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£ódka dla stra¿aków
14 wrzeœnia jednostka OSP Ja-

wiszowice wzbogaci³a siê o ³ódŸ ra-
tunkow¹. Nowy nabytek jest da-
rem radnych Gminy Brzeszcze -
cz³onków Platformy Obywatel-
skiej, którzy zareagowali na apel
stra¿aków, skierowany po majowej
powodzi do w³adz gminy.

Przez piêæ godzin bez przerwy chodzili zde-
sperowani mieszkañcy Zasola przez przejœcie dla
pieszych na drodze wojewódzkiej, domagaj¹c siê
zabezpieczenia brzegów i uregulowania So³y.
Boj¹, siê ¿e podczas kolejnych powodzi woda
zabierze im domy. Jeœli blokada nie spotka siê
z odzewem w³adz, planuj¹ kolejny parali¿ ko-
munikacyjny w swojej wsi. Tym razem zablo-
kuj¹ ca³e skrzy¿owanie.

Parali¿ komunikacyjny, wywo³any ulicznym
protestem w Zasolu nie da³ siê kierowcom a¿ tak
bardzo we znaki. Zasolanie tym razem postanowili
zablokowaæ tylko drogê wojewódzk¹ 949. Przeci-
naj¹ca j¹ droga powiatowa (kierunek Rajsko - Wi-
lamowice) by³a przejezdna, a Komenda Powiato-
wa w Oœwiêcimiu przygotowa³a objazdy.

Pikietê w Zasolu rozpoczêto w samo po³udnie
17 wrzeœnia. I tak krok po kroku, przez piêæ go-
dzin, bez wzglêdu na wiek, mieszkañcy Zasola
i niedalekiego Grojca, wspierani przez nielicznych
skidzinian i wilczkowian wo³ali o ratunek przed
wielk¹ wod¹. Protest, jak mówi¹, to tylko ostrze-
¿enie dla urzêdników.

- Mieli tu z nami i grojczanami byæ te¿ miesz-
kañcy Skidzinia, Wilczkowic, Bielan, mieszkamy
nad jedn¹ So³¹, wszystkim nam zagra¿a - mówi
so³tys Zasola Zofia Wójcik. - Jeszcze jedna taka
powódŸ, jak w maju, a nie bêdzie Zasola, drogi
wojewódzkiej i tamtych so³ectw te¿. Mój dom od
So³y dzieli³ kiedyœ kilometr, teraz bêdzie ze 150
metrów. Rzeka robi wyrwê w brzegu, zabra³a ³¹ki,
pola uprawne, prawie16 ha,  na co mamy czekaæ?

- Protestujemy przeciwko bezradnoœci w³adz,
ale tych wy¿szych. My w Grojcu jesteœmy w lep-

szej trochê  sytuacji, bo w pewnych miejscach ure-
gulowano nam brzeg So³y i to nas w maju urato-
wa³o - mówi so³tys Grojca Krzysztof Wolak. - Od
kiedy mamy Naturê 2000, So³a robi siê dzika, za-
biera coraz wiêksze po³acie brzegu. Jest ju¿ bar-
dzo blisko s³upa wysokiego napiêcia, mam nadzie-
jê, ¿e energetyka to monituje, ale obawiam siê, ¿e
inni nie. Odpowiedzialny za nasz¹ So³ê Regional-
ny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie mówi,

¿e nie ma pieniêdzy. Myœlê, ¿e
one s¹, tylko trzeba je „wydo-
byæ”. W telewizji widzimy, jak
osuwaj¹ siê grunty, wal¹ domy,
i znajduj¹ siê pieni¹dze na od-
budowê, zapomogi. Oczywiœcie,
¿e wspó³czujemy tym ludziom.
Prawie ka¿dy dom w Grojcu, Za-
solu wybudowano ze ¿wiru z tej
So³y, a teraz nie wolno nam
wzi¹æ nawet taczek ¿wiru. Jest
go nadmiar, woda nagromadzi
w jednym miejscu, potem omi-
ja, to powoduje degradacjê.

- Walczymy nie tylko o swo-
je domostwa, ale te¿ o obiekty
u¿ytecznoœci publicznej: szko³ê,
przedszkole, oœrodek zdrowia,
dom stra¿aka, kaplicê, które zo-
sta³y wybudowane w czynie spo-

³ecznym. O sklep. So³a to wszystko mo¿e zniwe-
czyæ - dodaje Krystyna ¯mudka.

I tak do kolejnej powodzi
Wielki problem jest tam, gdzie rzeka od lat za-

biera pastwiska, a teraz i pola uprawne, i do do-
mów ma coraz bli¿ej, a perspektywa uregulowania
So³y wci¹¿ odleg³a. Niejedno zebranie poœwieco-
ne tej sprawie, wiele pism skierowanych do tych,
od których wiele zale¿y.

