-
towa dysputa, w której star³y siê przeciw-
niczki i zwolenniczki takich rozwi¹zañ.
Rzecz jasna wypowiadali siê równie¿ pa-
nowie, ale ci trochê ciszej, bo temat z za³o-
¿enia uznano za kobiecy i raczej kobietom
oddawano g³os. Zarówno jedna, jak i dru-
ga strona rzadziej pos³ugiwa³y siê rzeczo-
wymi argumentami, a czêœciej dawa³y siê
ponieœæ emocjom. Projekt ustawy trafi³ do
komisji i zobaczymy co z tego wyniknie.
Niew¹tpliwie temat jest z rodzaju „popraw-
nych politycznie”, a zatem nie wypada go
oficjalnie krytykowaæ. Tym bardziej, ¿e
stoj¹ za nim œrodowiska feministyczne, któ-
re znane s¹ z bezpardonowych ataków na
ka¿dego, kto oœmieli siê mieæ inne zdanie.
Poza tym od razu na wstêpie dokonano
medialnego podzia³u: kto jest za - ten jest
nowoczesny i postêpowy, a kto przeciw -
ten zacofany i oszo³om. Natomiast sprawa
jest bardzo istotna i powinna byæ rozpa-
trywana z kompletnie innego punktu wi-
dzenia. Oczywiœcie, bezsporna jest kwestia
zaktywizowania kobiet w ¿yciu publicz-
nym. Pytanie tylko czy parytety to spowo-
duj¹. S¹ przyk³ady pañstw, które wprowa-
dzi³y takie rozwi¹zania i nie wp³ynê³o to
pozytywnie na wiêksze zaanga¿owanie ko-
biet w ¿yciu spo³ecznym i politycznym.

Za zdrowie Pañ

(ci¹g dalszy na str. 13)
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Lenka urodzi³a siê z bardzo rzadk¹
wad¹ uk³adu kostnego tzw. PFFD. Jej lewa
nó¿ka nie rozwija siê prawid³owo i jest ju¿
na chwilê obecn¹ o kilka centymetrów krót-
sza od prawej. Aby w przysz³oœci mog³a
normalnie ¿yæ, potrzebna jest seria niezwy-
kle skomplikowanych i kosztownych ope-
racji, bardzo bolesny zabieg wyd³u¿ania
koœci oraz rehabilitacja, wszystko to w USA.
Niesamowite osi¹gniêcia w leczeniu tego
schorzenia ma s³ynny amerykañski orto-
peda dr Dror Paley.

W 2000 r. u Agaty stwierdzono
stwardnienie rozsiane. Jest pod sta³¹
opiek¹ specjalistów. Systematycznie
poddawana jest rehabilitacji, leki któ-
re za¿ywa s¹ bardzo kosztowne.

Aby jej pomóc wystarczy wpi-
saæ w rocznym zeznaniu podatkowy

Igor Bartosz z Oœwiêcimia ma
nieco ponad cztery lata, a ju¿ toczy
walkê o ¿ycie. Lekarze wykryli u nie-
go rzadki nowotwór ucha. 8 stycznia
br. zdiagnozowano miêsaka pr¹¿ko-
wanokomórkowego - typ embryona-
le - znajduj¹cego siê w uchu wewnêtrz-
nym, a wiêc najgorszej w rokowa-
niach lokalizacji tzw. oko³ooponowej.

Igorek potrzebuje naszego wsparcia

Aby pomóc Igorowi wystarczy wpisaæ w rocznym zeznaniu podatko-
wy PIT nazwê: Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” Numer KRS:
0000037904. Koniecznie z dopiskiem - Igor Bartosz.

Datki mo¿na te¿ wp³acaæ na konto:
Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
ul. £omiañska 5,
01-685 Warszawa,
numer konta: 41124010371111001013219362.
Z dopiskiem: Darowizna na rzecz Igora Bartosza.

Pomó¿ Agacie Danek
(z domu Klimeczek)

Pomó¿my Lence 

Lenka ma jedyn¹ szansê i ma³o czasu na ucieczkê od kalectwa. To nor-
malne ¿ycie Lenki kosztuje 200 tys. USD. Przeka¿ 1% podatku na rzecz
OPP: Fundacja Dzieciom Niepe³nosprawnym „Podaruj uœmiech”
KRS: 0000245254, koniecznie z dopiskiem „Dla Leny Paw”.

Lenka jest podopieczn¹ Fundacji Dzieciom Niepe³nosprawnym „Poda-
ruj uœmiech”,

nr konta: ING Bank Œl¹ski 49 1050 1764 1000 0023 0058 3966.
Koniecznie z dopiskiem „Dla Leny Paw”.

Serdecznie dziêkujê wszystkim uczestnikom pogrzebu mojego mê¿a

Podziêkowania kierujê do rodziny, kole¿anek i kolegów z klasy
szko³y podstawowej i tych, którzy byli ze mn¹ w tej ciê¿kiej chwili.
Dziêkujê za zamówione msze œw. z³o¿one kwiaty i wieñce oraz okaza-
ne wspó³czucie.

Podziêkowanie

Janina AdamskaJanina AdamskaJanina AdamskaJanina AdamskaJanina Adamska

Œp. Adama Adamskiego

PIT nazwê: Caritas Archidiecezji Krakowskiej, KRS 0000207658. Koniecz-
nie z dopiskiem: „Danek”.

26 stycznia nieznany sprawca wykorzystuj¹c nie zamkniête na klucz drzwi
w jednym  z mieszkañ w bloku nr 11 na os. Paderewskiego skrad³ saszetkê
z zawartoœci¹ dokumentów oraz pieni¹dze w kwocie 50 z³ na szkodê Marka Z.

Z 26/27 stycznia nieznani sprawcy w³amali siê do lokalu gastronomicz-
nego „Lider” przy ul. Dworcowej w Brzeszczach. Do wnêtrza przedostali
siê wy³amuj¹c kratê i kwaterê okna. Ich ³upem pad³o prawie 5 tys. z³ znajdu-
j¹ce siê w automatach do gier oraz papierosy i alkohol. W³aœciciel Leszek S.
oszacowa³ straty na 7 tys. z³.

3 lutego funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej zatrzymali na ul. Dworcowej
do kontroli drogowej 36-letniego kierowcê Skody, podejrzanego o jazdê
pod wp³ywem alkoholu. Badanie stanu trzeŸwoœci przypuszczenia potwier-
dzi³o. Mieszkaniec Góry (gm. MiedŸna), Miros³aw U. mia³ we krwi ponad
2,13 prom. alkoholu.

Z 5/6 lutego w Brzeszczach na ul. Pi³sudskiego policjanci zatrzymali
41-letniego mieszkañca Jawiszowic Jerzego S., który jecha³ rowerem pomi-
mo s¹downie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Z 6/7 lutego stra¿nicy miejscy zatrzymali, przed blokiem nr 8 na os. Pade-
rewskiego w Jawiszowicach, 55-letniego bezdomnego Wies³awa B. Mê¿czy-
zna spa³ na chodniku przy kilkunastostopniowym mrozie. Stê¿enie alkoholu
wynosi³o u niego 2,82 prom. Wies³aw B. noc spêdzi³ w izbie wytrzeŸwieñ.

9 lutego dwie m³ode kobiety wykorzystuj¹c nieuwagê ekspedientki
w sklepie „Kamilo” przy ul. Mickiewicza w Brzeszczach skrad³y z szuflady
pieni¹dze. W³aœciciel Marcin A. straci³ 930 z³.

11 lutego funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej podczas patrolu na ul. Mickie-
wicza w Brzeszczach ujêli 43-letniego mieszkañca Brzeszcz, który w sposób
ostentacyjny spo¿ywa³ alkohol. Zachowanie Mieczys³awa W. oceni S¹d Rejo-
nowy w Oœwiêcimiu, do którego skierowano wniosek o ukaranie delikwenta.

Z 14/15 lutego z³odzieje w³amali siê  do sklepu wielobran¿owego
w Brzeszczach przy ul. Piastowskiej. Wy³amali blachê zabezpieczaj¹c¹ okno,
wybili szybê i skradli papierosy. W³aœciciel W³odzimierz K. poniós³  straty
w wys. 3 tys. z³.

15 lutego w sklepie ,,Lidl” na os. Paderewskiego w Jawiszowicach funk-
cjonariusze Stra¿y Miejskiej ujêli trzech nastolatków: Paw³a Z. (17 lat),
Wojciecha K. (16 lat) i Piotra Œ. (18 lat), mieszkañców Oœwiêcimia, podej-
rzanych o kradzie¿ artyku³ów spo¿ywczych i przemys³owych. Zdarzenie
zarejestrowa³ wewnêtrzny system monitoringu wizyjnego placówki. Sprawê
przekazano do rozpatrzenia do S¹du Rodzinnego i Nieletnich w Oœwiêcimiu.

15 lutego stra¿nicy miejscy ujêli w Barze „Centrum” w Brzeszczach
przy ul. Dworcowej 76-letniego mieszkañca Brzeszcz Franciszka D., który
pod wp³ywem alkoholu (1,2 prom.) zak³óca³ porz¹dek publiczny. Zatrzy-
many spêdzi³ noc w izbie wytrzeŸwieñ.

17 lutego w Brzeszczach na ul. Narutowicza policjanci wykonywali czyn-
noœci na miejscu kolizji drogowej z udzia³em  samochodu marki Rover, któ-
rym kierowa³ brzeszczanin Jerzy B. Okaza³o siê, ¿e pojazd w bazie Systemu
Informacyjnego Schengen figuruje jako utracony na terenie W³och. Auto
zabezpieczono na parkingu. Policjanci ustalaj¹ okolicznoœci w jakich po-
jazd znalaz³ siê i zosta³ zarejestrowany na terenie naszego kraju.

18 lutego w Brzeszczach w Oœrodku Zdrowia przy ul. Pi³sudskiego niezna-
ny sprawca skrad³ z kieszeni pozostawionego na wieszaku p³aszcza dowód osobi-
sty. Poszkodowanym jest 67-letni mieszkaniec Wilczkowic Rudolf Z.

22 lutego, tu¿ po godz. 19-tej, w Brzeszczach na terenie kopalni „Brzesz-
cze-Silesia”, zatrzymano na gor¹cym uczynku trzech mieszkañców Jawi-
szowic: 23-letniego Mariusza S., 28-letniego Marcina T. i 29-letniego Rafa-
³a U. Odciêli oni kable telekomunikacyjne o ³¹cznej wartoœci 10 tys. z³. Zo-
stali zatrzymani przez policjantów, gdy próbowali wynieœæ skradzione mie-
nie do swoich samochodów.

* * * * *

* * * * *

* * * * *
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Aktualnoœci

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Pocz¹tek marca - jeszcze nie wiosna, ale z pew-
noœci¹ ju¿ przedwioœnie - roztopy, które przynio-
s³y ostatnie dni lutego, mokry œnieg z deszczem
i promienie nieœmia³o przeœwituj¹cego przez
chmury s³oñca, przebiœniegi, krokusy na szarej
trawie. Sroga zima sprawi³a, ¿e z niecierpliwo-
œci¹ czekamy na nadejœcie prawdziwej wiosny.

Druga po³owa lutego i marzec w œwiadomo-
œci chrzeœcijan nierozerwalnie ³¹cz¹ siê z okresem
Wielkiego Postu, który rozpoczyna Œroda Popiel-
cowa. Przykazanie koœcielne nakazuje, aby ostat-
nie zabawy karnawa³owe, zwane œledzikiem, za-
koñczyæ we wtorek przed pó³noc¹. Ten wyj¹tko-
wy czas od Œrody Popielcowej do Triduum Pas-
chalnego, umo¿liwiaj¹cy wiernym godne prze¿y-
cie œwi¹t wielkanocnych, nazywany jest czterdzie-
stodniowym, choæ naprawdê liczy 46 dni. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e przygotowanie do najwiêkszych
œwi¹t chrzeœcijañskich pierwotnie obejmowa³o
jedynie czterdzieœci godzin. Wymiar czterdziestu
dni ustanowiono w 325 roku podczas soboru w Ni-
cei, zaœ w VII wieku za pocz¹tek Wielkiego Postu
Koœció³ katolicki uzna³ szóst¹ niedzielê przed
Wielkanoc¹. Dla uzupe³nienia warto dodaæ, i¿
w niedziele post nie obowi¹zywa³-st¹d tradycja
Œrody Popielcowej (chodzi³o o zachowanie czter-
dziestodniowego czasu umartwienia).

Widoczny znak pokuty w Popielec stanowi
posypanie g³owy popio³em, pochodz¹cym z palm
poœwiêconych w Niedzielê Palmow¹ poprzednie-
go roku. Popió³ przypomina równie¿ o kruchoœci
ludzkiego ¿ycia. W interpretacji wielkopostnych
symboli istotny jest aspekt czasowy - liczba 40,
maj¹ca biblijne korzenie. Wielokrotnie powtarza
siê ona w Starym i Nowym Testamencie: czter-
dziestodniowy potop, czterdzieœci lat wêdrówki
ludu wybranego do Ziemi Obiecanej i czterdzie-
œci dni spêdzi³ Jezus na pustyni, modl¹c siê, po-
szcz¹c oraz walcz¹c z szatanem. Id¹c tym tropem
trzeba zwróciæ uwagê na biblijne motywy tu³acz-
ki, pokuty oraz na wspólne korzenie kultury juda-
istycznej i chrzeœcijañskiej. Uœwiadomienie sobie
tego faktu wskazuje drogê pojednania i jest pod-
staw¹ dialogu miêdzy kulturami. O ile na szcze-
blu lokalnym nie mo¿na w tym wzglêdzie zbyt
wiele dokonaæ, to z pewnoœci¹ warto podj¹æ pró-
bê innego spojrzenia na tych, którzy ró¿ni¹ siê od
nas obyczajem. Dostrzec nale¿y to, co jednoczy
i tworzy jedn¹ cywilizacjê. Do takiej postawy zo-
bowi¹zuje pamiêæ o bezimiennych ofiarach zamor-
dowanych na ziemi oœwiêcimskiej. Wielki Post
niew¹tpliwie daje wiele okazji do zastanowienia
nad swoim ¿yciem, stosunkiem do bliŸnich w szer-
szym kontekœcie.

Mówi¹c o tradycji wielkopostnej nie sposób
pomin¹æ elementów spo³ecznych i zwyczajów
zwi¹zanych ze spo¿ywaniem pokarmów. Przyka-
zania koœcielne zabraniaj¹ w Wielkim Poœcie
uczestniczyæ w hucznych zabawach. Zalecaj¹ tak-
¿e umiar w jedzeniu i piciu. Wed³ug dawnych za-
sad w czasie postu do smarowania chleba zamiast
mas³a u¿ywano powide³ albo oliwy. Œledzie po-
dawano bez œmietany, podobnie kawê - bez œmie-
tany i cukru. Popularnym napojem w tym okresie
by³a herbata z lipy, a zamiast deserów propono-
wano nies³odkie ciastka. Obecnie œcis³y post obo-
wi¹zuje jedynie w Œrodê Popielcow¹ i Wielki Pi¹-

tek, ale jeszcze na pocz¹tku XX wieku poszczono
przez ca³y Wielki Tydzieñ. G³ówne potrawy sta-
nowi³y pra¿onki (pra¿ony jêczmieñ i pszenica)
oraz zbo¿owe polewki. Ludow¹ paskê wypieka-
no z m¹ki pszennej, ¿ytniej lub gryczanej. W kuch-
ni obowi¹zywa³a wtedy zupe³na cisza. Mog³y tam
przebywaæ wy³¹cznie kobiety. Tak wypieczony
chleb dla po³ysku smarowano s³onin¹ i dekoro-
wano pieczonym krzy¿em. W niektórych regio-
nach Polski, jak na Polesiu, paskê zdobiono ptasz-
kami i ró¿ami. Obrzêd jej przyrz¹dzania najczê-
œciej przypada³ na Wielki Tydzieñ. Starsze osoby
wspominaj¹, z jak¹ surowoœci¹ dawniej przestrze-
gano wielkopostnych nakazów, gdy¿ nawet ron-
dle dok³adnie czyszczono, aby nie pozostawa³y
na nich resztki t³uszczu.

Podczas spotkañ towarzyskich skoczne polki
i mazurki zastêpowa³y ¿a³obne nokturny i smutne
dumki. Kobiety zak³ada³y ozdoby z hebanu lub
onyksu w srebrze. Dzieciom równie¿ udziela³a siê
atmosfera Wielkiego Postu, bo zamiast baœni czy-
tano im ¿ywoty œwiêtych. Wœród obrzêdów reli-
gijnych do dziœ znane s¹ gorzkie ¿ale oraz drogi
krzy¿owe. Gorzkie ¿ale powsta³y na pocz¹tku
XVIII w. Maj¹ charakter rdzennie polski, wywo-
dz¹cy siê ze œredniowiecznych pieœni pasyjnych
i modlitw brewiarzowych. Wyg³aszanie kazañ o te-
matyce pasyjnej siêga równie¿ œredniowiecza. Od-
prawiana w pi¹tki droga krzy¿owa zosta³a upo-
wszechniona pod koniec XIX w. Wielowiekow¹
tradycj¹ cieszy siê misterium pasyjne wystawia-
ne przez bernardynów w Kalwarii Zebrzydow-
skiej, gdzie architektura i uk³ad dró¿ek odpowia-
daj¹ rozmieszczeniu stacji w Ziemi Œwiêtej.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e czas pokuty mo¿na ³¹czyæ
ze sk³adaniem ofiar, refleksj¹, duchowym od-
poczynkiem. Dla katolików niezwykle istotnym
i cennym elementem s¹ obrzêdy religijne, maj¹ce
korzenie biblijne, zatwierdzone przez tradycjê ko-
œcieln¹, czêsto ³¹cz¹ce wartoœci teologiczne z lu-
dowymi. Warto braæ pod uwagê zarówno religij-
ny wymiar tego okresu, jak równie¿ osobiste prze-
¿ycia, odpoczynek i wewnêtrzny spokój.