- Do Ministra Finansów, Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji za poœrednictwem
Wojewody Ma³opolskiego, do Prezydenta RP,
Najwy¿szej Izby Kontroli - wylicza Zofia Wój-
cik. - W Licheniu, na spotkaniu so³tysów z prezy-
dentem, uzyska³am zapewnienie Komorowskiego,
¿e œrodki na So³ê siê znajd¹. Wspiera nas Powia-
towe Ko³o So³tysów w Oœwiêcimiu, które ape-
lowa³o do RZGW o szybkie rozwi¹zanie pro-
blemu. O zagro¿eniu dla mieszkañców naszej
wsi, Skidzinia i Wilczkowic oraz samej kopal-
ni pisa³y do MSWiA Zwi¹zki Zawodowe dzia-
³aj¹ce przy KWK „Brzeszcze-Silesia”, prosz¹c
o szybk¹ i skuteczn¹ pomoc.

Zasolanie nie chc¹ podzieliæ losu Bogatyni. Wyszli na drogê przeciwko
bezradnoœci w³adz

Walcz¹ z wielk¹ wod¹

Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-
Noworyta, psychologiem, terapeut¹
uzale¿nieñ i pe³nomocnikiem burmi-
strza Brzeszcz ds. rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych.

Droga z dna kieliszka

strstrstrstrstr. 7. 7. 7. 7. 7

W marcu ktoœ próbowa³ podpa-
liæ koœció³ œw. Marcina w Jawiszowi-
cach. Film zarejestrowany przez
kamery, wrzucony na YouTube (ser-
wis internetowy) wywo³a³ oburze-
nie wœród wiernych, u jawiszowian
w szczególnoœci. Policja nie ujê³a pod-
palacza. Prokuratura postêpowanie
umorzy³a, a za¿alenie proboszcza
Henryka Z¹tka przekaza³a do rozpa-
trzenia oœwiêcimskiemu s¹dowi. Ten
spraw¹ zaj¹³ siê 1 paŸdziernika.

Chcia³ podpaliæ koœció³

strstrstrstrstr. 13. 13. 13. 13. 13

Na projekcjê „Krzy¿aków” do
kina Wis³a przybyli zarówno dziad-
kowie, rodzice, jak i najm³odsi mi-
³oœnicy dobrego kina.

Krzy¿acy w nowej szacie

Na pocz¹tku to nigdy nie jest pro-
blem, przecie¿ „zawsze mo¿na prze-
staæ piæ”. K³opot niepostrze¿enie po-
jawia siê wraz z kolejnymi wypada-
mi na piwo, imprezami, podczas któ-
rych dobra zabawa bez alkoholu po-
woli staje siê nierealna.
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Felieton

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

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

Ani siê nie obejrzymy, a nadejdzie dzieñ, w którym czêœæ z nas uda siê do urn
wyborczych oddaæ g³os na swojego kandydata na burmistrza, radnego. Zanim to
jednak nast¹pi, czeka nas festiwal obietnic i ukazywania mo¿liwoœci, jakie rozpo-
œcieraj¹ siê przed nasz¹ gmin¹, jeœli tylko obdarzymy zaufaniem tê, czy tamt¹
grupê potencjalnych samorz¹dowców. Wyboru mamy dokonaæ na podstawie tych¿e
obietnic. Ale czym jest sam wybór? I sk¹d wiedzieæ czy jest s³uszny? Zastanówmy
siê, czy w ogóle jesteœmy w stanie dokonaæ w³aœciwych wyborów. Pomijaj¹c kwe-
stiê tak¹, czy kogoœ siê lubi, czy nie, czy mo¿e z rodziny, albo dobry znajomy.
Pozostañmy przy merytoryce. Wybór nieroz³¹cznie wi¹¿e siê z wiedz¹. By dobrze
i œwiadomie wybraæ, musimy znaæ alternatywy, wiedzieæ, pomiêdzy czym wybie-
ramy i wed³ug jakich kryteriów. Czy jesteœmy w stanie dokonaæ s³usznego wyboru
przy zakupie np. telewizora? Je¿eli zale¿y nam na cenie i to jest nasze jedyne
kryterium to owszem, nie ma problemu. Wybierzemy najtañszy i po sprawie. Ale
jeœli chcemy kupiæ porz¹dny odbiornik telewizyjny z hiperfunkcjami, to musimy
ju¿ zdaæ siê na fachow¹ wiedzê. Ale poza nielicznymi znawcami, którzy wiedz¹, co
i jak dzia³a w danym urz¹dzeniu, na jakich zasadach i wed³ug jakich praw, nikt do
koñca nie wie, co kupuje. Wiêc trudno tu mówiæ o wyborze, a co dopiero s³usz-
nym. Czy nie podobnie jest przy wy³anianiu rz¹dz¹cych? Tak na marginesie, z³e to
s³owo „rz¹dz¹cy” - bardziej odpowiednie by³oby „s³u¿¹cy”, gdy¿ wybrana przez
nas elita decydencka ma nam ponoæ s³u¿yæ (za co jest w wielu wypadkach nie-
s³usznie wysoko op³acana), a o czym czêsto zapomina. Wracaj¹c - czy mo¿emy
powiedzieæ, ¿e nasze wybory s¹ merytorycznie uzasadnione i wynikaj¹ ze znajo-
moœci programów, sylwetek kandydatów oraz samych zadañ, które ich po szczê-
œliwym wyborze czekaj¹? Œmiem w¹tpiæ. Po pierwsze nie mamy du¿ej wiedzy na
temat zasad funkcjonowania samorz¹du, celów, zadañ, bud¿etu. Bez tej wiedzy
nie potrafimy oceniæ, kto z ubiegaj¹cych siê o mo¿liwoœæ „s³u¿enia” nam, racjo-

Kandydaci do laptopów!

nalnie podejdzie do zarz¹dzania. Po drugie - informacje programowe komitetów
wyborczych s¹ bardzo lakoniczne. W zasadzie nic nam nie mówi¹. Ewentualnie
mo¿emy siê dowiedzieæ, co chcia³aby dana grupa zrobiæ i to tak w ogólnym zary-
sie. Informacja jak to zrobi zostaje przemilczana. Nie mówi¹c o tym czy jest ona to
w stanie zrobiæ i dlaczego akurat tej grupie mamy powierzyæ swoje zaufanie. A ju¿
o samych kandydatach, ich pogl¹dach, sylwetkach, doœwiadczeniu i dotychcza-
sowym zaanga¿owaniu raczej nie dowiadujemy siê nic. Ktoœ móg³by powiedzieæ,
¿e przecie¿ to niepotrzebne, liczy siê skuteczne dzia³anie, a nie tam pogl¹dy i idee.
Ale ja wola³bym wiedzieæ, czy wybieram antysemitê, czy cz³owieka otwartego
i tolerancyjnego. Czy osobê zapatrzon¹ w socjalistyczne mrzonki, czy bardziej
racjonaln¹. Przecie¿ to, jakie mamy nastawienie do rzeczywistoœci i jak odczytu-
jemy jej kody, determinuje nasze zachowanie, postêpowanie. To, jakie dany kan-
dydat ma pogl¹dy jest zatem wa¿ne i warto by³oby siê zapoznaæ z tymi informa-
cjami. Problem w tym, ¿e nie ma mo¿liwoœci. Trudno gdziekolwiek znaleŸæ takie
informacje. Z wszystkich naszych gminnych, czy te¿ powiatowych radnych tylko
jeden prowadzi swoj¹ stronê internetow¹, na której zamieszcza ró¿ne artyku-
³y i opinie. Pomys³ dobry i godny naœladowania. O pogl¹dach innego mo¿emy
dowiedzieæ siê z jego sta³ych felietonów w Odg³osach Brzeszcz. Niestety reszta
milczy. Nic nie publikuje, czy to w naszym lokalnym miesiêczniku, czy w coraz
powszechniejszej i niezast¹pionej sieci internetowej. Co wiêcej czêœæ równie¿ milczy
na samych sesjach. Jak zatem mamy uzyskaæ wiedzê na temat naszych kandyda-
tów? Na temat ich zamierzeñ, pomys³ów, mo¿liwoœci, wizji funkcjonowania sa-
morz¹du? Bez tego nasz wybór jest wyborem pozornym. A to chyba najgorsze dla
demokracji. Czêsto narzeka siê, ¿e m³odzi ludzie nie uczestnicz¹ w wyborach
samorz¹dowych. Mo¿e jednym z powodów jest to, ¿e komitety wyborcze nie
trafiaj¹ do nich z informacj¹. Nie zachêcaj¹, nie wyjaœniaj¹. Przecie¿ istnieje
niezmiernie du¿a iloœæ ró¿norodnych kana³ów komunikacji, mniej lub bardziej
odpowiednich dla danej grupy wiekowej. Dlaczego nie korzysta siê z tego?
St¹d mój apel do komitetów wyborczych oraz samych kandydatów. WyjdŸcie do
nas, opowiedzcie coœ wiêcej o sobie, o waszych wizjach, doœwiadczeniu, pogl¹-
dach. Bêdzie nam ³atwiej zdecydowaæ. Wykorzystajcie internet, który jest naj-
skuteczniejszym narzêdziem w komunikowaniu siê z m³odymi ludŸmi. Chcemy
œwiadomie i racjonalnie wybraæ. B¹dŸcie online!
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Aktualnoœci

Drodzy Czytelnicy, to do Was zwracam siê o
pomoc, gdy¿ sami jesteœmy bezradni. Pod os³on¹
nocy ktoœ próbuje zatruwaæ nam ¿ycie.

Mieszkam na osiedlu domków jednorodzin-
nych ko³o cmentarza w Brzeszczach. Od jesieni
2009 r. w naszej okolicy co kilka dni pojawia siê
kanalizacyjny zapach. Najczêœciej fetor zaczyna
siê oko³o godz. 22.00  i trwa od dwóch do kilku
godzin. Najgorzej by³o latem, gdy temperatura
by³a wysoka. Wówczas trzeba by³o spaæ przy za-
mkniêtym oknie. Co dziwniejsze, fetor nigdy nie
pojawia siê w dzieñ, tylko po zmroku. Latem za-
czyna³ siê oko³o godz. 22-ej lub 23-ej. Teraz, kie-
dy wieczór szybciej zapada, odór odczuwalny jest
du¿o wczeœniej. Najbardziej czuæ go na wysoko-
œci pierwszego piêtra domu jednorodzinnego, co
prawdopodobnie wskazuje na to, ¿e Ÿród³o feto-
ru jest zlokalizowane poza obszarem domków.

14 wrzeœnia jednostka OSP Jawiszowice
wzbogaci³a siê o ³ódŸ ratunkow¹. Nowy naby-
tek jest darem radnych Gminy Brzeszcze -
cz³onków Platformy Obywatelskiej, którzy
zareagowali na apel stra¿aków, skierowany po
majowej powodzi do w³adz gminy.