 Tak siê sk³ada, ¿e w czasie Wielkiego Postu
nie wypadaj¹ tzw. d³ugie weekendy, panuje na-
strój powagi. Jedynym momentem, który mo¿e
zak³óciæ ten spokój, jest 8 marca, czyli Dzieñ ko-
biet, kiedyœ hucznie obchodzony. Œwiêto kojarzy
siê g³ównie z socjalistyczn¹ propagand¹, bo w Pol-
sce zosta³o zauwa¿one dopiero po II wojnie œw.,
a zniesione w 1993 r. Obecnie œwiêtuje siê nieofi-
cjalnie. W³aœciwie nie ma powodu, aby przywra-
caæ je do ³ask w dawnym znaczeniu, ale wypa-
da pamiêtaæ o jego pierwotnym przes³aniu, ma-
j¹cym Ÿród³o w ruchu robotniczym w Ameryce
i Europie zachodniej. Pracownice walczy³y
wówczas o lepsze ¿ycie. Konkluduj¹c, nie cho-
dzi o ten jeden dzieñ, czaruj¹cy uœmiech i tuli-
pany, lecz o szacunek i zasady równouprawnie-
nia, rozs¹dnie realizowane w codziennym ¿yciu,
pozostaj¹ce w zgodzie z has³ami w³aœciwie ro-
zumianego feminizmu.

Ka¿dego dnia warto pomyœleæ o uœmiechu, naj-
pierw do samego siebie, a potem do drugiego cz³o-
wieka. Przede wszystkim teraz, w Wielkim Poœcie,
trzeba wspomnieæ o szczeroœci, uczciwoœci, dobro-
ci, abyœmy nie zapomnieli, ¿e pokuta i postanowie-
nia wielkopostne nie s¹ celem, a jedynie œrodkiem
do bycia lepszym i w pe³ni szczêœliwym.

Spotka³ siê z m³odzie¿¹
Profesor Kazimierz Bielenin jest jednym

z najwybitniejszych europejskich archeolo-
gów. Przy okazji otwarcia wystawy „50 lat
badañ nad staro¿ytnym hutnictwem ¿elaza
w Górach Œwiêtokrzyskich 1955-2005” w Oœrod-
ku Kultury spotka³ siê z m³odzie¿¹ z Powiato-
wego Zespo³u nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogól-
nokszta³c¹cych w Brzeszczach.

24 lutego na spotkanie do OK przybyli za-
równo uczniowie i dyrektor PZ nr 6 Anna Ka-
sprzyk-Ha³at, jak i wicestarosta oœwiêcimski Jó-
zef Krawczyk, burmistrz Brzeszcz Teresa Jan-
kowska i dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji
Bo¿ena Sobociñska.

Na zaproszenie prof. Bielenina odpowiedzieli
te¿ dr hab. in¿. Tadeusz Mikoœ z Wydzia³u Gór-
nictwa i Geoin¿ynierii i dr hab. in¿. Miros³aw
Karbowniczek, dziekan Wydzia³u In¿ynierii
Metali i Informatyki Przemys³owej Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przeprowadzi-
li krótkie wyk³ady informuj¹c m³odzie¿ o mo¿li-
woœciach podjêcia kszta³cenia w AGH na wydzia-
³ach górniczym i metalurgicznym. Prof. Karbow-

niczek podkreœli³, potrzebê wspó³pracy wielkiej
uczelni naukowej ze szko³ami œrednimi. Wrêczy³
te¿ dwa medale pami¹tkowe „50-lecie badañ nad
staro¿ytnym hutnictwem œwiêtokrzyskim” z oka-
zji jubileuszu 65-lecia efektywnego rozwoju brzesz-
czañskiego szkolnictwa œredniego. Odebra³y je
Bo¿ena Sobociñska i Anna Kasprzyk-Ha³at. Me-
dale ufundowane zosta³y przez komitet organiza-
cyjny obchodów jubileuszu 50-lecia badañ nad
staro¿ytnym hutnictwem Œwiêtokrzyskim.

Tego dnia profesor opowiedzia³ uczniom
o wystawie, a tym samym o swojej pracy.

- Ta wystawa przedstawia pó³ wieku pracy
osi¹gniêæ waszego brzeszczanina - zwraca³ siê
do uczniów „Szóstki” Kazimierz Bielenin. -
Ch³opca, który w 1935 r. z Brzeszcz siê wypro-
wadzi³, który tak samo jak dzisiejsza m³odzie¿
skoñczy³ gimnazjum. A potem pracowa³ w brzesz-
czañskiej kopalni wêgla 3,5 roku i poszed³ dalej
przed siebie, by siê czegoœ dowiedzieæ, kiedy
trafi³a siê szansa wielkiej sprawy, przed któr¹
stan¹³em w Górach Œwiêtokrzyskich.

Dzisiaj profesor mówi, ¿e z Górami Œwiêto-
krzyskimi móg³ sobie daæ spokój. Raz - trzeba by³o
tam dojechaæ, dwa - nie wiadomo by³o, co tak
naprawdê w sobie kry³y. Tymczasem zrobi³a siê
z tego, jak twierdzi, wielka sprawa europejska.

- Myœlê, ¿e przekazaliœmy uczniom bakcyla
- mówi profesor. - Dziêki tej wystawie m³odzie¿
mo¿e zobaczyæ czym siê zajmujemy.

Prof. Kazimierz Bielenin przybli¿y³ tematykê wystawy
m³odzie¿y z PZ nr 6

Tradycje œwi¹teczne

Krystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna Rosner
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ARNIKA ul. S³owackiego 4
12.03 - 19.03
CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
05.03 - 12.03
02.04 - 09.04
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
19.03 - 26.03
SYNAPSA ul. £okietka 39
26.03 - 02.04

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

Dy¿ury aptek w Dy¿ury aptek w Dy¿ury aptek w Dy¿ury aptek w Dy¿ury aptek w marcumarcumarcumarcumarcu

Og³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobne
•  Do wynajęcia nowy budynek pod działalność go-
spodarczą; tel.600 984 408.

•  Sprzedam działkę rolno-budowlaną o powierzchni
65 arów w Jawiszowicach, tel. 602 771 379.

•  Do wynajęcia 5 lokali biurowych o powierzchni:
15 m2, 19 m2, 10 m2, 16 m2, 19 m2 w budynku parte-
rowym, z mediami, w Brzeszczach przy ul. Kościusz-
ki. Do dyspozycji parking. Informacje pod nr tel.
698 624 478.

•  Polsat Cyfrowy, Cyfra + na telefon z dostawą do
domu. Montaż anten - budynki jednorodzinne. Jan
Nycz, tel. 033 810 70 22, kom. 604 836 409.

13 lutego cz³onkowie Samorz¹du Uczniow-
skiego, Szkolnego Ko³a Krajoznawczo-Tu-
rystycznego i Ko³a Historycznego dzia³aj¹-
cych w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesz-
czach udali siê do Krakowa, miasta w któ-
rym studiowa³ patron „Dwójki” Miko³aj
Kopernik.

Zapisy do szkó³ i przedszkoli
Dyrektorzy szkó³ podstawowych, gimnazjal-

nych i przedszkoli og³aszaj¹ zapisy uczniów
i wychowanków na rok szkolny 2010/2011.

Zapisów mo¿na dokonaæ w kancelariach
placówek oœwiatowych w godzinach 8.00-15.00
w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2010 r.

Stowarzyszenie BIOS dzia³a na rzecz
ochrony œrodowiska przyrodniczego. Propagu-
je potrzeby ochrony zasobów przyrodniczych
oraz œrodowiska naturalnego, poprzez pro-
wadzenie edukacji ekologicznej wœród dzieci
i m³odzie¿y oraz doros³ych mieszkañców gmi-
ny Brzeszcze.

Stowarzyszenie
ekologiczne BIOS
w grudniu 2009 r.
z o r g a n i z o w a ³ o
zbiórkê makulatury
pod has³em „Wiel-
kie Œwi¹teczne Po-
rz¹dki”. Po raz
pierwszy do wspó³-
pracy przy tej akcji,
oprócz uczniów ze
szkó³ podstawo-
wych, zaproszono
przedszkolaków.

- £¹cznie zebra-
liœmy ponad 7 ton
makulatury, któr¹ odebra³a firma Krzysztofa Gar-
lickiego „Skup i sprzeda¿ surowców wtórnych”
z Wadowic - mówi Gra¿yna Œliwa, ze stowarzy-
szenia BIOS. - Za uzyskane œrodki, wzorem lat
ubieg³ych, stowarzyszenie dofinansuje np. wyjaz-
dy dzieci na wycieczki.

Wyjazd zaplanowano na luty w zwi¹zku
z przypadaj¹c¹ w tym miesi¹cu rocznic¹ urodzin
Miko³aja Kopernika (19.02.1473 r.). Kopernik
w latach 1491-1495 studiowa³ na Akademii Kra-
kowskiej (pierwsza nazwa Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego), która by³a wówczas znanym oœrod-
kiem studiów astronomicznych.

Spacer po Krakowie roz-
poczêliœmy na Plantach przy
Collegium Witkowskiego
Uniwersytetu Jagielloñskie-
go, gdzie stoi pomnik astro-
noma. Kopernik na granito-
wym cokole, przedstawiony
w stroju ¿aka, trzyma w rê-
kach astrolabium - pomiaro-
wy przyrz¹d astronomiczny
u¿ywany do wyznaczania po-
³o¿enia cia³ niebieskich nad
horyzontem. Potem udaliœmy
siê do koœcio³a œw. Anny,
gdzie znajduje siê kolejny po-
mnik Kopernika. Pomnik wy-
konany z czarnego marmuru
przedstawia pos¹g Uranii,
która w jednej rêce trzyma
tarczê z gwiazdozbiorem,
a drug¹ nak³ada Koperniko-
wi wieniec laurowy. Nastêp-
nie zwiedziliœmy Collegium
Maius, najstarszy budynek
Uniwersytetu Jagielloñskiego
wzniesiony w XIV w. Obec-
nie znajduje siê w nim siedzi-

Kolejna zbiórka makulatury odbêdzie siê
w szko³ach i przedszkolach koñcem marca. W bie-
¿¹cym roku stowarzyszenie BIOS podejmie te¿
dzia³ania w ramach Dni Ziemi.

- Ju¿ dziœ zapraszamy dzieci i m³odzie¿ do
udzia³u w konkursach, kolejnym Zlocie M³odych
Ekologów oraz w Œwiêcie Polskiej Niezapomi-
najki - dodaje Gra¿yna Œliwa.

W ubieg³ym
roku stowarzyszenie
zrealizowa³o wiele
akcji, m.in. wraz
z Agencj¹ Komu-
naln¹ zbiórkê darów
dla bezdomnych
zwierz¹t ze schro-
nisk w Oœwiêcimiu
i Bielsku-Bia³ej.
W tym przedsiê-
wziêciu udzia³ wziê-
³o dziewiêæ placó-
wek. Zebrano rekor-
dow¹ iloœæ karmy,
ry¿u, makaronu i ka-
szy, jak równie¿ ko-
cyków, œpiworów

i misek. Oprócz tego w przedszkolach i szko³ach pro-
wadzono zbiórkê zu¿ytych baterii.

- Dla wyró¿niaj¹cych siê w zbiórce BIOS zor-
ganizowa³ wycieczkê do Parku Miniatur w Inwa³-
dzie - mówi Gra¿yna Œliwa.

Kornelia Jêdrusik, ucz. kl. 6dKornelia Jêdrusik, ucz. kl. 6dKornelia Jêdrusik, ucz. kl. 6dKornelia Jêdrusik, ucz. kl. 6dKornelia Jêdrusik, ucz. kl. 6d
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Dzia³ania BIOS’u

Stowarzyszenie BIOS w tym roku równie¿ zaprosi dzieci do
udzia³u w Zlocie M³odych Ekologów

Œladami Miko³aja Kopernika

Na Plantach przy Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagielloñskiego

ba Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego. W Col-
legium Maius, wybudowanym w stylu gotyckim,
zgromadzone s¹ s³ynne zbiory historycznych instru-
mentów naukowych m.in. przyrz¹dy kartograficz-
ne, meteorologiczne i astronomiczne, w tym rów-
nie¿ te, którymi pos³ugiwa³ siê Miko³aj Kopernik.

Cieszê siê, ¿e pod opiek¹ pañ Gra¿yny Lachen-
dro, Jolanty Górki oraz Agnieszki Jurzak mogliœmy
zwiedziæ najstarsz¹ uczelniê w Polsce, w której stu-
diowa³ patron naszej szko³y oraz chodziæ po tych
samych miejscach w Krakowie co on.

Informacja

Gminny Zarz¹d EdukacjiGminny Zarz¹d EdukacjiGminny Zarz¹d EdukacjiGminny Zarz¹d EdukacjiGminny Zarz¹d Edukacji
w Brzeszczachw Brzeszczachw Brzeszczachw Brzeszczachw Brzeszczach

Od 1 marca kasa Urzêdu Gminy w Brzesz-
czach czynna:

poniedzia³ek: 7.00-16.30
wtorek - pi¹tek: 7.00-14.30

Informacja
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Nasze tematy

Odwiedzaj¹cy Oœrodek Kultury w Brzesz-
czach mogli ogl¹daæ prace Tadeusza Nowory-
ty, plastyka amatora. Obrazy tego dobrze zna-
nego w œrodowisku brzeszczañskim artysty zdo-
bi³y hol górny OK przez prawie trzy tygodnie.
Malarstwo to nie jedyna pasja pana Tadeusza.
Gra równie¿ na skrzypcach
i perkusji.

W styczniu odby³ siê wernisa¿
Tadeusza Noworyty. W Oœrodku
Kultury ju¿ po raz drugi zapre-
zentowa³ swoje prace. Na wer-
nisa¿ przybyli znajomi malarza,
lokalni plastycy, pisarze, rzeŸ-
biarze. Niespodziankê przygo-
towa³a Krystyna Sobociñska,
odczytuj¹c jeden ze swoich
wierszy. Nie zabrak³o równie¿
m³odych artystów, którzy wy-
stawiali swoje prace w OK.

- Pierwszy wernisa¿ mia³em
cztery lata temu w OK, równie¿
w styczniu - mówi artysta. -
Mi³o mi, ¿e mog³em ponownie
zaprezentowaæ mieszkañcom
gminy moj¹ twórczoœæ.

Tadeusz Noworyta obecnie
jest na emeryturze. Wczeœniej
pracowa³ jako nauczyciel za-
wodu w ZSG w Brzeszczach i w KWK „Brzesz-
cze”. Malarstwem zaj¹³ siê dopiero w roku 2003.
Od tego czasu powsta³o wiele prac, które g³ównie
przedstawiaj¹ pejza¿e, martw¹ naturê oraz tema-
tykê marynistyczn¹.

Pan Tadeusz dzia³a w dwóch stowarzysze-
niach. W oœwiêcimskiej Grupie „Na Zamku” pe³-
ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cego, a w Stowa-
rzyszeniu Twórców Kultury „Pasja” w Kêtach -
wiceprezesa.

Tadeusz Noworyta ju¿ w dzieciñstwie przeja-
wia³ zdolnoœci plastyczne. W szkole podstawowej
do pamiêtników kolegów i kole¿anek nie wpisy-
wa³ sentencji, tylko rysowa³ obrazki. Do dnia dzi-
siejszego niektórzy jego znajomi posiadaj¹ te drob-
ne dzie³a. Pan Tadeusz wspomina, jak bêd¹c

uczniem podstawówki namalowa³ na gazetkê
szkoln¹ z okazji obchodów Rewolucji PaŸdzier-
nikowej obrazek farbkami plakatowymi, który do-
cenili nauczyciele. Zosta³ on przes³any na kon-
kurs powiatowy i zdoby³ pierwsze miejsce.

Jak sam artysta mówi, motywem do malowa-
nia by³a wiara ¿ony w jego zdolnoœci plastycz-
ne. Stwierdzi³a, ¿e to, co potrafi jest wystarcza-

j¹cym powodem do tego, by przenosiæ na p³ótno
swój sposób widzenia œwiata.

- ¯ona zauwa¿y³a, ¿e mam pewne zdolnoœci
plastyczne. Za¿yczy³a sobie na prezent œlubny
obraz - wspomina artysta. - Mia³em na to rok cza-
su, ale dopiero w ostatnim tygodniu zacz¹³em go
malowaæ. Na szczêœcie zd¹¿y³em i jeszcze mokry
wrêczy³em ma³¿once w prezencie.

Artysta przez rok czasu prowadzi³ warszta-
ty plastyczne dla dzieci i m³odzie¿y w œwietli-

cy w Zasolu. Zajêcia
odbywa³y siê raz w ty-
godniu. Jego pod-
opieczni skorzystali
ze wskazówek, co
udowodnili bior¹c
udzia³ w du¿ym ogól-
nopolskim konkursie.
Zdobyli wtedy trzy
pierwsze miejsca. War-
to wspomnieæ, ¿e ry-
walizowa³o ze sob¹
oko³o 500 m³odych
amatorów.

Tadeusz Noworyta
swoje prace prezento-
wa³ na licznych wysta-
wach m.in. w Oœwiê-
cimiu, Bielsku-Bia-
³ej, Libi¹¿u czy Kê-
tach. W Kêtach wy-
stawê obejrza³o ok.

1,5 tys. osób.
- Szkoda, ¿e tak póŸno zacz¹³em malowaæ -

wyznaje Noworyta. - Gdybym wczeœniej roz-
pocz¹³ naukê, to s¹dzê, ¿e moje prace by³yby lep-
sze. Po prostu osi¹ga siê pewien pu³ap i bez fa-
chowego wsparcia, nie mo¿na go przejœæ.

Pasje Tadeusza

Obrazy Tadeusza Noworyty na wystawie w galerii „Pod Klasztorem” w Kêtach

Podczas wernisa¿u Tadeuszowi Noworycie wiersz przeczyta³a Krystyna Sobociñska

Oprócz malarstwa Tadeusz bardzo dobrze gra
na skrzypcach i perkusji. Swój warsztat muzycz-
ny szkoli³ w Pañstwowej Szkole Muzycznej I stop-
nia w Oœwiêcimiu. Tam nauczy³ siê gry na skrzyp-
cach, natomiast tajniki perkusji ju¿ sam poznawa³
w póŸniejszym czasie. Skrzypiec w doros³ym
¿yciu nie od³o¿y³ w k¹t, a wrêcz odwrotnie.
Swoje umiejêtnoœci wykorzystuje nadal, bêd¹c

cz³onkiem „Kapeli Zaso-
lanie”, a wczeœniej zespo-
³u œpiewaczo-kabareto-
wego „Têcza”.