W czasie akcji powodziowych stra¿acy
byli zmuszeni do odst¹pienia od zasad po-
wszechnie przyjêtych za bezpieczne. Nara¿a-
j¹c w³asne ¿ycie i zdrowie ratowali mieszkañ-
ców Jawiszowic. Ich najwiêkszym marzeniem
by³a ³ódŸ, skuter czy choæby ponton. Z ape-
lem o zakup sprzêtu zwrócili siê do Ma³o-
polskiego Urzêdu Wojewódzkiego, burmistrza
i przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Brzesz-
czach, Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku
OSP RP w Krakowie i pos³ów Ziemi Oœwiê-
cimskiej. Zareagowa³a Ma³opolska Platforma
Obywatelska.

- Tragedia wywo³ana przez ¿ywio³ otwo-
rzy³a ludzkie serca dla ludzi pokrzywdzonych.
Zareagowali te¿ politycy - mówi Anna Ka-
sprzyk-Ha³at, przewodnicz¹ca Ko³a Platformy
Obywatelskiej w Brzeszczach. - W trakcie zjaz-

du wyborczego Ma³opolskiej Platformy Obywa-
telskiej, który 22 maja odbywa³ siê w Krakowie,
delegaci podjêli uchwa³ê o zorganizowaniu sk³ad-
ki i przeznaczeniu jej na potrzeby powodzian. Ze-
brano 40 tys. z³. Pieni¹dze podzielono równo na
cztery subregiony. Niezbêdny sprzêt otrzyma³y
jednostki z Krakowa, Tarnowa, Nowego S¹cza
i Ma³opolski Zachodniej.

Jedynymi z Gminy
Brzeszcze, którzy zareago-
wali na apel stra¿aków, byli
radni RM w Brzeszczach -
cz³onkowie Platformy Oby-
watelskiej. Dziêki wsparciu
pos³a Janusza Chwieruta za-
interesowali problemem Za-
rz¹d Regionu Ma³opolskiej
PO i uzyskali dotacjê prze-
znaczon¹ na zakup sprzêtu
niezbêdnego do ratowania
¿ycia i dobytku ludzi pod-
czas akcji powodziowych.

- Stra¿acy z Lancko-
rony otrzymali ubra-
nia bojowe, z Jawiszo-
wic ³ódŸ ratunkow¹, bo
takie by³y ich ¿yczenia

- mówi pose³ Janusz Chwierut, cz³onek Zarz¹-
du Regionalnego PO. - ¯adna jednostka
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Brzeszczach
nie posiada ³odzi.

£ódŸ ratunkowa mo¿e zabraæ dwóch ra-
towników i trzy osoby ewakuowane, w eks-
tremalnych warunkach nawet cztery. S³u¿yæ
bêdzie Grupie Medycznej Jednostki Operacyj-
no-Technicznej, a mieszkañcom gminy da po-
czucie wiêkszego bezpieczeñstwa.

- W czasie akcji powodziowych nasi stra-
¿acy - ratownicy z GRM (Grupa Ratownictwa
Medycznego) OSP u¿ywali turystycznego
sprzêtu p³ywaj¹cego, bez atestów, nieprzysto-
sowanego do dzia³añ ratowniczych - ¿ali siê pre-
zes OSP Jawiszowice Krzysztof Dadak. - Pra-
cowali bez zabezpieczenia, bez kamizelek ratun-
kowych, zwanych potocznie kapokami. Nawet

List

tak prostego sprzêtu na wyposa¿eniu nie ma ¿adna
gminna jednostka stra¿y. Cieszymy siê z otrzy-
manego daru, z tego, ¿e spe³ni³o siê choæ jedno
z naszych marzeñ. ¯yczy³bym sobie, ¿ebyœmy
musieli korzystaæ z tej ³odzi jak najrzadziej.

Jednostka OSP Jawiszowice, jako jedyna na te-
renie gminy Brzeszcze dysponuje ratownikami
WOPR, którzy s¹ cz³onkami GRM Jawiszowice. Do
pe³ni szczêœcia i bezpieczeñstwa brakuje im jeszcze
kamizelek ratunkowych, uprzê¿y ratowniczych, li-
nek ratunkowych i przenoœnego zestawu znaków
drogowych do zamykania dróg.

Stanis³awa WStanis³awa WStanis³awa WStanis³awa WStanis³awa Walczyszewskaalczyszewskaalczyszewskaalczyszewskaalczyszewska

Kto zatruwa nam ¿ycie?

Do nowego banku

£ódka dla stra¿aków

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

14 wrzeœnia ³ódkê druhom OSP Jawiszowice przekazali politycy PO: pose³ Janusz
Chwierut, przewodnicz¹cy RM w Brzeszczach Kazimierz Senkowski i radna RM w
Brzeszczach Anna Kasprzyk-Ha³at

Brzeszczañscy krwiodawcy podczas wrze-
œniowej akcji oddali 26 l 100 ml krwi.