„Kapela” istnieje ju¿
25 lat. Pan Tadeusz zwi¹-
zany jest z ni¹ od lat piê-
ciu. Grupa daje oprawê
muzyczn¹ dla zespo³ów
„Paœwiszczanie”, „Danko-
wianie” i „Górzanie”.
Oprócz tego przygrywa
m.in. Klubowi Seniora w
Zasolu i podczas do¿ynek
gminnych, parafialnych
i diecezjalnych. Wraz z Ta-
deuszem kapelê wspó³-
tworz¹: W³adys³aw Wró-
blewski, Kazimierz My-
narski, W³adys³aw Sob-
czuk i Józef Stawowczyk.

Tadeusz Noworyta chêt-
nie swoimi pasjami dzieli
siê z innymi. Pomaga m³o-

dym ludziom rozwijaæ ukryte talenty, a uczestnic-
twem w licznych gminnych i lokalnych imprezach,
daje radoœæ mieszkañcom gminy Brzeszcze.

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Mo¿e, wiêc trzeba zacz¹æ zastanawiaæ siê jak
mo¿na stworzyæ warunki dla kobiet, aby mo-
g³y ³¹czyæ swoje obowi¹zki rodzinne i zawo-
dowe z aktywnoœci¹ publiczn¹, a nie debato-
waæ czy ma ich byæ na listach 30 czy 50 pro-
cent. Bo to trochê przypomina owe komuni-
styczne obchody œwiêta kobiet, kiedy w³adza
po wrêczeniu symbolicznego goŸdzika i za-
œpiewaniu radosnego „Za zdrowie pañ” 8 mar-
ca, mia³a poczucie dobrze spe³nionego obo-
wi¹zku i œwiêty spokój przez resztê dni w roku,
utwierdziwszy siebie i innych w przekonaniu,
¿e na odcinku kobiecym wszystko w porz¹dku.

A z kobietami jest tak, jak z reszt¹ ludzkoœci -
jedne siê do czegoœ nadaj¹, inne nie. Jedne chc¹
dzia³aæ i maj¹ ku temu mo¿liwoœci, inne nie. I tak,
jak mê¿czyŸni - niektóre s¹ dobrymi lekarzami,
politykami, nauczycielami, burmistrzami, etc.,
a niektóre nie s¹. Natomiast na pewno w wiêkszym
stopniu musz¹ posi¹œæ trudn¹ umiejêtnoœæ godze-
nia ¿ycia rodzinnego z zawodowym i publicznym.
Ale tego na pewno ¿aden parytet nie zmieni.

Na koniec warto wspomnieæ jeszcze o jed-
nym. Bez wzglêdu na to, czy jest siê kobiet¹ czy
mê¿czyzn¹, bez wzglêdu na to, co siê robi, trze-
ba mieæ charakter. Pokaza³a to ostatnio Justyna
Kowalczyk, polskie panczenistki i oczywiœcie
Adam Ma³ysz.

(ci¹g dalszy ze str. 9)

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

Za zdrowie Pañ
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Harcerskie wspomnienia
Harcerstwo na terenie gminy Brzeszcze

œwiêtuje 75 lat istnienia. Z tej okazji m.in. w Oœrod-
ku Kultury w Brzeszczach pokazano wystawê
przedstawiaj¹c¹ ró¿ne pami¹tki. Nam historiê
brzeszczañskich harcerzy przybli¿y³ W³odzi-
mierz Senkowski, by³y komendant Oœrodka
Harcerskiego w Brzeszczach a póŸniej Komen-
dy Hufca w Brzeszczach.

W³odzimierz Senkowski wspomina, ¿e pierw-
sze dru¿yny harcerskie na terenie gminy Brzesz-
cze powsta³y w 1934 r. Skupia³y siê przy obecnej
Szkole Podstawowej nr 1. Opiekunem harcerzy
by³a nauczycielka Ewa Tokarz. W latach 1945-49
harcerstwo na terenie Brzeszcz i Jawiszowic by³o
bardzo liczne. Pan W³odzimierz w 1945 r. zacz¹³
uczêszczaæ do Gimnazjum (obecne liceum im.
Stanis³awa Konarskiego) w Oœwiêcimiu. W tym
te¿ roku zapisa³ siê do I Dru¿yny Harcerskiej Huf-
ca Oœwiêcim. W 1949 r. harcerstwo w postaci do-
tychczasowej, jako Polski Zwi¹zek Harcerski,
przesta³o istnieæ. Powsta³a Organizacja Harcerstwa

w ramach Federacji Zwi¹zków M³odzie¿y Polskiej.
- Dotychczasowe harcerstwo swoim progra-

mem, tradycjami nie odpowiada³o ówczesnej rze-
czywistoœci - mówi W³odzimierz Senkowski. -
W³adze komunistyczne patrzy³y na harcerstwo
z ukosa. Starano siê tê organizacje zd³awiæ. Zale-
¿a³o im, aby odeszli ci ludzie, którzy harcerstwu
przewodzili, bo to byli ludzie sprzed ‘39 r., popie-
raj¹cy w³adze sanacyjne oraz wychowawcy szkó³
prowadzonych przez stowarzyszenia koœcielne.

W 1956 r. nast¹pi³a reaktywacja harcerstwa
na ZjeŸdzie £ódzkim. Tam zaznaczono, ¿e instruk-
torem musi byæ osoba œwiecka, dlatego, ¿e Zwi¹-
zek Harcerstwa by³ powszechnym, otwartym dla
m³odzie¿y ró¿nych wyzwañ. Po ’56 r. pan W³o-
dzimierz by³ ju¿ po studiach i pracowa³ w Zak³a-
dach Chemicznych w Oœwiêcimiu. Postanowi³
jednak zaj¹æ siê harcerstwem w Brzeszczach.

- Zna³em doskonale ludzi z hufca z Oœwiêci-
mia, bo pojawili siê ci sami, co w 1945 r. - wspo-
mina Senkowski. - Grupa inicjatywna w 1957 r.
w Brzeszczach by³a bardzo liczna. Niestety in-
struktorów by³o jak na lekarstwo. Sam wtedy jesz-
cze nim nie by³em.

Pan W³odzimierz szybko zdoby³ stopieñ in-
struktora przewodnika i wys³ano go na kurs pod-
harcmistrzowski organizowany przez Komendê
Chor¹gwi Krakowskiej.

- Bardzo mile wspominam ten
kurs. Komendantem by³ W³adys³aw
Szczygie³, prof. Polonistyki Wy-
¿szej Szko³y Pedagogicznej w Kra-
kowie - wspomina Senkowski.

Zajêcia odbywa³y siê co dwa
tygodnie. Ponadto zorganizowano
dwa specjalne spotkania dla wszyst-
kich uczestników. Pierwsze na Turba-
czu, a kolejne w Podszklu na Orawie.
Podczas tego drugiego obecna by³a
ówczesna naczelnik Zwi¹zku Harcer-
stwa Polskiego Zofia Zakrzewska.

Zofia Zakrzewska dyskutowa³a
z uczestnikami na temat zaanga¿o-
wania politycznego instruktorów.
Przed wojn¹ i zaraz po niej okreœlano, ¿e harcer-
stwo jest organizacj¹ apolityczn¹. Ówczesne w³a-
dze chcia³y to zmieniæ. Uzna³y, ¿e m³odzie¿ nie
mo¿e byæ wychowywana bez okreœlonej ideologii.

W tym okresie pan W³odzimierz zajmowa³ siê
dru¿ynami w Brzeszczach. Wówczas by³ to Szczep

Dru¿yn. Do jego obowi¹zków
nale¿a³a koordynacja ca³oœci
dzia³añ. Spotyka³ siê z in-
struktorami i wspólnie nakre-
œlali program. G³ówny nacisk
k³adli na obozy wakacyjne,
poniewa¿ by³a to najwiêksza
atrakcja dla m³odzie¿y.

- Bardzo szybko usamo-
dzielniliœmy siê w organiza-
cji obozów dziêki brzesz-
czañskiej kopalni, a w³aœci-
wie Janowi Krzakowi, kie-
rownikowi zaopatrzenia -
mówi Senkowski. - Pan
Krzak zawsze tak organizo-
wa³ swoj¹ pracê, ¿e wysy³a-
j¹c samochód po sprzêt móg³

nas zabraæ ze sob¹, abyœmy mogli np. znaleŸæ
dobre miejsce obozowe.

Obozy cieszy³y siê ogromn¹
popularnoœci¹ wœród m³odych
harcerzy. By³a to dla nich for-
ma nagrody i docenienia za
ca³oroczne zaanga¿owanie.
Obóz zwykle trwa³ od 21 do
24 dni. W latach 1969 i 1970
w wyjazdach nad morze do
£eby bra³o udzia³ ponad 100
harcerzy.

W 1975 r. w wyniku reor-
ganizacji administracji pañ-
stwowej (powstanie 49 woje-
wództw) utworzono hufce w ka¿-
dej miejscowoœci: w Brzesz-
czach, Jawiszowicach i MiedŸ-
nej (te trzy miejscowoœci two-
rzy³y jedn¹ gminê). Brzesz-
czañskim komendantem zosta³
W³odzimierz Senkowski. Po krótkim czasie
stwierdzono jednak, ¿e hufców jest za du¿o i zo-
stawiono tylko ten w Brzeszczach. Pan W³odzi-
mierz do roku ’82 pe³ni³ funkcjê komendanta.
Zrezygnowa³ z niej podczas wyborów na now¹
4-letni¹ kadencjê, poniewa¿ zosta³ przewodnicz¹-
cym Rady Miejskiej w Brzeszczach, a oprócz tego

pracowa³ zawodowo, wiêc nie
móg³ ju¿ tyle czasu poœwiêcaæ har-
cerstwu. Nowym komendantem
zosta³a harcmistrz Ma³gorzata Mo-
roñczyk. Pe³ni³a tê funkcjê ju¿ jako
pracownik etatowy, a nie jak to
by³o wczeœniej - spo³ecznie.

W latach ’80 d¹¿ono do tego,
aby ka¿dy uczeñ szko³y podstawo-
wej nale¿a³ do harcerstwa. Ten cel
szczególnie realizowano, gdy na-
czelnikiem Harcerstwa Polskiego
zosta³ harcmistrz Jerzy Wojcie-
chowski. Zak³adano, ¿e dyrektor
szko³y jest szczepowym, wycho-
wawca dru¿ynowym, a uczniowie
harcerzami. Doprowadzi³o to do
ma³ego zaanga¿owania dzieci w

harcerstwo. Nie nale¿a³y, bo chcia³y, ale dlate-
go, ¿e odgórnie im kazano.

- Poniewa¿ trudno by³o znaleŸæ instruktorów,
zachêcano nauczycieli do pe³nienia tych funkcji
poprzez udzielanie im pewnych ulg - t³umaczy
Senkowski. - Dodatkowo p³acono za godziny po-
œwiêcone harcerstwu.

Na prze³omie lat 1989/90 zrezygnowano z eta-
tów, wiêc ci, którzy zajmowali siê odp³atnie har-
cerstwem te¿ zrezygnowali. Ma³gorzata Moroñczyk
w kolejnych wyborach na komendanta nie przyjê-
³a tej funkcji. PóŸniej tê funkcjê honorowo pe³ni³a
harcmistrz Mieczys³awa Czudek. Dotychczasowe
miejsce spotkañ, tzw. „dom harcerzy” mieszcz¹cy
siê w budynku dawnego kina „Wis³a”, powoli od-
bierano harcerzom. Wczeœniej nie p³acili czynszu,
a wszelkie op³aty pokrywa³a Komenda Chor¹gwi
Katowickiej. Niestety sytuacja siê zmieni³a i bu-
dynek przeznaczono jako miejsce spotkañ ca³ej
m³odzie¿y z Brzeszcz. Tym samym harcerze ju¿
nie mieli w³asnego miejsca. I tak w roku 1998 har-
cerstwo w Brzeszczach przesta³o istnieæ.

W 2003 r. rodzice brzeszczañskich dzieci spo-
tkali siê w Oœrodku Kultury (dyrektorem by³a
wówczas Beata Szyd³o) z inicjatywy osób ze szko-
³y górniczej.

- To by³y pierwsze kroczki - mówi Beata Ry-
bak, obecny komendant Zwi¹zku Dru¿yn Harcer-
skich w Brzeszczach dzia³aj¹cego przy Komen-
dzie Hufca Oœwiêcim. - Powsta³a „Pomarañczo-
wa 40-stka”, I dru¿yna harcerska prowadzona
przez Edwarda Szczerbowskiego, dru¿yna zucho-
wa „Przyjaciele zwierz¹t” prowadzone przez Ka-

Harcmistrz Józef Duc (z lewej)
i  harcmis t r z  W³odz imierz
Senkowski

Przemarsz dru¿yn harcerskich z nowo otrzymanym sztandarem Oœrodka
Harcerstwa w Brzeszczach im. Szarych Szeregów

Historia

Harcerki w 1-majowym pochodzie w Brzeszczach
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Rada Harcerskiego Krêgu Seniorów sk³ada ser-
deczne podziêkowania w³aœcicielom firmy „Dary-
mex” w Brzeszczach - Dariuszowi Gruca i Ryszar-
dowi R¹czka za nieodp³atne przekazanie obrusów na
rzecz Krêgu.

Podziêkowanie

W lutowym numerze „OB” zamieœciliœmy nieczytelny wykres na temat struktury wydat-
ków w bud¿ecie gminy w 2010 r. za co czytelników przepraszamy. Prezentujemy wersjê po-
prawion¹.

Struktura wydatków w bud¿ecie gminy
Brzeszcze na 2010 rok

tarzynê Marciñczyk-Jarek, a ja mia³am dru¿ynê zuchow¹
„Leœne Ludki”.

Te trzy dru¿yny powsta³y w oparciu o „starych” har-
cerzy, instruktorów. Nastêpnie stworzono 13 DH „Wid-
mo” dzia³aj¹c¹ przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesz-
czach prowadzon¹ przez Aleksandrê Kuleck¹. Iwona
Mika i Martyna Stykowska prowadzi³y VII DSH
„S.K.O.N.D.” przy Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach, a To-
masz Seku³a 5 DH „Agrikolê” przy SP Jawiszowice.

- Niektóre dru¿yny istniej¹ do dziœ - mówi Rybak. -
Dzieci chêtnie uczestnicz¹ w zabawach, dorastaj¹c suk-
cesywnie rezygnuj¹. Zostaje tylko garstka, która konty-
nuuje nasz¹ dzia³alnoœæ.

Dzisiejsi harcerze maj¹ swoj¹ ma³¹ harcówkê przy
ul. Kosynierów. Niestety nie ma tam wystarczaj¹co miej-
sca na organizowanie zbiórek. M³odzi ludzie spotykaj¹
siê wiêc w OK w Brzeszczach oraz w SP nr 1 i SP nr 2.

Obecnie Zwi¹zek Dru¿yn im. Szarych Szeregów
w Brzeszczach stanowi¹: 13 DH „Widmo”, 5 DH „Agri-
kola”, 2 GZ „Przyjaciele zwierz¹t”, 7 GZ „Zielone Bie-
dronki”, 8 GZ „Leœne Ludki”, Harcerski Kr¹g Seniorów
w Jawiszowicach i Kr¹g Instruktorski w Brzeszczach.
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Repertuar

ZasoleZasoleZasoleZasoleZasole
W ramach Festiwalu Kobiet świetlica zaprasza na

cykl spotkań, w programie:
10.03 Warsztaty florystyczne „Świąteczne dekora-

cje”- poprowadzi Monika Michalczyk ze Studia Flory-
stycznego „Magia Kwiatów” (17.30).

12.03 Dzień Kobiet w „Babskim Świecie” (18.00).
20.03 Pokaz kosmetyczno-fryzjerski, poprowadzą:

Alicja Wodecka i Magdalena Kózka (16.00).
24.03 Warsztaty decoupage cz.I (17.00).
31.03 Warsztaty decoupage cz.II (17.00).
Wtorki i czwartki - zajęcia aerobiku.
W piątki - zajęcia taneczne.

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
Świetlica zaprasza: wtorek, czwartek, piątek (14.00-

16.00). Podczas zajęć plastycznych robić będziemy
dekoracje świąteczne.

Huragan Babski zaprasza w czwartki (17.00).
Warsztaty w ramach „Festiwalu Kobiet” - szczegó-

ły na plakatach.
Zespół „Przecieszynianki” zaprasza na próby:

wtorki (17.00).
18.03 Zajęcia biblioteczne „Rozczytaj swoje dziec-

ko - z Julkiem i Julką” - dla dzieci w wieku 5-7 lat
z rodzicami lub dziadkami (17.00).

BórBórBórBórBór
12.03 Festiwal Kobiet - pokaz kulinarny „Wielka-

nocne przysmaki” (15.00).
14.03 Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

na przedstawienie pt. „Zamknij oczy i myśl o Anglii” oraz
na galę „Odjazdowa Europa”.

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

29.03 Spotkanie z książką z udziałem dzieci
z przedszkola w Borze (11.00).

WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
10.03 Festiwal Kobiet - pokaz kulinarny „Śniada-

nie wielkanocne” (15.00).
11.03 Turniej tenisa stołowego dla młodzieży szkol-

nej; szczegóły w DL (17.00).
14.03 Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

na przedstawienie pt. „Zamknij oczy i myśl o Anglii” oraz

na galę „Odjazdowa Europa”.
25.03 Festiwal Kobiet - warsztaty decoupage;

szczegóły w DL (17.00).

os. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiego
Festiwal Kobiet:
05.03 Spotkanie okolicznościowe pań z okazji

8 Marca.
09.03 Ceramika dla pań w OK.
18 i 19.03 Warsztaty decupage.
23.04 Świąteczne stroiki - warsztaty florystyczne

poprowadzi Grażyna Copik.

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego
Festiwal Kobiet:
08.03 „Dzień kobietki”- spotkanie dla dziewcząt

w wieku 7-17 lat z okazji ich święta; konkursy tema-
tyczne, robienie kwiatów z bibuły, pieczenie ciasteczek
i gofrów (17.00).

11.03 Dzień Kobiet w Klubie Seniora (14.00-16.00).
12.03 Warsztaty tworzenia biżuterii (17.00).
14.03 Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

na sztukę „Zamknij oczy i myśl o Anglii” oraz na galę
„Odjazdowa Europa” - szczegóły w świetlicy i na pla-
katach (16.30).

26.03 Wielkanocne stroiki z sianka - warsztaty dla
pań (17.00).

W środy zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży:
dzieci gr. zaawansowana: 14.00-15.00
dzieci gr. początkująca: 15.00-16.00
W środy kółko teatralne prowadzi Iwona Michalik

(16.00-17.00).
W czwartki Klub Aktywnych Panów (18.00-20.00).
W piątki zajęcia plastyczne (16.00).
Klub Seniora zaprasza w czwartki (14.00-16.00).

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice
11.03 ,,Babski wieczór” - spotkanie dla pań z oka-

zji Dnia Kobiet (17.00).
14.03 Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

na sztukę pt. „Zamknij oczy i myśl o Anglii” oraz na galę
pt. „Odjazdowa Europa”.

16.03 „Wiosenne aranżacje kwiatowe” - w ramach
Festiwalu Kobiet zapraszamy panie na warsztaty flory-
styczne (17.00).

25.03 ,,Koszyki, stroiki i palmy wielkanocne” -
przedświąteczne warsztaty plastyczne dla zaintere-
sowanych (17.00).

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
24.03 Spotkanie biblioteczne dla dzieci (9.30).
26.03 Gliniane baranki wielkanocne - zajęcia pla-

styczne dla dzieci (16.00).
W środy próby zespołu Skidzinianie (19.00).
Festiwal Kobiet:
09.03 Pokaz kulinarny prowadzi instruktor z ODR

Oświęcim Małgorzata Małkus (16.00).
14.03 Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

na sztukę pt. „Zamknij oczy i myśl o Anglii” oraz na galę
„Odjazdowa Europa”(16.30). Szczegóły na plakatach.

16.03 Wiosenne aranżacje florystyczne - warszta-
ty  prowadzi Monika Michalczyk ze Studia Florystycz-
nego „Magia Kwiatów” (18.00). Szczegóły na plakatach.(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

Programy Domów
Ludowych
i œwietlic OK09-11.03.2010

godz. 18.00 AVATAR 3D
godz. 20.40 KOŁYSANKA
12.03.2010
godz. 20.00 OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE 3D (USA, 15)
13-14.03.2010
godz. 18.00 ALVIN I WIEWIÓRKI 2 (USA, b.o)
godz. 20.00 OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE 3D
15.03.2010 nieczynne
16-18.03.2010
godz. 18.00 ALVIN I WIEWIÓRKI 2
godz. 20.00 OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE 3D
19.03.2010
godz. 18.00 ALICJA W KRAINIE CZARÓW 3D (USA, 10)
godz. 20.00 AUTOR WIDMO (USA, 15)
20.03.2010
godz. 20.30 AUTOR WIDMO
21.03.2010
godz. 18.00 ALICJA W KRAINIE CZARÓW 3D
godz. 20.00 AUTOR WIDMO
22.03.2010 nieczynne
23-24.03.2010
godz. 18.00 ALICJA W KRAINIE CZARÓW 3D
godz. 20.00 AUTOR WIDMO
25.03.2010
godz. 19.00 ALICJA W KRAINIE CZARÓW 3D
godz. 20.30 AUTOR WIDMO
26.03.2010 PRZEGLĄD FILMÓW O KOBIETACH
godz. 17.30 KWIAT PUSTYNI
godz. 19.30 wieczór babski - spotkanie z Małgorzatą
Niemen
godz. 20.30 AMELIA EARHART
27.03.2010
godz. 20.30 SOS DLA PLANETY 3D
28.03.2010
godz. 18.00 ALICJA W KRAINIE CZARÓW 3D
godz. 20.00 SOS DLA PLANETY 3D
29.03.2010 nieczynne
30-31.03.2010
godz. 18.00 ALICJA W KRAINIE CZARÓW 3D
godz. 20.00 SOS DLA PLANETY 3D

£ukasz £ukasik, Piotr Kufta i Witold
Kolasa wraz z Oœrodkiem Kultury w Brzesz-
czach zorganizowali Noworoczn¹ Wystawê
Terrarystyczn¹ Zwierz¹t Egzotycznych. W
poczynaniach wspiera³y ich Katarzyna Le-
œniak i Monika ¯ak.

By³o to ju¿ kolejne tego typu przedsiêwziê-
cie. Tym razem swoje okazy pokazali hodow-

cy z Krakowa, Rybnika i gminy Brzeszcze. Do
najciekawszych zaliczyæ mo¿na Legwana Zie-
lonego czy Pytona Tygrysiego Albino. W cza-
sie wystawy zebrano pieni¹dze w kwocie 900
z³, które przeznaczone zosta³y na doposa¿enie
schroniska w Oœwiêcimiu. M³odzi ludzie po-
stanowili za tê kwotê zakupiæ budy dla psów.

Organizacje imprezy wspomogli: Bank
Spó³dzielczy MiedŸna oddz. Brzeszcze, Apte-
ka „Synapsa”, Sklep komputerowy „MOBIS”,
Studio Reklamy „Abrys”, Robert i Ewa Miszu-
towie, Zak³ad Pogrzebowy „Harmata”, Sklep
zoologiczny „Nemo”, Studio Florystyczne
„Cuda-Wianki”, Sklep zoologiczny „Psia
Koœæ”, Auto-Serwis - Kazimierz Sajewicz.

Wystawa terrarystyczna

Wielki na 3,2 m pyton na szyi £ukasza i Katarzyny



Odg³osy Brzeszcz     marzec 2010 17

Kalendarium
przedsiêwziêæ
w marcu Henryk Go³êbiewski spotka³

siê z dzieæmi ze szkó³ podstawo-
wych w kinie „Wis³a”. Wizyta od-
by³a siê w ramach M³odzie¿owej
Akademii Filmowej. Uczniowie
zadawali pytania aktorowi, dziêki
temu dowiedzieli siê m.in. jak wy-
gl¹da praca na planie filmowym.

W ramach M³odzie¿owej Akade-
mii Filmowej Henryk Go³êbiewski
przyjecha³ do kina „Wis³a”. Aktor
znany jest z wielu ról, jednak najbar-
dziej z gry w filmach i serialach ta-
kich jak „Podró¿ za jeden uœmiech”,
„Wakacje z duchami”, „Czarne
chmury” czy „Edi”.

Spotkanie z „Poldkiem
Wanatowiczem”

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Przybyli do Oœrodka Kultury
uczniowie obejrzeli „Podró¿ za jeden
uœmiech”, a nastêpnie spotkali siê
z odtwórc¹ g³ównej roli - Poldka Wa-
natowicza - Henrykiem. Na pocz¹t-
ku, kierownik kina Aneta W¹drzyk,
na scenie rozmawia³a z goœciem,
przypominaj¹c jego kreacje w ró¿-

Z goœciem spotkania Henrykiem Go³êbiewskim rozmawia³a
Aneta W¹drzyk

nych produkcjach. W dalszej czê-
œci m³odzi widzowie zadawali py-
tania. Dowiedzieli siê wielu rzeczy
na temat ¿ycia aktora, m.in. jego  ulu-
bionej roli, satysfakcji z wykonywa-
nego zawodu czy pracy na planie fil-
mu „Podró¿ za jeden uœmiech”.

- Najbardziej lubiê siebie w roli
Poldka Wanatowicza - mówi Henryk
Go³êbiewski. - To dziêki niej spêdzi-
³em fantastyczne wakacje zwiedza-
j¹c ca³¹ Polskê.

Widzowie podczas rozmowy z ak-
torem dowiedzieli siê te¿ jak kiedyœ
wygl¹da³ casting do filmu, który
wówczas nazywano eliminacjami.

- Aby dostaæ rolê w „Podró¿y za
jeden uœmiech” musia³em przejœæ,

jak to kiedyœ siê na-
zywa³o, eliminacje
- mówi Henryk Go-
³êbiewski. - Na po-
cz¹tku w domu na-
uczy³em siê wskaza-
nego tekstu, a pod-
czas zdjêæ próbnych
kolejnego, na naukê
którego mia³em
jedynie dziesiêæ
minut. Ostatecznie
o wygraniu elimi-
nacji zadecydowa-
³a zdolnoœæ poka-
zania emocji, czyli
p³aczu na zawo³a-

nie. Uda³o siê i zosta³em Poldkiem.
Publicznoœæ ze spotkania wy-

sz³a zadowolona. Dzieci chêtnie
uczestniczy³y w rozmowie z akto-
rem. Na zakoñczenie otrzyma³y od
Go³êbiowskiego autografy.

REWOLUCJA ŚWIADOMOŚCI
4 marca, godz. 16.00 (sala widowiskowa OK)
Inauguracja projektu: „Nadzwyczajna sesja: okrucieństwo zwierząt nie jest mod-

ne, rewolucja wyobraźni”. W programie: projekcja filmów ze schronisk i targów koń-
skich z Ćwiklic, Skaryszewa, Bodzentyna; prezentacja działalności schroniska „Przy-
stań Ocalenie”, fundacji „Viva” z Bielska-Białej; „Serce dla zwierząt”- zbiórka koców,
żywności dla zwierząt w schroniskach; wystawa fotograficzna „Niezauważalne cier-
pienie”- dokumentująca okrucieństwo człowieka wobec zwierząt.

PREMIERA SPEKTAKLU DZIEŃ SĄDU 
14 marca, godz. 15.00 (sala widowiskowa OK)
Spektakl na podstawie dramatu Jerzego Zawieyskiego w wykonaniu grupy te-

atralnej „Czwarta Ściana” prowadzonej przez ks. Mirosława Wądrzyka. Kolejne przed-
stawienia: 21 i 28 marca oraz 11 i 18 kwietnia o godz.15.00.

KONCERT PRZEMYSŁAW STRĄCZEK GROUP
20 marca, godz.18.00 (sala widowiskowa OK)
Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa zapraszają

na koncert  jazzowy promujący nową płytę „Light & Shadow”. Grupa wystąpi w skła-
dzie: Jerzy Małek - trąbka, Przemysław Strączek - gitara, Andrzej Zielak - kontrabas,
Sebastian Kuchczyński - perkusja.

Patronat nad płytą objęło Polskie Radio Program 2, Jazz Forum, Top Gitar
Cena biletu: 15 zł

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty jazzowe - bezpłatny wykład mistrzowski
Przemysława Strączka dla gitarzystów i instrumentalistów o godz.15.00 w sali 41.

ROZMOWY NIE TYLKO O KSIĄŻKACH „JAK TO DAWNIEJ BYWAŁO”
22 marca, godz.17.00 (biblioteka OK)

DZIEŃ IRLANDZKI 
27 marca, godz.18.00 (sala widowiskowa OK)
W programie m.in.: koncert zespołu „Stonehenge”, wystawa fotograficzna Elż-

biety Chrzanowskiej, pokazy tańca irlandzkiego i degustacja irlandzkiego piwa.
Cena biletu: 30 zł (przedsprzedaż biletów w Ośrodku Kultury, dział meryto-

ryczny pok. 34)

 7-31 marca zapraszamy do kina, na  koncerty, spotkania, warsztaty
w Ośrodku Kultury oraz jego placówkach terenowych (szczegóły str. 16).

DZIEŃ KOBIET Z ZESPOŁEM TĘCZA
7 marca, godz.15.00 (sala widowiskowa OK)
W programie: casting do zespołu „Tęcza”- powtórka, największe hity ze-

społu, „My cyganie z Tęczy” - gwóźdź programu.

NIE TYLKO DLA KOBIET W DNIU KOBIET
8 marca, godz.16.00 (sala widowiskowa OK)
W programie:„Lejdis” - film w kinie Wisła; koncert zespołu folkowego „Du-

kat”; pokaz taneczny „Szalone Małolaty”; Marenga - nauka tańca w rytmach
salsy - Bielska Szkoła Tańca; „Latająca Poczta”. Ponadto pokaz kosmetyków,
stoiska z biżuterią, loteria fantowa, kawiarenka.

Cena biletu: 10 zł; więcej informacji na stronie www.grupacharytatywni.pl
24 marca, godz.17.00 (sala nr 30)
Spotkanie w Klubie Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej Pióromani

„Po strunach idę do nieba”. Wieczór z muzyką zespołu Stare Dobre Małżeń-
stwo w wykonaniu grupy wokalno-instrumentalnej z Młodzieżowego Domu
Kultury w Oświęcimiu.

26 marca, godz. 17.00 (Kino Wisła)
Kwiat Pustyni, Amelia Earhart, spotkanie z Małgorzatą Niemen
31 marca, godz.17.00 (sala nr 30)
Spotkanie w Klubie Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej Pióromani

„Szept Achmatowej”, życie i twórczość Anny Achmatowej jednej z najwybit-
niejszych poetek rosyjskich.

IV Festiwal Kobiet

Uniwersytet Ka¿dego Wieku zaprasza s³ucha-
czy na spotkanie z aktorem Andrzejem Grabow-
skim 12 kwietnia o godz.17.00

Oœrodek Kultury w Brzeszczach oraz Rada So³ectwa Jawiszowice
ju¿ po raz pi¹ty zapraszaj¹ do udzia³u w konkursie, a póŸniej piêknym
i radosnym kiermaszu Wielkanocnym.

W konkursie udzia³ mo¿e wzi¹æ ka¿dy; szczegó³y w œwietlicach OK
(budynek OSP Jawiszowice, os. Paderewskiego w Jawiszowicach) i na stro-
nie: www.ok.brzeszcze.pl.

Wielki fina³ odbêdzie siê 28 marca w Niedzielê Palmow¹. Przed koœcio-
³em pw. œw. Marcina w Jawiszowicach w godz.8.00-13.30 zostanie zorgani-
zowana wystawa prac konkursowych i kiermasz œwi¹teczny.

Jajuszowickie Jajo i Paw Jawiszowicki

Jednoczeœnie  informujemy, ¿e w terminie 15/16 maja 2010 r. w Kra-
kowie odbywaæ siê  bêdzie Noc Muzeów, na któr¹ zapraszamy wszyst-
kich chêtnych (odp³atnoœæ 15 z³ od osoby) - zapisy w sekretariacie
Oœrodka Kultury w Brzeszczach.

Zaproszenie
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Historia

Minê³o osiemnaœcie lat od czasu, kiedy na ³amach
„Odg³osów Brzeszcz” opublikowa³em pierwsze pró-
by ustalenia pocz¹tków Jawiszowic. Ówczesny arty-
ku³ studenta III roku historii zosta³ zmodyfikowany
dla potrzeb publikacji w „Szkicach z dziejów Brzeszcz,
Jawiszowic, Przecieszyna, Skidzinia i Zasola”, wy-
danej przez Stowarzyszenie „Brzost” w 2004 r.. Tezy
w nim zawarte zainspirowa³y So³tysa i Radê So³eck¹
Jawiszowic do podjêcia próby wskazania daty, któr¹
mo¿na by³oby przyj¹æ jako symboliczny pocz¹tek wsi
(do czasu jej weryfikacji poprzez nowe Ÿród³a, jeœli
takie kiedykolwiek uda³oby siê odkryæ - prawdopo-
dobieñstwo jest tutaj bliskie zeru, co nie oznacza, ¿e
jest to niemo¿liwe). Przy-
znajê, ¿e wybór daty jest
arbitralny, a sama data ma
wy³¹cznie symboliczny
sens. Ten wybór nie jest
jednak skutkiem „chciej-
stwa”, czy efektem „my-
œlenia ¿yczeniowego”.
Jest rozwiniêciem myœli,
która towarzyszy mi od
kiedy zacz¹³em zastana-
wiaæ siê nad pocz¹tkami
mojej rodzinnej miejsco-
woœci: „D¹¿noœæ do spe³-
nienia rygorów naukowo-
œci nie wyklucza twórczej
wyobraŸni.(…) Nie mo¿e ona jednak chadzaæ samo-
pas.” (Jerzy Strzelczyk, Mieszko I, Poznañ 1992 r.)

   Nie chodzi tu o szukanie i udowadnianie na si³ê
„staro¿ytnych” pocz¹tków. Przecie¿ Jawiszowice s¹
najstarsz¹, Ÿród³owo potwierdzon¹ w 1326 r., miej-
scowoœci¹ gminy Brzeszcze i jedn¹ z najstarszych
w powiecie oœwiêcimskim. Nie potrzebuj¹ ju¿ legend
i mitycznych bohaterów. Problem polega na tym, ¿e
rachunki dziesiêciny papieskiej i œwiêtopietrza uka-
zuj¹ nam ju¿ ukszta³towan¹ i funkcjonuj¹c¹ wieœ pa-
rafialn¹, a my chcemy z mo¿liwie najwiêksza doz¹
prawdopodobieñstwa przybli¿yæ czas jej powstania
lub lokacji oraz odtworzyæ jej przesz³oœæ a¿ do cza-
sów wspó³czesnych. Jawiszowice potrzebuj¹ historii,
a jawiszowianie, jak ka¿dy cz³owiek indywidualnie
i ka¿da spo³ecznoœæ - œwiadomoœci swoich korzeni!