A¿ 58 osób odpowiedzia³o na apel dzia-
³aj¹cego przy KWK „Brzeszcze” Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi. Zarz¹d Klubu
HDK liczy, ¿e frekwencja utrzyma siê pod-
czas kolejnych akcji. Ju¿ 12 listopada zapra-
sza krwiodawców i sympatyków Klubu do
przychodni przy ul. Nosala w Brzeszczach,
w godz. 8.00-10.30

Oddali krew

EPEPEPEPEP

Dlaczego piszê o tym do Was, drodzy czytel-
nicy OB? Otó¿ mam proœbê: mo¿e ktoœ z Was coœ
wie, coœ gdzieœ s³ysza³, zobaczy³ coœ, co pomo-
g³oby nam rozwi¹zaæ cuchn¹cy problem i zloka-
lizowaæ Ÿród³o tego smrodu. Jeœli tak, mo¿e ze-
chcia³by podzieliæ siê t¹ wiedz¹ i u³atwiæ ¿ycie
mieszkañcom naszego osiedla. Wszelkie sugestie
prosimy kierowaæ do Stra¿y Miejskiej, która pro-
blem zna i wielokrotnie próbowa³a go wspólnie z
nami rozwi¹zaæ.

Zg³asza³am równie¿ problem do Oczyszczal-
ni Œcieków. Dot¹d ekipa przyje¿d¿a³a i czyœci³a
kana³y. Niewiele to pomog³o, co wskazuje na fakt,
¿e kanalizacja na terenie, gdzie mieszkam nie ge-
neruje tego „bakutilowego” zapachu. Mo¿e fe-
tor przychodzi do nas z kanalizacji innej czêœci
gminy. Mo¿e taki lub podobny problem istnieje
równie¿ w innej czêœci Brzeszcz. Mo¿e ktoœ wyle-
wa nieczystoœci z szamba na pola, mo¿e „sk³adu-
je” jakieœ odpady.  Domys³ów jest du¿o.

Chcia³abym, aby rozwi¹zano ten cuchn¹-
cy problem, poniewa¿ bardzo utrudnia nam
¿ycie.

1 wrzeœnia otwarto w Brzeszczach drugi
z kolei oddzia³ Banku Spó³dzielczego
w MiedŸnej.

Placówka mieœci siê w Brzeszczach przy ul.
Ofiar Oœwiêcimia 48, naprzeciwko bramy ko-
palnianej. Na otwarcie przyby³o wielu goœci. Uro-
czytego przeciêcia wstêgi dokonali prezes zarz¹-
du Banku Spó³dzielczego Józef Czysz , przewod-
nicz¹cy Rady Nadzorczej BS Stanis³aw Zaj¹c
oraz burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska.

Powstanie nowego oddzia³u banku w Brzesz-
czach to nie tylko udogodnienie dla sta³ych i no-
wych klientów w naszej gminie. - Remont bu-
dynku, który zosta³ wybrany na now¹ placówkê

KSKSKSKSKS

BS, doskonale wpisuje siê w za³o¿enia progra-
mu rewitalizacji Brzeszcz. Pozostaje mieæ na-
dziejê na dalsze inwestycje tego typu na tere-
nie naszego miasta - mówi Teresa Jankowska.

- Chcemy byæ lokalnym partnerem tak, aby
nasi klienci mieli ³atwy i wygodny dostêp do na-
szych us³ug - dodaje prezes. - Otwarta placów-
ka jest czwart¹ nale¿¹c¹ do Banku, który istnie-
je na rynku od ponad 50 lat.

Nowy oddzia³ Banku Spó³dzielczego gotowy na
przyjêcie klientów
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Wielkimi krokami zbli¿amy siê do koñ-
ca obecnej kadencji. To dobry moment na
podsumowania. Za kilka tygodni czekaj¹ nas
wybory do samorz¹du terytorialnego. O ka-
dencji 2006-2010 rozmawiamy z Pani¹ Bur-
mistrz Brzeszcz Teres¹ Jankowsk¹.

Pani Burmistrz, jaka dla Pani by³a ta ka-
dencja? Jak podsumowa³aby Pani swoje do-
konania? Z czego jest Pani szczególnie dum-
na, jako burmistrz i mieszkanka gminy
Brzeszcze?

Kadencja 2006-2010 by³a z pewnoœci¹ bar-
dzo ciekawa, pe³na wyzwañ. Pojawi³y siê œrodki
zewnêtrzne, szczególnie w ramach Ma³opol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego
(MRPO) oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW). Druga po³owa kadencji
okaza³a siê natomiast wielkim wyzwaniem ze
wzglêdu na spadaj¹ce dochody i klêski ¿ywio-
³owe. Cieszê siê przede wszystkim z wypraco-
wania Planów Odnowy Miejscowoœci ramach
PROW, które powstawa³y podczas konsultacji
w spo³ecznoœciach lokalnych, a tak¿e z za³o¿e-
nia Lokalnej Grupy Dzia³ania „Dolina So³y”.
Dziêki niej œrodki z tego programu mog¹ zdo-
bywaæ lokalne organizacje i instytucje, przed-
siêbiorcy oraz samorz¹dy. Ze œrodków PROW
otrzymaliœmy równie¿ dofinansowanie na ada-
ptacjê dawnej wymiennikowni ciep³a na œwie-
tlicê na Osiedlu Paderewskiego. Z pewnoœci¹
wa¿nym doœwiadczeniem by³a dla mnie po-
wódŸ w maju, czerwcu i wrzeœniu tego roku,
która sta³a siê sprawdzianem kompetencji i umie-
jêtnoœci wspó³pracy samorz¹du z mieszkañca-
mi, ochotniczymi stra¿ami po¿arnymi, funkcjo-
nariuszami policji i Stra¿y Miejskiej, przedsiê-
biorcami w ratowaniu ¿ycia i mienia.