Dlatego Rada So³ecka zdecydowa³a, ¿e w 2010 r.
Jawiszowice bêd¹ obchodziæ swój jubileusz dla upa-
miêtnienia lokacji wsi w XIII w. Wtedy bowiem
„wszystko siê zaczê³o”. W³aœnie oko³o 1285 r. - 725
lat temu - efemeryczna, puszczañska osada (jedno czy
dwa gospodarstwa, mo¿e nawet opustosza³e) nad po-
tokiem sp³ywaj¹cym do Wis³y, za³o¿ona niegdyœ przez
jakiegoœ Jawisza i jego potomków w okolicy dzisiej-
szego Nawsia, zosta³a przekszta³cona w wieœ loka-
cyjn¹, z w³asnym so³tysem i w³asn¹ parafi¹. Od tego
momentu na trwale wpisa³a siê w krajobraz osadni-
czy Kotliny Oœwiêcimskiej. Takie przekszta³cenie (lub
za³o¿enie) wsi zwyk³o siê nazywaæ „na prawie nie-
mieckim”, gdy¿ pierwsze tego typu lokacje (z pocz.
XIII w.) odbywa³y siê na Dolnym Œl¹sku z udzia³em
przybyszów zza £aby. Potem wystarczy³ tylko do-
œwiadczony zasadŸca-so³tys lub przeniesienie same-
go wzoru funkcjonowania wsi „iure Theutonico” oraz,
oczywiœcie, nowi osadnicy - mniejsza o to, sk¹d po-
chodzili, wa¿ne, ¿e zdecydowali siê podj¹æ ryzyko
zagospodarowania nowego miejsca.

Nie wiemy i mo¿emy nigdy siê nie dowiedzieæ,
kiedy dok³adnie w Jawiszowicach zacz¹³ siê ten pro-

ces. Mo¿e nawet nigdy nie istnia³ odpowiedni do-
kument, a wszystko opiera³o siê na ksi¹¿êcym s³o-
wie? Jak zatem spróbowaæ przybli¿yæ i wybraæ datê
wydarzenia, które na pewno mia³o miejsce, ale nie
wiadomo kiedy? Dlaczego oœmieli³em siê stwier-
dziæ, ¿e Jawiszowice lokowano oko³o 725 lat temu,
tak, jakby nie by³o innych „pasuj¹cych” dat? Wy-
jaœniê to w nastêpnych wydaniach „Odg³osów
Brzeszcz” lub w oddzielnej publikacji, któr¹ przy-
gotowujê z okazji jubileuszu. Poni¿ej przedstawiê
tylko najwa¿niejsze ustalenia.

Jawiszowice posiadaj¹ nazwê patronimiczn¹, któ-
ra wskazuje na w³aœciciela - „goœcia” lub zasadŸcê -

so³tysa. Na pewno
nie zosta³y lokowane
„na surowym korze-
niu”, jak Porêba
Wielka ko³o Oœwiê-
cimia, dla której za-
chowa³ siê przywilej
lokacyjny z 1285 r.
Œl¹sko-morawski pa-
tronim, istnienie tzw.
nawsia, a tak¿e wy-
stêpowanie w j. wila-
mowskim w „pol-
skiej” wersji (bez
przyrostka -duyf)
wskazuj¹ na mo¿li-

wy zwi¹zek Jawiszowic z osadnictwem puszczañskim,
organizowanym przez ksi¹¿¹t œl¹skich na tzw. prawie
„wolnych goœci” w XII i w pocz¹tkach XIII w.

Jak ustali³em, najprawdopodobniej w latach 1260-
1285 Jawiszowice zosta³y, w ramach lokacji, prze-
kszta³cone i zaczê³y funkcjonowaæ w nowej struktu-
rze organizacyjnej. Wsie lokacyjne mia³y przewa¿nie
postaæ ulicówek (czêsto rozszerzanych poœrodku - tzw.
owalnic, czyli wsi placowych). Zabudowa skupia³a
siê najczêœciej w œrodkowej czêœci wsi, w pobli¿u
jakieœ sadzawki lub strumyka. Plac znajduj¹cy siê
w tym tzw. siedlisku nazywano „nawsiem”. Nawsie
jest wiêc z regu³y reliktem dawniejszej osady. Lo-
kuj¹c tak¹ wieœ „iure Theutonico”, czyli na tzw.
„prawie niemieckim”, likwidowano dawne gospo-
darstwa i scalano ich grunty. Nastêpnie wyodrêb-
niano mo¿liwie zwarty i w miarê regularny obszar
upraw. Tak przygotowany teren dzielono na trzy
czêœci, tzw. niwy. Na nich dopiero wydzielano role
(³any) gospodarstwom kmiecym, so³tysowi i ple-
banowi. Z lokacj¹ wi¹¿¹ siê bezpoœrednio pocz¹tki
parafii jawiszowickiej, która powsta³a na pewno
przed 1326 r., te¿ prawdopodobnie w latach osiem-
dziesi¹tych XIII w. W przypadku Jawiszowic do
dziœ widaæ, w po³udniowej czêœci wsi, przebieg
³anów (np. dawny ³an parafialny - tzw. Pole Farac-
kie) oraz, oczywiœcie nawsie, choæ mniej czytelne
ze wzglêdu na zabudowê tzw. Kó³ka.

Jawiszowice s¹ wiêc miejscowoœci¹ „z przesz³o-
œci¹”. Wœród mieszkañców Jawiszowic nie brakuje
ludzi, którzy chêtnie podziel¹ siê swoj¹ znajomoœci¹
„historii ustnej” lub pisanej „do szuflady”, a tak¿e
udostêpni¹ „do wgl¹du” nieraz bezcenne pami¹tki ro-
dzinne - zdjêcia, dokumenty itp. Ci ludzie nie powin-
ni byæ anonimowi - uratowali przecie¿ czêœæ dziedzic-
twa historycznego Jawiszowic. Dziêki ich pomocy,
skserowane, zeskanowane lub choæby tylko opisane
Ÿród³a nie zagin¹ i pozwol¹ odtworzyæ niejeden frag-
ment przesz³oœci. A obchodzony w paŸdzierniku ju-

Spotkajmy siê w Jawiszowicach

WWWWWojciech Januszojciech Januszojciech Januszojciech Januszojciech Janusz

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach
przyst¹pi³ do projektu systemowego „Od mojej
aktywnoœci do aktywnej spo³ecznoœci” na lata
2010-2012.

G³ównym za³o¿eniem projektu jest realizacja Pro-
gramu Aktywnoœci Lokalnej dla mieszkañców okre-
œlonych obszarów gminy (w latach 2010-2011 tzw.
stare bloki, w latach 2011-2012 so³ectwo Jawiszowi-
ce), który s³u¿yæ ma integracji spo³ecznoœci lokalnej,
rozwojowi lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju ka-
pita³u ludzkiego, zwiêkszeniu kompetencji spo³ecz-
nych i zawodowych osób niezatrudnionych, zmniej-
szeniu obszaru wykluczenia spo³ecznego, poprzez
zwiêkszenie aktywnoœci osób wykluczonych i zagro-
¿onych wykluczeniem spo³ecznym oraz ich otocze-
nia, zwiêkszeniu integracji mieszkañców, grup spo-
³ecznych i organizacji gminy, zwiêkszeniu aktywno-
œci lokalnych instytucji i organizacji oraz podejmo-
waniu przez nie wspó³pracy na rzecz rozwi¹zywania
lokalnych problemów, poprawie warunków do po-
wstawania i funkcjonowania struktur dzia³aj¹cych na
rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Wartoœæ projektu wyno-
si: 828 125,37 z³. Dofinansowanie ze œrodków EFS
to kwota 712 436,26 z³. Wysokoœæ wk³adu w³asnego
okreœlona przepisami prawa stanowi 13,97 proc. war-
toœci projektu i wynosi 115 689,11 z³.

W ramach pracy socjalnej pracownicy socjal-
ni Oœrodka przeprowadz¹ rodzinne wywiady œro-
dowiskowe, które stanowiæ bêd¹ podstawê zawar-
cia umów dotycz¹cych udzia³u w projekcie
z uczestnikami projektu.

W ramach projektu bêd¹ realizowane dzia³ania
dla 60 uczestników i ich otoczenia, które obejmuj¹
m.in.: treningi kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecz-
nych, poradnictwo i wsparcie w zakresie podniesie-
nia kompetencji ¿yciowych i umiejêtnoœci spo³ecz-
no-zawodowych, indywidualne poradnictwo zawodo-
we, warsztaty animacji filmowej dla m³odzie¿y,
warsztaty komputerowe, utworzenie Punktu Eduka-
cyjno-Terapeutycznego dla osób uzale¿nionych
od alkoholu, w szczególnoœci dla osób bezdomnych,
sfinansowanie zorganizowanych form wypoczynku
letniego dla 10 dzieci uczestników projektu.

OPS zorganizuje i wyposa¿y 2 punkty opieki
dla dzieci uczestników projektu i ich otoczenia
(najbli¿sze s¹siedztwo). Bêdzie anga¿owaæ miesz-
kañców do prac rewitalizacyjnych maj¹cych na
celu zmianê wizerunku otoczenia, a osoby, które
ukoñcz¹ szkolenia w OPS bêd¹ kierowane na kur-
sy zawodowe do PUP.

Program Aktywnoœci Lokalnej jest odpowiedzi¹
na potrzeby sugerowane przez mieszkañców wybra-
nych obszarów objêtych dzia³aniami projektowymi.

Informacja

opsopsopsopsops

Pocztówka, na której widnieje odtworzona po latach na
podstawie historycznych dokumentów pieczêæ wsi
Jawiszowice

bileusz jest przecie¿ wymarzon¹ okazj¹, by równie¿
ich nazwiska uwieczniæ w historii Jawiszowic.

Przesz³oœæ Jawiszowic i ludzi z nimi zwi¹zanych
(polecam artyku³ o Myszkowskich z grudniowego wy-
dania „OB”) stanowi potencjalne Ÿród³o wielu tema-
tów prac magisterskich, rozpraw doktorskich, publi-
kacji popularnych i naukowych. Mieszkañcy Jawi-
szowic oraz fascynacji historii, studenci i doktoranci
nie tylko z Jawiszowic - satysfakcjê z oryginalnej
i niepowtarzalnej pracy badawczej macie zapewnion¹!

A zatem spotkajmy siê w Jawiszowicach 2 paŸ-
dziernika 2010 r., na obchodach 725 rocznicy lokacji
wsi. Na pocz¹tek…
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G³osy czytelników

Szanowna Redakcjo „Odg³osów Brzeszcz”,
zwracam siê do Was ze sprzeciwem wobec treœci
artyku³u pod tytu³em „Trudne decyzje” (numer
lutowy), w cyklu „(nie) jedyny sensowny ogl¹d”.

 A zatem z racji faktu, i¿ jest to pismo finan-
sowane równie¿ z moich podatków, a byæ mo¿e
i z nich op³acany jest autor przedmiotowego arty-
ku³u, pozwalam sobie przed³o¿yæ szanownej Re-
dakcji mój zdecydowany protest. Protest wobec
stylu uprawiania przez niego „dziennikarstwa po-
litycznego”, na ³amach lokalnego (utrzymywane-
go przez gminny samorz¹d) pisma. W moim prze-
konaniu nie jest to i nie powinno byæ tak¿e w przy-
sz³oœci, pismo o spolaryzowanym politycznie cha-
rakterze. Niestety, jako mieszkaniec Brzeszcz,
absolutnie nie mogê zaakceptowaæ faktu, i¿ ³amy
gminnego, samorz¹dowego pisma s¹ dzisiaj try-
bun¹ dla publikowania pogl¹dów politycznych
autora cyklicznych felietonów.

Mogê zrozumieæ i akceptujê to bez zastrze-
¿eñ, ¿e cykl tych¿e felietonów ma mieæ reporter-
ski charakter, ale charakter ten musi ewidentnie
pozwalaæ czytelnikom na samodzielne wyci¹ga-
nie wniosków, bez indoktrynacji politycznej au-
tora. I aby by³o jasnym, absolutnie nie odbieram
autorowi prawa do posiadania w³asnych pogl¹-
dów. Nie dopuszczam jednak¿e, odnosz¹c siê do
mojego wyobra¿enia o piœmie samorz¹dowym (fi-
nansowanym z podatków wszystkich mieszkañ-
ców), sytuacji kiedy naruszane s¹ pogl¹dy choæ-
by czêœci mieszkañców Brzeszcz (choæby nawet
w opinii autora byli to, jak sugeruje, „fundamen-
taliœci” ). Tak siê bowiem sk³ada, ¿e mimo i¿ nie
uwa¿am siê za fundamentalistê, uwa¿am Prezy-
denta Kaczyñskiego za cz³owieka, który, zwa¿yw-
szy na dorobek Prezydentów: Jaruzelskiego, Wa-
³êsy czy Kwaœniewskiego (dwie kadencje), w ni-
czym nie zas³uguje na pogardliwy ton, jaki zasto-
sowa³ wobec niego autor.

Sformu³owania autora w rodzaju :… „Prezy-
dent Kaczyñski jak na razie nie wypowiedzia³ siê
jeszcze na swoj¹ mod³ê…”, „Rodacy rozczarowali
siê partyjn¹ prezydentur¹ Kaczyñskiego”, „Tylko
zatwardziali fundamentaliœci stoj¹ murem za obec-
nym prezydentem” czy te¿ „A czy nie istnieje ry-
zyko reelekcji Lecha Kaczyñskiego?”, poddaj¹
pod zdecydowan¹ w¹tpliwoœæ rzetelnoœæ i obiek-
tywizm warsztatu autora, którymi powinien cecho-
waæ siê w swej pracy cykliczny felietonista „mo-
jego”, czyli mieszkañca gminy, pisma. Pomijam
ju¿ fakt, ¿e obrazi³ w ten sposób osoby, w tym
mnie, które w ogólnym wymiarze pozytywnie
oceniaj¹ prezydenturê Lecha Kaczyñskiego. Mam
nadziejê, ¿e prawa do takiej oceny autor mi nie
odmawia. Napomknê tu, ¿e artyku³ wspaniale
wpisuje siê w medialny proces „dorabiania” tzw.
„gêby” aktualnemu Prezydentowi. Jest to przejaw
psychotechnicznego dzia³ania, którego stosowa-
nie uwa¿am za niecne - bez wzglêdu na to w od-
niesieniu do kogo jest realizowane.

Co dla mnie szczególnie wa¿ne, autor zorga-
nizowanego cyklu felietonów, maj¹c szeroki i sta³y
dostêp do ³amów pisma gminnego (zak³adam, ¿e
za Wasz¹ zgod¹ Redakcjo), ponosi szczególn¹

odpowiedzialnoœæ za s³owo. W moim przekona-
niu te¿, autor ten powinien okazywaæ siê zdecy-
dowanie wiêksz¹ pokor¹ i skromnoœci¹ w odnie-
sieniu do swej dziennikarskiej misji, ni¿ robi to
autor przedmiotowego artyku³u. Chyba, ¿e ma za
cel indoktrynacjê polityczn¹, prowokowanie i bul-
wersowanie czytelnika. Ale to by³oby w jaw-
nej sprzecznoœci z misj¹ pisma samorz¹dowego.

Nie bêdê ju¿ przedstawia³ moich równocze-
snych w¹tpliwoœci, co do oceny autora (w moim
odczuciu bezkrytycznej), rz¹dów i intencji poli-
tycznych Pana Premiera Tuska, bowiem zasad-
nicz¹ istot¹ mojego wyst¹pienia jest sam protest
wobec spolaryzowanego politycznie, a tym samym
tendencyjnego, profilu felietonu.

Koñcz¹c droga Redakcjo mam nadziejê, ¿e
mój „gor¹cy” sprzeciw prze³o¿y siê na refleksjê
i nie wywo³a Twego nadmiernego oburzenia. Jest
on bowiem wyrazem mojej osobistej troski o spo-
³eczn¹ opiniê o „naszym” piœmie - „Odg³osach
Brzeszcz”. Zapewniam te¿ autora, ¿e moje uwagi
odnosz¹ siê przede wszystkim do jego warsztatu
i nie by³ moj¹ intencj¹ osobisty atak na jego osobê.

Z wyrazami g³êbokiego szacunku

Protest  czytelnika
mieszkañca Brzeszcz

Krzysztof ZalwowskiKrzysztof ZalwowskiKrzysztof ZalwowskiKrzysztof ZalwowskiKrzysztof Zalwowski

W zwi¹zku z licznymi telefonami, w których
konsumenci pytaj¹ siê o zasady reklamacji, po-
stanowi³em przybli¿yæ czytelnikom obowi¹zu-
j¹ce przepisy.

Czêsto zdarza siê, ¿e to, co otrzymaliœmy od
sprzedawcy, znacznie odbiega od naszych ocze-
kiwañ: telewizor nie ma funkcji, które s¹ opisane
w instrukcji obs³ugi, jogurt jest nieœwie¿y pomi-
mo tego, ¿e nie up³yn¹³ jeszcze termin przydatno-
œci do spo¿ycia, meble zrobione przez stolarza
maj¹ inny kolor ni¿ ustalony w zamówieniu, ku-
piona w komisie pralka nie nadaje siê do prania.
W ka¿dym z tych przypadków mamy do czynie-
nia z towarem niezgodnym z umow¹, choæ nie
zawsze wadliwym, co i tak uprawnia nas do sk³a-
dania reklamacji. Niezgodnoœæ towaru z umow¹
jest pojêciem szerokim i dotyczy nie tylko wady
towaru, ale te¿ braku w³aœciwoœci, cech okreœlo-
nych w umowie, braku zgodnoœci z opisem, wzo-
rem czy próbk¹.

Kupuj¹c towar, otrzymujemy od sprzedawcy
dokument gwarancyjny. W przypadku ujawnienia
siê wady wydaje nam siê, ¿e jest to jedyna pod-
stawa do dochodzenia roszczeñ i tylko od gwa-
ranta. W rzeczywistoœci jednak mamy prawo re-
klamowaæ towar przede wszystkim u sprzedaw-
cy, który ponosi odpowiedzialnoœæ ustawow¹
(z mocy prawa) za sprzedany nam towar.

Wybór nale¿y do nas konsumentów, a sprze-
dawca nie mo¿e odes³aæ nas do gwaranta. Je¿eli
ju¿ dokonaliœmy wyboru, to dana reklamacja bê-
dzie przebiega³a ju¿ do koñca tylko wed³ug regu³,
które wybraliœmy. Je¿eli sk³adamy reklamacjê na
podstawie gwarancji to nie mo¿emy w zakresie
tej reklamacji korzystaæ z uprawnieñ przewidzia-
nych w ustawie i zg³aszaæ roszczeñ wobec sprze-
dawcy. Mo¿emy znaleŸæ siê w sytuacji, gdy ko-

rzystaj¹c z uprawnieñ ustawy mo¿na by³o ju¿ daw-
no odst¹piæ od umowy i za¿¹daæ zwrotu pieniê-
dzy, ale niestety gwarancja nie daje takiej mo¿li-
woœci. W takim przypadku musimy dokoñczyæ
procedurê reklamacyjn¹, a ka¿de nastêpne ewen-
tualne roszczenie prowadziæ zgodnie z procedur¹
ustawy konsumenckiej.

Reklamacjê mo¿emy zg³aszaæ sprzedawcy
w ci¹gu dwóch lat od wydania nam rzeczy. Nale-
¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w przypadku stwierdzenia
wady musimy zg³osiæ reklamacjê najpóŸniej w ci¹-
gu dwóch miesiêcy od jej ujawnienia. Przekro-
czenie tego terminu spowoduje utratê uprawnieñ
(sprzedawca nie bêdzie ponosi³ odpowiedzialno-
œci). Reklamacjê nale¿y zg³aszaæ na piœmie, aby
w razie w¹tpliwoœci wykazaæ fakt zawiadomienia
sprzedawcy. W przypadku zakupu rzeczy u¿ywa-
nej kupuj¹cy i sprzedawca mog¹ skróciæ do roku
termin, w który sprzedaj¹cy odpowiada za towar.

Mamy prawo domagaæ siê od sprzedawcy nie-
odp³atnej naprawy towaru albo wymiany. Wybór
nale¿y do nas, nie do sprzedawcy. Dopóki jest
mo¿liwa wymiana albo naprawa, nie mo¿emy
¿¹daæ zwrotu pieniêdzy za wadliwy towar. Je¿eli
wymiana nie jest mo¿liwa, pozostaje nam napra-
wa. Zg³oszone przez nas ¿¹danie stanowi zobo-
wi¹zanie dla sprzedawcy. Nie mo¿e on zatem sam
zadecydowaæ, ¿e zamiast wymiany towaru na
nowy naprawi go bez naszej zgody. Sprzedawca
nie bêdzie musia³ wymieniaæ towaru na nowy tyl-
ko wtedy, gdy nie jest to mo¿liwe albo wymaga
nadmiernych kosztów i sprzedawca to udowodni.

Zwrotu pieniêdzy mo¿emy domagaæ siê tylko
wtedy, gdy niezgodnoœæ towaru z umow¹ jest istot-
na i wyst¹pi choæ jedna z nastêpuj¹cych sytuacji:

• sprzedawca nie jest w stanie doprowadziæ
towaru do stanu zgodnego z umow¹ poprzez wy-
mianê ani naprawê, bowiem jest to niemo¿liwe
lub wymaga nadmiernych kosztów;

• naprawa albo wymiana nie zosta³a wykona-
na przez sprzedawcê w odpowiednim czasie;

• naprawa albo wymiana nara¿a kupuj¹cego
na znaczne niedogodnoœci.

Gdy niezgodnoœæ towaru z umow¹ nie jest
istotna, mo¿emy jedynie ¿¹daæ obni¿enia ceny.

Przed wyborem najlepszej drogi dla za³a-
twienia reklamacji przeczytajmy najpierw do-
k³adnie dokument gwarancyjny i sprawdŸmy
jakie daje nam uprawnienia i porównajmy je z upraw-
nieniami przewidzianymi w ustawie konsu-
menckiej. Je¿eli gwarancja jest mniej korzyst-
na sk³adajmy reklamacjê sprzedawcy. W razie
pytañ lub w¹tpliwoœci zapraszam do naszego
biura mieszcz¹cego siê na ul. Ofiar Oœwiêci-
mia 39/1 (willa) w poniedzia³ki od 9.00-11.00,
wtorki od 9.30-11.30, czwartki od 14.30-16.30,
tel. 032 737 31 77.

Podstawa prawna:
Ustawa o szczególnych warunkach sprzeda-

¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywil-
nego z dnia 27 lipca 2002 r.

Porady konsumenckie
Reklamacja  jakie mamy prawa?-

Piotr Potyka, Prezes Oddzia³u Federa-Piotr Potyka, Prezes Oddzia³u Federa-Piotr Potyka, Prezes Oddzia³u Federa-Piotr Potyka, Prezes Oddzia³u Federa-Piotr Potyka, Prezes Oddzia³u Federa-
cji Konsumentów w Brzeszczachcji Konsumentów w Brzeszczachcji Konsumentów w Brzeszczachcji Konsumentów w Brzeszczachcji Konsumentów w Brzeszczach
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Wykonawca: „REZBUD” Przedsiêbiorstwo Us³u-
gowo-Handlowe - Eugeniusz Rezik, Janowice.
Koszt zadania: 110.939 z³.

10. Przebudowa chodnika przy bloku 35
ul. Narutowicza w Brzeszczach. Zrealizowano
czêœæ przebudowy chodnika - pozosta³¹ czêœæ sfi-
nansowa³a i wykona³a Wspólnota Mieszkañców
bloku. Wykonawca: Firma DROGRÓD  Szymon
Tetla, Æwiklice. Koszt zadania: 19.995 z³.

11. Chodnik przy bloku nr 38 ul. £okiet-
ka w Brzeszczach. Przebudowano chodnik wzd³u¿
bloku o pow. 138 m2. Wykonawca: Przedsiêbior-
stwo Budowlano-Handlowe „SO£A” Czes³aw Kra-
marczyk. Koszt zadania: 21.052 z³.

Rok 2009
1. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933

Oœwiêcim - Chrzanów w granicach administra-
cyjnych Gminy Brzeszcze. W roku 2009 dokoñ-
czono prace modernizacyjne, których inwestorem
by³o Województwo Ma³opolskie - Zarz¹d Dróg Wo-
jewódzkich. Udzia³ finansowy Gminy Brzeszcze
(Gmina Brzeszcze przekaza³a ca³¹ kwotê dofinan-
sowania w 2008 r.), to kwota 303.011 z³, stano-
wi¹ca: 5% w zakresie modernizacji nawierzchni
jezdni, 50% w zakresie modernizacji chodników na
terenie Gminy Brzeszcze.

2. Przebudowa ul. Bielskiej w Jawiszowi-
cach. Inwestor: Powiat Oœwiêcimski, Zarz¹d Dróg
Powiatowych w Oœwiêcimiu. Wykonawca:
P.B.D.M. „DROG- BUD” Franciszek Fryc, Spyt-
kowice. Koszt robót budowlanych: 1.418.115,45 z³.
Podzia³ kosztów: Gmina Brzeszcze: 763.493,31 z³
(2008 r. 400.000,00 z³, 2009 r. 363.493,31 z³). Po-
wiat Oœwiêcimski: 654.622,14 z³ (2008 r. 26.962,63
z³, 2009 r. 299.346,80 z³, 2010 r. 328.312,71 z³).
Przebudowa od skrzy¿owania z ul. Olszyny
do ul. Przecznej - ok. 275 m. Elementy robót: wy-
cinka drzew i rozbiórka istniej¹cych elementów dro-
gi, przebudowa kanalizacji deszczowej o œr. do 400
mm d³. 229 mb, wraz z wpustami deszczowy-
mi i studzienkami rewizyjnymi, przebudowa od-
cinka sieci wodoci¹gowej d³. 245 mb, przebudowa
i zabezpieczenie sieci teletechnicznej i elektroener-
getycznych, przebudowa rowów, przebudowa
skrzy¿owania z ul. Przeczn¹, przebudowa 2 szt.
zatok autobusowych, budowa i przebudowa chod-
nika, wykonanie drogi jednojezdniowej, dwupaso-
wej o przekroju pó³ulicznym, z chodnikiem prawo-
stronnym o szer. 2 m

3. Przebudowa ul. Topolowej w Przecieszy-
nie. Wykonawca: Przedsiêbiorstwo Budowlano-
Handlowe „SO£A”, Czes³aw Kramarczyk, Oœwiê-
cim. Koszt zadania: 1.099.742,86 z³ (w 2009 r.:
405.407,86 z³, wczeœniej: 694.335,00 z³). Na pod-
stawie ugody o naprawienie szkód górniczych gmi-
na otrzyma³a odszkodowanie od Kompanii Wêglo-
wej S.A. w kwocie 100.678,20 z³. Zakres robót: roz-
biórki elementów dróg, zabezpieczenie infrastruk-
tury podziemnej, wykonanie wykopów w gruntach,
przepusty pod zjazdami, kanalizacja deszczowa,
korytowanie, podbudowa, nawierzchnia, obrze¿a
i œcieki. Zestawienie podstawowych parametrów:
powierzchnia jezdni o naw. z kostki brukowej be-
tonowej - 2331 m2, powierzchnia zjazdów - 581 m2,
powierzchnia poboczy - 756 m2, kanalizacja desz-
czowa: d³. 313,5 m (fi 300-400 mm), 16 studni re-
wizyjnych fi 1000 mm, 5 studzienek z wpustem
ulicznym fi 500 mm, przykanaliki fi 200 mm, prze-
budowa i odtworzenie rowów.

4. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Bór
w Brzeszczach wraz z budow¹ chodnika. Wyko-

nawca: Firma Us³ugowo Handlow¹ „AB-S” Adam
Barañski Chrzanów. Koszt zadania: 725.139,45 z³
(w 2009 r: 170.255,45 z³, wczeœniej: 554.884 z³). Za-
kres robót: kanalizacja deszczowa (d³. 270 m, d³. przy-
kanalików: 51 m, studnie rewizyjne: 9 szt., studzien-
ki œciekowe: 11 szt.), remont rowu w rejonie Domu
Ludowego (d³. 185 m), budowa chodnika (d³. 511 m)
roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne, kra-
wê¿niki, obrze¿a, œciek, nawierzchnie chodnika (gr.
6 cm - 832 m2, wjazdy gr. 8 cm - 498 m2), regulacje
wysokoœciowe oraz zabezpieczenie urz¹dzeñ na tra-
sie chodnika, nawierzchnie jezdni z betonu asfalto-
wego (179 m2), oznakowanie poziome i pionowe, zie-
leñce, roboty wykoñczeniowe.

5. Przebudowa ul. Koœcielnej w Brzeszczach
wraz z oœwietleniem. Wykonawca: „REZBUD”
P.U.H. Eugeniusz Rezik, Janowice. Koszt zadania:
1.522.736,29 z³, w 2009 r.: 1.475.026,29 z³, wcze-
œniej: 47.710 z³. Wspó³finansowanie zadania na pod-
stawie umowy nr 4/09 z dnia 10.03.2009 r.: Gmina
Brzeszcze wraz z partnerami: 728.309,98 z³. Woje-
woda Ma³opolski z Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych na lata 2008-1011: 728.308
z³. Partnerzy: Powiat Oœwiêcimski, Agencja Komu-
nalna Sp. z o.o. Brzeszcze, Rejonowe Przedsiêbior-
stwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Tychach. Elementy
robót: przebudowa istniej¹cego uk³adu, budowa chod-
nika i oœwietlenia - oba elementy od skrzy¿owania
z ul. Ofiar Oœwiêcimia do Urzêdu (strona prawa, czyli
pó³nocna, odcinek ok. 380 m), parking przy skrzy-
¿owaniu z ul. Pañsk¹ (w okolicach Urzêdu), kilka
miejsc parkingowych przy Urzêdzie, nowy odcinek
kanalizacji deszczowej od ul. Dêbowej - koniec
w okolicy UG, wyjazd z ul. Koœcielnej na ul. Ofiar
Oœwiêcimia zostanie z³agodzony. Inne parametry
techniczne: d³ugoœæ ulicy: 684 m, szerokoœæ jezdni
5,5 m (na ³uku poszerzenie do max. 7,0 m), szero-
koœæ chodnika: 1,5-2,0 m.

6. Zabudowa wiat przystankowych przy
ul. Ofiar Oœwiêcimia, Dworcowej, Turystycznej
i Bielskiej. Wykonawca: „Budotechnika” Sp. z o.o.
Pilchowice. Koszt zadania: 53.895,96 z³. Zabudowa-
no ³¹cznie 11 nowych wiat przystankowych.

7. Modernizacja budynku komunalnego
w Zasolu. Wykonawca: PB-U „ELBUD” B. Luranc,
Brzeszcze. Koszt zadania: 69.639,50 z³ (w 2009 r.:
64.405,70 z³, wczeœniej: 5.233,80 z³). Zakres robót:
po³¹czenie istniej¹cych tarasów od strony, wejœcia do
przychodni oraz monta¿ podnoœnika dla osób nie-
pe³nosprawnych wraz z wykonaniem niezbêdnych
dojœæ do podnoœnika i zasilaj¹cej instalacji elektrycz-
nej, powierzchnia nowego tarasu ok 12 m2, po-
wierzchnia nowych chodników (dojœæ) ok. 40 m2.
Wysokoœæ podnoszenia podnoœnika do 2 m.

8. Zagospodarowanie parku miejskiego przy
ul. Dworcowej w Brzeszczach. Wykonano skatepark
oraz zamontowano „Górników” (kopie rzeŸb znaj-
duj¹cych siê w przesz³oœci przed PZ nr 6) wraz z za-
gospodarowania terenu wokó³ zabytków oraz ich
oœwietlenia. Koszt zadania w 2009 r.: 428.930,06 z³.
Pomniki Górników. Wykonawca: PB-U „ELBUD”
B. Luranc, Brzeszcze. Koszt robót budowlanych:
124.879,20 z³. Zakres robót: wykonanie fundamen-
tów pod pomnik, transport i monta¿ pomnika oraz
roboty wykoñczeniowe. Oœwietlenie: monta¿ szafki
pomiarowo-zasilaj¹cej, uk³adanie kabli i przewodów,
oprawy oœwietleniowe, badania i pomiary. Zagospo-
darowanie przyleg³ych terenów: roboty rozbiórko-
we i przygotowawcze zwi¹zane z zagospodarowa-
niem terenu, korytowanie i podbudowa pod chodni-
ki i place, nawierzchnie: ¿wirowa oraz z betonowej
kostki brukowej. Skatepark. Wykonawca: TE-

CHRAMPS Kraków. Koszt robót budowlano-mon-
ta¿owych: 291.580 z³. Elementy robót: roboty przy-
gotowawcze i ziemne, obrze¿a na ³awach betonowych
z oporem, podbudowa, nawierzchnia betonowa (be-
ton B35 z dodatkiem w³ókien polipropylenowych
w iloœci 0,9 kg/m3, hydrotechnicznego W8, mrozo-
odpornoœæ F150 o wytrzyma³oœci na œcieranie 2,5 cm3/
50 cm2), dostawa i monta¿ urz¹dzeñ wyposa¿enia
skateparku.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie ul. Wspólnej w Brzeszczach. W 2008 r. zainte-
resowani w³aœciciele dzia³ek w rejonie ul. Wspólnej
przekazali darowiznê celow¹ na rzecz Gminy Brzesz-
cze w wysokoœci 4.900 z³ na opracowanie dokumen-
tacji technicznej kanalizacji sanitarnej w tym rejo-
nie. Opracowany zosta³ projekt techniczny przez firmê
„PRO-EKO-BUD” sp. z o.o. z Krakowa.

10. Modernizacja oczyszczalni œcieków
w Brzeszczach. Wykonawca: „REZBUD” P.U.H. Eu-
geniusz Rezik, Janowice. Koszt robót budowlanych
oraz zakupów urz¹dzeñ: 421.589 z³ (z tego w 2008 r.
195.423 z³). Zakoñczono opracowanie dokumenta-
cji technicznej II etapu modernizacji oczyszczalni
œcieków oraz rozpoczêto jego realizacjê.

Rok 2010
1. Adaptacja budynku po by³ej wymiennikow-

ni na wielofunkcyjn¹ œwietlicê os. Paderewskiego
w Jawiszowicach. Wykonawca: PB-U „ELBUD” B.
Luranc, Brzeszcze. Planowana wartoœæ robót budow-
lanych (wartoœæ umowna): 725.900 z³. Termin roz-
poczêcia zadania: 25.09.2009 r. Planowany termin
zakoñczenia: 30.10.2010 r. Adaptacja budynku po
by³ej wymiennikowni ciep³a na wielofunkcyjn¹ œwie-
tlicê os. Paderewskiego w Jawiszowicach obejmuje:
przebudowê œcianek dzia³owych, budowê pionów
wentylacji grawitacyjnej, przebudowê i wymianê sto-
larki okiennej i drzwiowej, wykonanie sufitu pod-
wieszonego wraz z ociepleniem, ocieplenie pod³óg
oraz ich wykoñczenie, docieplenie œcian zewnêtrz-
nych, wykonanie nowych tynków elewacyjnych, bu-
dowê podjazdu dla niepe³nosprawnych, remont scho-
dów - rampy od strony pó³nocnej, przebudowa we-
wnêtrznych instalacji: elektrycznej, wody, centralne-
go ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, remont przy-
³¹cza wody i kanalizacji sanitarnej prowadzonych po
dotychczasowych trasach.

2. Kanalizacji sanitarna Gminy Brzeszcze. Na
podstawie przetargu nieograniczonego, w ramach
zadania zlecono opracowanie dokumentacji tech-
nicznej 6 zadañ: zadanie II - rejon ulic: £êckiej, Spó³-
dzielczej, zadanie IV - rejon ulic: Pocztowej, Koby-
lec, zadanie XI - Przecieszyn Po³udnie, zadanie XII
- rejon ulic: Pszczyñskiej, Lisica, zadanie XIV - re-
jon ulicy Siedliska, zadanie XV - Nowa Kolonia.
Dokumentacjê opracowuje firma: GAIA - Nauki
o Ziemi i Ochrona Œrodowiska, Kraków, za kwotê
201.300 z³. Z projektantami zosta³ spisany aneks do
umowy w œwietle którego termin wykonania przed-
miotu umowy zosta³ okreœlony na 30.06.2010 r. bez
zmiany kwoty umownej.