Które z brzeszczañskich inwestycji nale-
¿y wymieniæ jako najwa¿niejsze? Czego nie
uda³o siê w tej sferze zrealizowaæ?

W ramach Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych zmodernizowaliœmy ul.
Koœcieln¹ w Brzeszczach. Na osiedlu Paderew-
skiego w Jawiszowicach zosta³a zaadaptowana
na œwietlicê osiedlow¹ wspomniana wy¿ej daw-
na wymiennikownia ciep³a. Rozbudowaliœmy
ulice Szymanowskiego, œw. Wojciecha i prze-
budowaliœmy ulice Przy³ogi i Kosynierów
w Brzeszczach. W Jawiszowicach zosta³y prze-
budowane ul. Handlowa, w Przecieszynie ul.
Topolowa. W Brzeszczach na ul. Bór powsta-
³a  kanalizacja deszczowa wraz z chodnikiem.
W Zasolu rozbudowaliœmy miejsca parkingo-
we przy ul. Kostka Jagie³³y oraz zaadoptowali-
œmy budynek na mieszkania komunalne. Na
osiedlu S³owackiego wykonaliœmy I etap za-
gospodarowania terenu. W parku miejskim po-
wsta³  skatepark i parking oraz zosta³y przepro-
wadzone prace konserwacyjne obiektów za-
bytkowych. Z wszystkimi inwestycjami, które
w latach 2007-2009 kosztowa³y 18.243.462 z³,
mo¿na zapoznaæ siê  na stronie internetowej
gminy.

Nie uda³o siê zrealizowaæ niektórych pro-
jektów, a powodem by³ spadek dochodów gmi-
ny, o czym informowa³am mieszkañców na

³amach OB. Plany te czekaj¹ na realizacjê w przy-
sz³oœci, a w przypadku utraty wa¿noœci pozwole-
nia na budowê, bêd¹ stanowi³y koncepcjê w ko-
lejnych pracach projektowych. Obecnie pracu-
jemy nad 6 projektami  kanalizacyjnymi. Dwa
z nich maj¹ pozwolenia na budowê, jednak nie
ma mo¿liwoœci z³o¿enia efektywnego wniosku
o dofinansowanie projektu obejmuj¹cego kanali-
zacjê gminy z uwagi na koniecznoœæ spe³nienia
warunku dostêpowego (120 osób na 1 km nowo
budowanej sieci kanalizacji) oraz wymagany
wk³ad w³asny.

Mówi siê, ¿e polityka to gra zespo³owa i suk-
cesy mo¿na osi¹gaæ jedynie wspó³pracuj¹c. Jak
wygl¹da wspó³praca Urzêdu Gminy z powia-
tem i województwem?

Wspólnie z Województwem Ma³opolskim
zosta³y przebudowane skrzy¿owania ul. Ofiar
Oœwiêcimia z ul. Nosala i ul. Szymanowskiego
wraz z  przebudow¹ chodników i budow¹ sygna-
lizacji œwietlnej akomodacyjnej oraz ul. Dwor-
cowej z ul. Mickiewicza i Obozow¹ wraz z bu-
dow¹ zatoki autobusowej, przebudow¹ chodni-
ków i budow¹ sygnalizacji œwietlnej akomoda-
cyjnej. Zosta³ wykonany remont nawierzchni ul.
£êckiej (odcinek od skrzy¿owania z ul. Kobylec
w Jawiszowicach do skrzy¿owania z ul. Kostka
Jagie³³y w Zasolu), zmodernizowana zosta³a dro-
ga wojewódzka 933 od Brzeszcz do Chrzanowa.
W bie¿¹cym roku przyst¹piliœmy do prac koncep-
cyjnych i projektowych zwi¹zanych ze skrzy¿o-
waniem w Zasolu. W kadencji 2007-2010 na
wspó³pracê z Województwem wydaliœmy
1.421.293 z³, a Województwo na wspó³pracê z nasz¹
gmin¹ 1.818.555 z³ (bez drogi 933).

W ostatnich czterech latach na wspó³pracê
z Powiatem Oœwiêcimskim wydaliœmy 1.396.256
z³, a Powiat 1.189.245 z³. Wspólnie przebudowa-
liœmy ul. Starowiejsk¹ w Wilczkowicach oraz
odcinki ul. Wypoczynkowej w Skidziniu (Olsze-
nik) i ul. Bielskiej w Jawiszowicach. Powiat
Oœwiêcimski by³ naszym partnerem w realizacji
ul. Koœcielnej w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych (25 tyœ. z³).
30 wrzeœnia Powiat Oœwiêcimski wspólnie z nasz¹
gmin¹ z³o¿y³ wniosek o dofinansowanie drogi
powiatowej biegn¹cej przez Wilczkowice, Skidziñ
i Zasole, od drogi wojewódzkiej 933 do drogi wo-
jewódzkiej 949, w ramach wczeœniej wspomnia-
nego programu.