3. Zabudowa wiaty przystankowej przy
ul. £êckiej. Planowana kwota: 5.700 z³.

4. Modernizacja kanalizacji sanitarnej
ul. Koœciuszki. Planowana kwota: 670.000 z³.

5. Modernizacja basenu „Pod platanem”. Pla-
nowana kwota: 136.000 z³.

6. Projekt budowy zaplecza kulturalno-oœwia-
towego „Folwark Przecieszyn” - 20.000 z³.

7. Projekty zwi¹zane z Planami Odnowy Miej-
scowoœci. Planowana kwota: 75.000 z³

8. Projekt Moje boisko Orlik 2012.  Kwota:
30.000 z³

(ci¹g dalszy ze str. 4)
Aktualnoœci
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Szanowni Czytelnicy, przedstawiamy wy-
niki ankiety dotycz¹cej naszego miesiêczni-
ka opublikowanej w portalu: www.ankiet-
ka.pl. Wyniki obejmuj¹ odpowiedzi udzie-
lone w okresie od 16 listopada 2009 r. do 25
lutego 2010 r. Bardzo dziêkujemy tym, któ-
rzy podzielili siê swoimi spostrze¿eniami.
Nak³ad papierowy miesiêcznika wynosi 1700
szt., szacujemy, ¿e ka¿dy egzemplarz czytaj¹
co najmniej 2 osoby. Oprócz tego gazeta
ukazuje siê tak¿e w wersji elektronicznej. 72
proc. ankietowanych przyzna³o, ¿e korzysta
z e-wydania.

W analizowanym okresie ankietê wype³ni³y
73 osoby (41 kobiet i 32 mê¿czyzn). Ponad po-
³owa to mieszkañcy miasta Brzeszcze (41 ankiet),
potem kolejno: Jawiszowic (17 ankiet), Przecie-
szyna (3 ankiety), Skidzinia (2 ankiety), Wilcz-
kowic i Boru (po 1 ankiecie), 8 osób zaznaczy³o
w pytaniu o miejsce zamieszkania opcjê „inne”.

59 proc. respondentów to osoby z wy-
kszta³ceniem wy¿szym, 32 proc. odpowiada-
j¹cych ma wykszta³cenie œrednie, 8 proc. gim-
nazjalne i podstawowe.

W ankiecie nie wziê³y udzia³u osoby poni-
¿ej 15 roku ¿ycia. Wœród czytelników miêdzy
15. a 20. rokiem ¿ycia na nasz¹ ankietê odpo-
wiedzia³o 9 osób. Najwiêksza aktywnoœci¹ wy-
kaza³y siê osoby w wieku 21-30 lat (25 osób)
oraz w nastêpnym przedziale wiekowym: 31-
40 lat (22 osoby). 9 osób zadeklarowa³o wiek
41-50 lat, 7 osób 51-60 lat, powy¿ej 61 lat an-
kietê z³o¿y³a tylko 1 osoba.

Dwie trzecie pytanych czyta nasz¹ gazetê co
miesi¹c, ponad 1/4 co dwa miesi¹ce, ok. 7 proc.
rzadziej.  44 proc. to nasi wierni czytelnicy od po-
nad 10 lat, kolejne 43 proc. to osoby czytaj¹ce
Odg³osy d³u¿ej ni¿ 3 lata, ale krócej ni¿ 10 lat.
Ponad 11 proc. czyta nasz miesiêcznik krócej ni¿
3 lata, ale nie krócej ni¿ rok. Jedna osoba to nasz
nowy czytelnik (krócej ni¿ pó³ roku).

Zdecydowana wiêkszoœæ czytelników nie
ma trudnoœci w zakupie Odg³osów Brzeszcz
(82 proc.), 18 proc. napotyka problemy w zdo-
byciu gazety,  jako przyczynê podaj¹c zbyt
ma³y nak³ad.

Poprosiliœmy Pañstwa o ocenê naszej gaze-
ty w ro¿nych aspektach w skali od 1 (niedosta-
teczny) do 6 (celuj¹cy):

1. Ok³adkê ocenili pañstwo na „czwórkê”
(45 proc.), 22 proc. przyzna³o ocenê dosta-
teczn¹, tyle samo ocenê bardzo dobr¹. Pozosta-
³e 11 proc. g³osów roz³o¿y³o siê na skrajne oce-
ny: miern¹ i celuj¹c¹.

2. Wiêkszoœæ z Pañstwa oceni³a dobór te-
matów i informacji w mie-
siêczniku jako dobry i bar-
dzo dobry. Szczegó³owy
podzia³ g³osów na wykre-
sie ko³owym.

Gorzej ocenili Pañ-
stwo dobór i ekspozycje
zdjêæ. Tu wiêkszoœæ g³o-
sów wskazywa³o na ocenê
dobr¹ (36 proc.) i dosta-
teczn¹ (23 proc.), 18 proc.
- miern¹ i niedostateczn¹,
22 proc. - bardzo dobr¹ i ce-
luj¹c¹.

W pytaniu dotycz¹-
cym tekstów zamieszcza-
nych w gazecie 65 proc.
spoœród 70 odpowiadaj¹-
cych stwierdzi³o, ¿e w za-
le¿noœci od dzia³u s¹ one mniej lub bardziej in-
teresuj¹ce. Zwykle inne w³aœciwoœci tekstów
(np. ich d³ugoœæ) równie¿ uzale¿niaj¹ Pañstwo
od ich tematyki. Odczytuj¹c najczêœciej udzie-
lane odpowiedzi na ka¿d¹ z czêœci pytania mo¿-
na stwierdziæ, ¿e teksty niezale¿nie od dzia³u
s¹ zrozumia³e (dla 61 proc. spoœród 65 odpo-
wiadaj¹cych) oraz nie s¹ zbyt specjalistyczne
(dla 53 proc. spoœród 58 odpowiadaj¹cych). 68

proc. z 59 odpowiadaj¹-
cych stwierdzi³o, ¿e nie s¹
tak¿e trudne w odbiorze.

Zaproponowaliœmy
tak¿e, aby ocenili Pañ-
stwo poszczególne dzia-
³y. Nie wszyscy z Pañ-
stwa zechcieli odpowie-
dzieæ na wszystkie czê-
œci pytania (œrednio od-
powiada³o 69 osób).
Z udzielonych odpowie-
dzi zwykle (od 41 do 64
proc.) wynika, ¿e w mie-
siêczniku poœwiêcono
odpowiednio du¿o miej-
sca poszczególnym dzia-

³om. 32 proc. odpowiadaj¹cych uzna³o, ¿e za
du¿o miejsca w gazecie zajmuj¹ Odg³osy Oœwiaty
(32 proc. z 67 respondentów). Zdecydowanie za
ma³o natomiast miejsca zajmuj¹ wed³ug Pañ-
stwa: Aktualnoœci (45 proc. odpowiedzi), Na-
sze tematy (32 proc.), Nasze sprawy (38 proc.)
oraz Wywiady (46 proc.). G³osy dotycz¹ce dzia-
³ów: Felietony, Krymina³y i Odg³osy Kultury
podzieli³y siê mniej wiêcej po równo miêdzy
tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e zajmuj¹ za du¿o miej-
sca i tych, którzy chcieliby znaleŸæ w Odg³osach
jeszcze wiêcej informacji z tego zakresu.

Na pytanie: Który z istniej¹cych dzia³ów jest
niepotrzebny odpowiedzia³o 31 osób (przy czym
kilka udzieli³o wiêcej ni¿ jednej odpowiedzi).
Spoœród nich - 12 nie rezygnowa³oby z ¿adne-

Odg³osy Brzeszcz w oczach czytelników

Fabiola Switalla -KorczykFabiola Switalla -KorczykFabiola Switalla -KorczykFabiola Switalla -KorczykFabiola Switalla -Korczyk
Specjalista ds. fundraisingu,Specjalista ds. fundraisingu,Specjalista ds. fundraisingu,Specjalista ds. fundraisingu,Specjalista ds. fundraisingu,
PR i ewaluacji Oœrodka KulturyPR i ewaluacji Oœrodka KulturyPR i ewaluacji Oœrodka KulturyPR i ewaluacji Oœrodka KulturyPR i ewaluacji Oœrodka Kultury
w Brzeszczachw Brzeszczachw Brzeszczachw Brzeszczachw Brzeszczach

go dzia³u, 4 osoby „pozby³yby siê” wiadomo-
œci kryminalnych, 6 osobom nie podoba³y siê
zamieszczane felietony, 3 osoby wola³yby nie
widzieæ w naszej gazecie reklam, dwie osoby
uwa¿aj¹, ¿e niepotrzebnie zamieszczamy infor-
macje sportowe. Pozosta³ych 6 g³osów dotyczy

spraw gminnych i spoza gminny, kultury, oœwia-
ty, ekonomii.

W ankiecie pojawi³y siê dwa koresponduj¹ce
ze sob¹ pytania dotycz¹ce tego, czego brakuje
w Odg³osach. Wiêkszoœæ z odpowiadaj¹cych z chê-
ci¹ przeczyta³aby wiêcej informacji z ¿ycia gminy
w ró¿nych aspektach (m.in.: relacje z obrad Rady
Miejskiej, imprez sportowych i kulturalnych, ¿ycie
so³ectw, kopalnia, historia, mieszkañcy, lokalni
dzia³acze, organizacje spo³eczne, projekty unijne),
tak¿e opisywanych przez samych mieszkañców.
Czêœæ poszukuje w gazecie informacji praktycz-
nych (poradniki, og³oszenia, przepisy, informacje
dotycz¹ce ochrony œrodowiska). Kilku odpowia-
daj¹cych chcia³oby w gazecie zobaczyæ wiêcej sen-
sacji i kontrowersji. Czêsto powtarzaj¹c¹ siê odpo-
wiedzi¹ jest te¿ sugestia, aby wiêcej miejsca w ga-
zecie przeznaczyæ na artyku³y dla m³odzie¿y i pi-
sane przez m³odzie¿. Kilka osób chcia³oby, aby
w Odg³osach by³o wiêcej humoru i rozrywki.

67 osób wypowiedzia³o siê na temat szaty
graficznej miesiêcznika: 72 proc. chce, by pozo-
sta³a ona bez zmian, 28 proc. zmieni³oby w szcze-
gólnoœci: kolorystykê, ok³adkê, logo.

Jeszcze raz dziêkujemy wszystkim, którzy
wype³nili ankietê. Po raz pierwszy wykorzysta-
liœmy do naszych badañ Pañstwa opinii narzê-
dzie internetowe i cieszymy siê, ¿e okaza³o siê
ono tak skuteczne. Wszystkich, którzy chc¹ byæ
z nami w sta³ym kontakcie prosimy o wpisanie
siê do newslettera na stronie www.ok.brzesz-
cze.pl, do³¹czenia do nas na Facebooku oraz
kontaktowania siê z nami telefonicznie, osobi-
œcie i mailowo.

Pe³na analiza wyników na: http://www.an-
kietka.pl/wyniki-badania/31182/badanie-ocze-
kiwan-czytelnikow-odglosow-brzeszcz.html
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CZYTA SIÊ...
To by³ Hit!

Czytelnictwo

Najs³ynniejszy thriller
s z p i e g o w s k i
James Grady „Szeœæ dni
Kondora”. G³ówny boha-
ter - m³ody intelektualista
zatrudniony w nowojor-
skim Towarzystwie Histo-
ryczno-Literackim, wy-
biega na chwilê z pracy po
lunch dla ca³ej kilkuoso-
bowej za³ogi. Gdy wraca,
zastaje trupy wszystkich kolegów. Okazuje siê, ¿e
Towarzystwo Historyczno-Literackie to tylko przy-
krywka, gdy¿ mamy tu do czynienia z agend¹ CIA
zajmuj¹c¹ siê studiowaniem powieœci i komiksów,
by wy³apaæ w nich pomys³y mo¿liwe do zastoso-
wania w praktyce szpiegowskiej lub te, które przy-
padkowo (lub celowo) demaskuj¹ dzia³ania ju¿
przez wywiad podjête. Przera¿ony Turner, pseudo-
nim „Kondor”, przypomina sobie, ¿e dopiero co
wys³a³ do centrali pewien raport...

 Ksi¹¿ka zosta³a zekranizowana pod tytu³em
„Trzy dni Kondora” i g³ówn¹ rolê zagra³ Robert
Redford. Film nominowano do Oscara za monta¿.

Ÿród³o: Internet

Czytelnicy bibliotek OK w Brzeszczach po-
lecaj¹ ciekawe ksi¹¿ki!

Barbara Wood „Zie-
lone miasto w s³oñcu”

Ksi¹¿ka, która „wci¹-
ga”, tak najproœciej mo¿-
na okreœliæ tê powieœæ.
Poza dziejami rodziny z an-
gielskiej arystokracji,
osiad³ej we wschodniej
Kenii w 1919 roku, po-
znajemy kawa³ historii samej Kenii.

Zagarnianie coraz wiêkszych po³aci ¿yznej
ziemi nale¿¹cej do miejscowych plemion, narzu-
canie rdzennym mieszkañcom obcych obyczajów,
religii, a nawet tworzenie opieki zdrowotnej, bu-
dzi³o sprzeciw tubylców. Sprzeciw ów z czasem
przybiera³ coraz ostrzejsze formy, a¿ doprowadzi³
do powstania ruchów wyzwoleñczych.

Historia rodziny Trevertonów, dziwnie zwi¹-
zana z rodzin¹ z plemienia Kikujów, na tle walki
o niepodleg³oœæ i o skutkach tej walki, przybli¿y
nam ten ma³o znany wschodnioafrykañski kraj
z okresu 1919 roku do lat osiemdziesi¹tych.

Pasjonuj¹ca lektura. Polecam.

Je¿eli to, co czytamy w dzieciñstwie, ma wp³yw
na to jacy jesteœmy w przysz³oœci, warto pozna-
waæ ulubione ksi¹¿ki, te wyj¹tkowe, zapamiêtane
na wiele, wiele lat.

O takich w³aœnie lekturach roz-
mawialiœmy ju¿ z Zuzann¹ Celmer
i Grzegorzem Kasdepke. Tym razem
o czytaniu i ulubionej ksi¹¿ce z dzie-
ciñstwa mówi Renata Lembas - bi-
bliotekarka ze Szko³y Podstawowej
nr 1 w Brzeszczach.

Ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñstwa
i dlaczego ta?

Moja ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñ-
stwa to „Dzieci z Bullerbyn”, ale pierw-
szy tytu³, który kojarzy mi siê z dzieciñstwem to „He-
lusia z Rakowickiego M³yna”. Do szko³y zaczê³am
chodziæ ju¿ jako 6-latka nie dlatego, ¿e by³am jakoœ
nadmiernie rozwiniêta, tylko po prostu ucieka³am
z przedszkola - mama zostawia³a mnie przy bramie,
a ja umyka³am, bo mi siê bardzo podoba³o noszenie
tornistra na plecach i myœla³am, ¿e chodzenie do szko-
³y jest takie super. W pierwszej klasie nie najlepiej
sz³a mi nauka czytania, wiêc babcia zmusza³a mnie
do tego codziennie 20 minut po obiedzie. To zmu-
szanie sprawi³o, ¿e czytanie pokocha³am.

„Dzieci z Bullerbyn” to ksi¹¿ka, która dawa³a
poczucie bezpieczeñstwa, ³adu, taki fajny dzieciêcy
raj, w którym siê dziej¹ same przyjemne rzeczy. W³a-
œciwie nie ma tam ¿adnej agresji, przemocy, zda-
rzaj¹ siê sprzeczki, ale to wszystko jest w dobrym
tonie i bardzo przyjazne. Doroœli, dzieci zwierzêta,
natura, wszystko tak piêknie ze sob¹ skolerowane.

Moja córka, która nie lubi czytaæ, bo uwa¿a, ¿e
mama wyrabia normê za ca³¹ rodzinê, mówi czasem:
przynieœ mi „Dzieci z Bullerbyn”, chocia¿ ma ju¿ 30

lat. Kiedy chorowa³am w pierwszej kolejnoœci siê-
ga³am zawsze po „Dzieci...”, a potem przechodzi-
³am do dalszych lektur. Ale zawsze musia³am za-

cz¹æ od „Dzieci...”.
Dlaczego warto czytaæ?
Gdyby mi zabrano ksi¹¿ki

chyba bym umar³a - s¹ mi tak
potrzebne, jak tlen. W domu
muszê mieæ zawsze stertê na
zapas. Dla mnie jest to na pew-
no odpoczynek. Nie bêdê wspo-
minaæ o wartoœciach poznaw-
czych, ale one te¿ s¹ wa¿ne -
sposób myœlenia ró¿nych ludzi,
sposób rozwi¹zywania ró¿nych
problemów, ca³a ta warstwa
psychologiczna, która jest za-

warta praktycznie w ka¿dej ksi¹¿ce - jest to nie-
s³ychanie istotne, poniewa¿ mo¿na znaleŸæ goto-
we recepty na bardzo wiele problemów.

Czytam teraz
Ostatnio zafascynowa³am siê ksi¹¿kami Car-

losa Zafona. W ksi¹¿ce „Cieñ wiatru” podoba mi
siê przede wszystkim idea muzeum ksi¹¿ek, a te-
raz czytam „Marinê”.

Bardzo skaczê po gatunkach, lubiê od czasu
do czasu siêgn¹æ do fantasy. Nie lubiê ksi¹¿ek
przewidywalnych, które wiadomo, jak siê skoñcz¹.
Bardzo wa¿na jest niespodzianka, coœ co trzyma
w napiêciu, ten smaczek.

Bardzo lubiê Dorotê Terakowsk¹, a ostatnio
podoba³a mi siê te¿ ksi¹¿ka Olgi Tokarczuk „Pro-
wadŸ swój p³ug przez koœci umar³ych”.

Czytelników „Odg³osów Brzeszcz”, zaprasza-
my do podzielenia siê swoimi wspomnieniami
o ukochanej ksi¹¿ce z dzieciñstwa, tak bardzo wy-
j¹tkowej, ¿e zapamiêtanej do dzisiaj.