Najwiêkszy zak³ad pracy w gminie to KWK
Brzeszcze-Silesia. Jak wygl¹da wspó³praca gmi-
ny w tym zakresie? Szczególnie jeœli chodzi o roz-
wi¹zywanie problemu szkód górniczych.

 W tej kadencji postanowiliœmy organizowaæ
regularne spotkania robocze pracowników KWK
Brzeszcze i Urzêdu Gminy, podczas których wy-
pracowujemy rozwi¹zania zwi¹zane z usuwaniem
szkód na obszarze górniczym. Niejednokrotnie
w spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele sa-
morz¹dów i mieszkañcy. W ramach usuwania
szkód górniczych na maj¹tku stanowi¹cym w³a-
snoœæ Gminy Brzeszcze w okresie 2007-2010
zosta³o zawartych 12 ugód w zakresie usuwania
szkód górniczych w zwi¹zku z prowadzon¹ eks-
ploatacj¹. W wymienionym okresie podpisano

równie¿ 17 umów finansowych, w ramach któ-
rych Gmina Brzeszcze we w³asnym zakresie na-
prawia³a szkody, a koszty z tego tytu³u ponosi³a
Kopalnia „Brzeszcze”. W 2010 r. zosta³o z³o¿o-
nych 12 nowych wniosków o naprawê szkód
mienia komunalnego i w zwi¹zku z powy¿szym
odbywaj¹ siê wizje w terenie maj¹ce na celu okre-
œlenie zakresu powsta³ych uszkodzeñ, jak rów-
nie¿ sposobu i terminu ich naprawy. Jednocze-
œnie informujê, ¿e koszty usuwania szkód górni-
czych na maj¹tku stanowi¹cym w³asnoœæ Gminy
Brzeszcze, poniesione przez KWK „Brzeszcze-
Silesia” od 2007 r. do 31 sierpnia 2010 r., wy-
nios³y ³¹cznie 1.614.200 z³ (w tym w 2007 r. -
532 tyœ. z³, 2008 r. - 682.300 z³, w 2009 r. -
347.600 z³ i 2010 r. - 52.300 z³). Zachêcam rów-
nie¿ do przeczytania artyku³u informuj¹cego
o zadaniach zrealizowanych w okresie 2007-
2010 z zakresu usuwania skutków eksploatacji
górniczej przez KW SA Oddzia³ KWK Brzesz-
cze-Silesia Ruch I - Brzeszcze na str. 10

Kryzys gospodarczy nie omin¹³ naszej
gminy. Mniejsze dochody w bud¿ecie powodo-
wa³y, ¿e trzeba by³o z czegoœ zrezygnowaæ. Pod-
jêto wiele trudnych, a przez to niepopularnych
decyzji. Jak wygl¹da obecnie sytuacja bud¿e-
tu gminy? Zwa¿ywszy na sytuacjê w kraju,
bud¿et na pewno nie jest ³atwy do realizacji.

Ostatnie dwa lata pokaza³y, jak bardzo rosn¹
koszty ¿ycia, zarówno te w naszych gospodar-
stwach domowych, jak i w naszym bud¿ecie
gminnym. Samorz¹dy terytorialne coraz g³oœniej
alarmuj¹ rz¹d o zagro¿eniu obecnego systemu fi-
nansów publicznych, poniewa¿ nak³ada siê na
samorz¹dy coraz wiêcej zadañ bez zabezpiecze-
nia finansowego,  jednoczeœnie odcinaj¹c Ÿród³a
dochodów. Od 2003 do 2008 r. gmina zaci¹ga³a
kredyty, które przeznacza³a wy³¹cznie na dofinan-
sowanie inwestycji. Dopiero w roku 2009, kiedy
nast¹pi³ drastyczny spadek dochodów m.in. z ty-
tu³u udzia³ów w podatku dochodowym od osób
fizycznych, czêœæ kredytu, tj. 877.250 z³, prze-
znaczyliœmy na wydatki bie¿¹ce. Nowa ustawa
o finansach publicznych z 2009 r. narzuca zrów-

Podsumowanie kadencji 2006-2010

Burmistrz Teresa Jankowska
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nanie wydatków bie¿¹cych z dochodami w bu-
d¿ecie na rok 2011, st¹d programy oszczêdnoœcio-
we, które wprowadziliœmy w bie¿¹cym roku.
Obecna sytuacja naszego bud¿etu jest stabilna,
a wskaŸniki zad³u¿enia ujête w planie bud¿etu s¹
bezpieczne, o czym œwiadcz¹ opinie Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie. Planowane
zad³u¿enie na rok 2010 wynosi 22.000.000 z³,
wskaŸnik procentowy zad³u¿enia z art.169 usta-
wy o finansach publicznych wynosi 6,63 proc.
przy dopuszczalnym 15 proc., natomiast
wskaŸnik procentowy zad³u¿enia z art. 170
tej¿e ustawy wynosi 47,95 proc. przy dopusz-
czalnym 60 proc..

Patrz¹c na prace ró¿nych instytucji w
gminie, widaæ, ¿e korzystaj¹ ze œrodków fi-
nansowych z zewn¹trz? Ile w okresie ostat-
nich czterech lat pozyskano œrodków z Unii
Europejskiej oraz z innych pozabud¿etowych
Ÿróde³?