Renata Lembas

Uwaga ciekawa ksi¹¿ka

Koty gór¹!
Lutowe spotkania biblioteczne opanowa³y koty...
By³a prezentacja o kotach zwyk³ych i niezwyk³ych...

Niektórym uda³o siê nawet przez chwilê byæ wyj¹tkowym
kotem... a uczniowie klas I-III „zg³êbiali” znaczenie po-
wiedzieñ o kotach. Teraz ju¿ wiedz¹, ¿e s¹ mistrzami
w „bieganiu jak kot z pêcherzem”, bez trudu potrafi¹ te¿
„wykrêcaæ kota ogonem” i „drzeæ ze sob¹ koty”.

MÓWI SIÊ...
Wszystko zaczyna siê od czytania...
„W wychowaniu i rozwoju cz³owieka
bardzo wiele zale¿y od tego, co on
w dzieciñstwie przeczyta”.

Wanda Chotomska

Sta³a czytelniczka Janina £ukowiczSta³a czytelniczka Janina £ukowiczSta³a czytelniczka Janina £ukowiczSta³a czytelniczka Janina £ukowiczSta³a czytelniczka Janina £ukowicz
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Porady

Od wielu lat coraz wiêcej siê mówi o nie-
bezpieczeñstwach, jakie niesie ze sob¹ cywili-
zacja dla ludzkoœci. S³yszymy sprzeczne opinie
na temat zagro¿eñ, karmi siê nas natarczywie
reklamami i zaleca ró¿ne diety. Wspó³czesny
cz³owiek mo¿e siê zagubiæ w pogl¹dach na te-
mat w³aœciwych zasad zdrowego ¿ycia.

Pod koniec lat 70- tych ukszta³towa³o siê po-
jêcie - promocja zdrowia. By³a to idea, która dy-
namicznie doprowadzi³a do powstania nowej dzie-
dziny nauki. G³ównym zadaniem promocji zdro-
wia jest edukacja zdrowotna, zapobieganie cho-
robom i realizowanie lokalnej polityki zdrowot-
nej. Jest to proces umo¿liwiaj¹cy ludziom zwiêk-
szenie kontroli nad w³asnym zdrowiem oraz jego
poprawê i utrzymanie.

Liczne badania przeprowadzane przez ró¿ne
instytucje naukowe na Œwiecie potwierdzaj¹ nie-
zmiennie, ¿e najwiêkszy - bo dochodz¹cy a¿ do
60 proc. wp³yw na zdrowie cz³owieka - ma styl
¿ycia. Jego sk³adowymi s¹ ró¿ne elementy takie
jak sposób od¿ywiania siê, aktywnoœæ fizyczna,
stres, stosowanie u¿ywek czy zachowania seksu-
alne. Kolejnym czynnikiem warunkuj¹cym nasze
zdrowie to œrodowisko, w którym ¿yjemy i stano-
wi ono oko³o 20 proc. Korzystnie wp³ywa na nas
brak zanieczyszczeñ, czyste powietrze i woda a tak-
¿e gleba. Zdrowie i bezpieczeñstwo w szko³ach
lub zak³adach pracy tak¿e jest wa¿nym elemen-
tem œrodowiska fizycznego. Szkodzi nam degra-
dacja œrodowiska naturalnego, promieniowanie
jonizuj¹ce, ha³as, szkodliwe substancje chemicz-
ne, które wdychamy lub przyjmujemy w produk-
tach spo¿ywczych, do których s¹ dodawane. Czyn-
niki genetyczne warunkuj¹ zaledwie 15 proc. na-
szego zdrowia i nie mamy na nie wp³ywu. Nato-
miast tylko 5 proc. czyli w stopniu najmniejszym
wp³yw na nasze zdrowie ma opieka zdrowotna.
Tak, wiêc ani dostêpnoœæ do œwiadczeñ medycz-
nych czy ich jakoœæ, ani struktura czy organizacja
opieki medycznej nie ma znacz¹cego wp³ywu na
nasze zdrowie.

Byæ mo¿e powiedzenie, ¿e - lepiej zapobie-
gaæ ni¿ leczyæ - wyda siê wyœwiechtane, ale nale-
¿y zwróciæ uwagê i zachêciæ wszystkich do profi-
laktyki. To naprawdê jest prostsze, tañsze i przy-
jemniejsze. Zacznijmy dbaæ o siebie, zmieñmy
nasze z³e nawyki ¿ywieniowe. Nie walczmy z wia-
trakami, na uwarunkowania œrodowiskowe, gene-
tykê czy opiekê medyczn¹ nie mamy wiêkszego
wp³ywu, ale nasz styl ¿ycia zale¿y tylko od nas.

Chemiczne dodatki do ¿ywnoœci mog¹ popra-
wiæ jej wygl¹d, smak, zmieniæ kolor, konsysten-
cjê, zapach, przed³u¿yæ trwa³oœæ, czyli oszukiwaæ
nasze zmys³y. Do najbardziej podejrzanych zali-
czaj¹ siê: E 127 Erytrozyna, E 131 B³êkit paten-
towy, E 142 Zieleñ S, E 211 Benzoesan sodu, E 221
Siarczyn sodu, E 250 - E 252 Azotyny i azotany
sodu i potasu, E 310 Galusan propylu, E 320 Buty-
lohydroksyanizol (BHE), E 321 Butylohydroksy-
toluen (BHT), E 338 Kwas fosforowy, E 621 Glu-
taminian sodu, E 951 Aspartam, E954 Sacharyna. 

¯yjmy zdrowiej
¿yjmy d³u¿ej

Renata WRenata WRenata WRenata WRenata Waliczek, dyrektor Centrumaliczek, dyrektor Centrumaliczek, dyrektor Centrumaliczek, dyrektor Centrumaliczek, dyrektor Centrum
Medycznego w KatowicachMedycznego w KatowicachMedycznego w KatowicachMedycznego w KatowicachMedycznego w Katowicach

Zimowe zmêczenie widaæ na naszej twarzy.
Cera jest szara i sucha. Na szczêœcie s¹ sposo-
by, aby poczuæ siê piêkniej i z uœmiechem po-
witaæ nadchodz¹c¹ wiosnê. O sekretach bycia
piêkn¹ mówi Aleksandra Wo³owiec w³aœci-
cielka gabinetu kosmetycznego ,,Aleksandra”
w Brzeszczach.

Przebywanie w ogrzewanych kaloryferami
pomieszczeniach spowalnia pracê komórek
skóry. Ponadto komputery, drukarki i sztucz-
ne wyk³adziny wydzielaj¹ dodatnie jony, któ-
rych nadmiar sprzyja zmêczeniu. Œwietlówki
emituj¹ szkodliwe promieniowanie UV. To
wszystko jest stresem dla skóry. Niedotlenio-
na, gorzej nawil¿ona i od¿ywiona, w efekcie
staje siê szara i wysuszona.

Dlatego bardzo wa¿na jest pielêgnacja do-
mowa. Mycie odpowiednimi zmywaczami, to-
nizacja oraz regularne stosowanie peelingu to
przygotowanie naszej skóry do dalszego etapu
pielêgnacji jakim bêdzie zastosowanie odpo-
wiednio dobranego kremu, daj¹cego nawil¿e-
nie, od¿ywienie b¹dŸ regeneracjê - w zale¿no-
œci od potrzeb skóry.

Kolejnym etapem jest peeling, który usuwa
pogrubia³¹ warstwê rogow¹ naskórka. Musimy
pamiêtaæ, ¿e naskórek z jednej strony nas chroni
przed szkodliwym dzia³aniem œrodowiska, jednak
z drugiej strony stanowi barierê dla sk³adników
od¿ywczych zawartych w kremie. Do wyboru
mamy peeling enzymatyczny, mechaniczny lub
kwasowy. Od rodzaju skóry zale¿y, który z nich
zastosujemy. Peeling u¿ywany w domu ma nie-
co s³absze dzia³anie od stosowanego w gabine-
cie kosmetycznym. Kosmetyki profesjonalne
maj¹ wy¿sze stê¿enia substancji czynnych od ko-
smetyków detalicznych przeznaczonych do co-
dziennej pielêgnacji. Dlatego korzystaj¹c z za-
biegów kosmetycznych w gabinecie mamy mo¿-
liwoœæ intensywniejszego dzia³ania na skórê. Pie-
lêgnacja domowa i gabinetowa powinny siê
uzupe³niaæ, tak aby jej efekty by³y optymalne
dla skóry. Wracaj¹c do peelingu, czyli usuniê-
cie martwych komórek naskórka ma du¿e zna-
czenie dla efektywnoœci dalszej czêœci pielêgna-

cji, w której stosujemy produkty aktywne takie
jak serum, krem i maseczka.

Zachêcam do odwiedzenia gabinetu i skorzy-
stania z szerokiej gamy zabiegów kosmetycznych,
które pomog¹ przygotowaæ skórê na nadejœcie
wiosny. Do wykorzystania mamy preparaty
od¿ywcze, nawil¿aj¹ce, ujêdrniaj¹ce, przeciw-
zmarszczkowe. Polecam równie¿ zabiegi rozœwie-
tlaj¹ce, szczególnie dla osób ze skór¹ sk³onn¹ do
przebarwieñ. Wiosn¹ nie mo¿emy zapominaæ
o ochronie skóry przed s³oñcem. Warto zastoso-
waæ krem z filtrem o odpowiednim wspó³czynni-
ku SPF chroni¹cym przed promieniowaniem za-
równo UVB, jak i UVA. Dobra ochrona to pierw-
szy krok w walce z przebarwieniami, które coraz
czêœciej zauwa¿am u pañ, zarówno dojrza³ych jak
i bardzo m³odych. Walka z plamami pigmentacyj-
nymi jest bardzo trudna i nie zawsze skuteczna.
Wszystko zale¿y od g³êbokoœci umiejscowienia
plamy i od tego czy potrafimy zdiagnozowaæ i usu-
n¹æ przyczynê jej wystêpowania.

Szczególnie powinniœmy dbaæ o okolicê oczu.
Podkr¹¿one oczy, obrzêkniête powieki, nie dodaj¹
nam uroku. Mo¿na zastosowaæ kilkuminutowe
naprzemienne ciep³o-zimne kompresy z czarnej
herbaty, œwietlika lekarskiego czy kopru w³oskie-
go. Poprawi¹ znacznie przep³yw krwi i limfy po-
przez zwê¿anie i rozszerzanie naczyñ krwiono-
œnych i limfatycznych, zmniejszaj¹ w ten sposób

obrzêk i zasinienia. Niezbêdny
jest specjalny krem pod oczy,
który bêdzie pielêgnowa³
cienk¹ skórê wokó³ oczu nie
powoduj¹c podra¿nieñ.

Planuj¹c „wiosenne po-
rz¹dki” nie zapominajmy o trak-
towaniu naszego organizmu
kompleksowo. Aby wygl¹daæ
zdrowo trzeba zadbaæ o zró¿-
nicowan¹ dietê bogat¹ w œwie-
¿e owoce i warzywa. Wa¿ne
jest by dostarczaæ z po¿ywie-
niem odpowiedni¹ iloœæ bia³ka,
wêglowodanów, t³uszczu, wita-
min (antyutleniacze), minera-
³ów. Nie wolno równie¿ zapo-
mnieæ o piciu niegazowanej
wody mineralnej. Ponadto re-
gularne æwiczenia fizyczne

pozwalaj¹ utrzymaæ zgrabn¹ sylwetkê, poprawiaj¹
samopoczucie i dzia³aj¹ korzystnie na wszystkie
uk³ady naszego organizmu. Ruch mo¿e zast¹piæ
nam wiele leków, natomiast ¿adne lekarstwo nie
zast¹pi ruchu. Najlepiej uprawiaæ sport na œwie-
¿ym powietrzu, co gwarantuje dobre dotlenienie.
Po wysi³ku nale¿y siê nagroda - polecam masa¿
relaksacyjny cia³a. Efekt? Nietrudno zgadn¹æ.
¯yczê czytelniczkom „Odg³osów Brzeszcz” uro-
dy nie tylko tej zewnêtrznej i nie tylko na wiosnê.

Dla trzech pierwszych czytelniczek, które
z tym numerem OB zg³osz¹ siê jako pierwsze
do Salonu Kosmetycznego Aleksandry Wo³o-
wiec (Brzeszcze ul. Pi³sudskiego 18B) czeka
bezp³atny peeling i masa¿. Zapraszamy!

Uwaga!

Rozmawia³a:Rozmawia³a:Rozmawia³a:Rozmawia³a:Rozmawia³a:
Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

B¹dŸ piêkna na
wiosnê

Aleksandra Wo³owiec
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Sport

Kolejny ju¿ Maraton Fitness pod has³em „Dance” zorganizowano
18 lutego w hali sportowej. Wspólnie æwiczy³o oko³o 40 osób. Trzech in-
struktorów: Beata Jagie³³o, Renata Œcibisz, Robert Nicieja, zaprezentowa³o
lekcje taneczne w ró¿nych stylach: afro, latino i funky jazz. Na zakoñczenie
wspólnie odtañczono fina³, który pokaza³ nowo zdobyte umiejêtnoœci.

W hali sportowej Oœrodka Kultury w Brzeszczach odby³ siê X Turniej
Tenisa Ziemnego w grze podwójnej. Imprezê sportow¹ rozegrano systemem
„ka¿dy z ka¿dym”.

Pierwsze miejsce zajêli S³awomir Graca i Jaros³aw Nycz. Jako drudzy
uplasowali siê Jerzy S³owiñski i Feliks Dembowski. Na podium znaleŸli siê
równie¿ Maciej Marchewka i Piotr Mazurkiewicz.

W po³owie lutego uczniowie ze
szkó³ podstawowych i gimnazjów
z terenu gminy Brzeszcze wziêli
udzia³ w Mistrzostwach Brzeszcz
w Narciarstwie Alpejskim. Impre-
za odby³a siê 15 lutego na stoku
Œwiniorka w Brennej.

Podczas tegorocznych mi-
strzostw, zorganizowanych przez
Szko³ê Narciarsk¹ „Blues Carv”,
Uczniowski Klub Sportowy Brzeszcze
i Gminny Zarz¹d Edukacji w Brzesz-

W styczniu i lutym w hali spor-
towej w Brzeszczach ju¿ szósty
rok z kolei odbywa³y siê mityngi
lekkoatletyczne. Obsada zawodni-
ków jak zawsze by³a bardzo mocna.

Uczniowski Klub Sportowy Brzeszcze nowy rok tradycyjnie rozpocz¹³ od mityngów
lekkoatletycznych w hali sportowej EPEPEPEPEP

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

Narciarstwo alpejskie

czach, rywalizowa³o ze sob¹ 70 za-
wodników. Liczn¹ grupê stanowili
uczniowie z klas od 1 do 3. Uczest-
nicy musieli dwukrotnie pokonaæ
trasê slalomu, a o miejscu decydo-
wa³ czas.  

Tytu³ Mistrza gminy Brzesz-
cze w kategorii dziewcz¹t (gimna-
zjum) i puchar burmistrza Brzeszcz
zdoby³a Martyna Korczyk z Gimna-

Turniej Tenisa

Maraton Fitness

Ranga zawodów w Brzeszczach
ci¹gle roœnie. O poziomie sporto-
wym i organizacyjnym œwiadczy
obecnoœæ m³odego sportowca Ukra-
iny, reprezentanta Klubu SWSM
Termopil w skoku w dal Bulaka
Onesta. Po raz drugi ju¿ wzi¹³ udzia³
w brzeszczañskich mityngach Ro-
man Novotny, reprezentant Czech
w skoku w dal.  8. zawodnik igrzysk
olimpijskich w Pekinie 2008 by³
bezkonkurencyjny w Brzeszczach,
zwyciê¿aj¹c z rezultatem 7,77 m.
W ubieg³ym roku by³o to 7,60 m.
Roman Novotny przyjecha³ z Ostra-

wy w celu uzyskania minimum na
Halowe Mistrzostwa Œwiata w Ad-
Dauhe w Katarze.

- Czesi obiecali, ¿e bêd¹ nas od-
wiedzaæ - mówi Andrzej Jakimko,
prezes UKS Brzeszcze. - Chwal¹
wysoki poziom sportowy, który po-
zwala im uzyskaæ satysfakcjonuj¹-
ce ich wyniki.

Z brzeszczañskich zawodników
najlepiej wypad³a Natalia W³odar-
czyk (UKS Brzeszcze). Wygra³a dwa
konkursy w skoku w dal (5,25 m.
i 5,53 m.). Na dystansie 60 m. zajê³a
drugie miejsce z wynikiem 8,25 s.

W czterech mityngach wziê³o
udzia³ ponad tysi¹c zawodników
z 40 klubów z Polski. Ta rywaliza-
cja by³a dla nich ostatnim spraw-
dzianem przed Halowymi Mistrzo-
stwami Polski w Spale.

Przez Brzeszcze do Ad  Dauhe w Katarze-

zjum nr 2. W kategorii ch³opców
zwyciê¿y³ Jakub ¯ak z Gimnazjum
nr 1, który otrzyma³ puchar przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej.

W kategorii dziewcz¹t klas 4-6
najlepsza by³a Magdalena ¯ak ze
Szko³y Podstawowej w Jawiszowi-
cach i to do niej powêdrowa³ pu-
char dyrektora GZE. Z ch³opców
najlepszy czas uzyska³ Oliver Co-
pik ze SP w Jawiszowicach i otrzy-
ma³ puchar prezesa UKS. Z kolei
Olga Szyjka z SP w Jawiszowicach

zwyciê¿y³a w kategorii klas 1-3 i otrzy-
ma³a puchar prezesa Zwi¹zku Na-
uczycielstwa Polskiego.

- Najlepsza szóstka zawodni-
ków w ka¿dej kategorii otrzyma³a
dyplomy, najlepsza trójka medale,
a wszyscy zawodnicy s³odki upo-
minek - mówi Bo¿ena Sobociñska,
dyrektor brzeszczañskiego GZE. 

(bj)(bj)(bj)(bj)(bj)

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