Urz¹d Gminy otrzyma³ dotacjê na: rewalo-
ryzacjê by³ego podobozu KL Auschwitz-Birke-
nau „Jawischowitz” na terenie parku miejskie-
go w Brzeszczach” w ramach programu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartoœæ
projektu: 213.500 z³, dotacja MKiDN 60 tyœ. z³.
W ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011 otrzymaliœmy dota-
cjê z bud¿etu pañstwa (728.308 z³) na przebudo-
wê ul. Koœcielnej w Brzeszczach wraz z oœwie-
tleniem oraz realizacjê Lokalnej Strategii Rozwo-
ju (LSR) za³o¿onej przez gminy: Brzeszcze,
Oœwiêcim, Che³mek, Kêty Lokalnej Grupy Dzia-
³ania „Dolina So³y” w ramach osi LEADER Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 przyznano nam dotacjê na obszarze
objêtym LSR ( 9.854.896 z³). Na adaptacjê bu-
dynku po by³ej wymiennikowni na œwietlicê na
osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach” w ra-
mach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi w Progra-
mie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
zdobyliœmy dotacjê 357.463 z³. (Wartoœæ projek-
tu: 872.211 z³). Na realizacjê projektu „Trasa
Pamiêci”, który upamiêtnia miejsca historyczne
z okresu II wojny œwiatowej, podkreœla bohater-
skie postawy naszych mieszkañców nios¹cych po-
moc wiêŸniom podobozów, otrzymaliœmy dota-
cjê 15.228 euro w ramach programu UE Europa
dla Obywateli. (Wartoœæ projektu: 30.474 euro).
Kolejnym przedsiêwziêciem by³ projekt „Samo-
rz¹dna Gmina Brzeszcze 1990-2010 - w stronê
interaktywnego rozwoju”, projekt partnerski w ra-
mach programu „Warto pamiêtaæ `2010”. (War-
toœæ projektu: 30.350 z³, dotacja 20.000 z³. Wk³ad
w³asny w postaci wk³adu pracy realizatorów z OK
i UG). Nastêpne zrealizowane zadania to remont
pomieszczeñ budynku Domu Ludowego w Brzesz-
czach-Bór, u¿ytkowanych przez Stowarzyszenie
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Brzeszcze-Bór” w ra-
mach programu Ma³opolskie remizy. (Wartoœæ
projektu: 59.676 z³, dotacja 21.871 z³) oraz re-
mont pomieszczeñ gara¿owych w budynku u¿yt-
kowanym przez Stowarzyszenie Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej w Jawiszowicach (równie¿ w ramach
programu Ma³opolskie remizy. Wartoœæ projek-
tu: 67.100 z³, dotacja 33.550 z³). Zakoñczona zo-
sta³a tak¿e budowa funkcjonalnego zaplecza kul-
turalno-oœwiatowego w Przecieszynie w ramach
osi LEADER w PROW 2007-2013 (zakres - od-

nowa i rozwój wsi; wartoœæ projektu: 659.265 z³,
dotacja 405.286 z³).

Co siê nie uda³o, czyli wyzwania na
przysz³oœæ:

- Rewitalizacja miasta Brzeszcze - nie z³o¿y-
liœmy projektów w pierwszym naborze, drugi na-
bór wniosków zosta³ odwo³any przez Zarz¹d
Województwa, a œrodki zosta³y przesuniête na
projekty z pierwszego naboru. Przewidziany jest
jeszcze nabór na projekty z zakresu mieszkalnic-
twa. Nasz projekt zosta³ wysoko oceniony i  zna-
laz³ siê na drugim miejscu na liœcie wszyst-
kich programów rewitalizacji w województwie
ma³opolskim. Kolejny problem to budowa ka-
nalizacji - nie ma mo¿liwoœci z³o¿enia efektyw-
nego wniosku o dofinansowanie projektu obej-
muj¹cego kanalizacjê gminy. W tym roku bêdzie
nabór wniosków o dofinansowanie kanalizacji na
obszarach wiejskich w ramach PROW 2007-
2013 maksymalne dofinansowanie gminy w trak-
cie trwania programu to 4 mln z³. Pozostaje tak¿e
sprawa sali gimnastycznej przy gimnazjum nr
2 w Brzeszczach. Z uwagi na kryteria oceny (za
wysoki dochód na mieszkañca) oraz bardzo du¿¹
liczbê wniosków przy jednoczesnym braku wy-
starczaj¹cych œrodków finansowych, projekt nie
uzyska³ dofinansowania w ramach MRPO 2007-
2013. W planach jest równie¿ rozbudowa Zespo-
³u Szkolno-Przedszkolnego w Przecieszynie.
Gmina odst¹pi³a od z³o¿enia wniosku o dofinan-
sowanie tego projektu, jak równie¿ kolektory dla
mieszkañców - z uwagi na brak wystarczaj¹cych
œrodków w Szwajcarsko-Polskim Programie
Wspó³pracy wspólny projekt 10 gmin, w tym
gminy Brzeszcze nie zosta³ przyjêty do dofinan-
sowania. Na przebudowê oczekuje ul. Daszyñ-
skiego w Brzeszczach w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011. Na razie projekt nie uzyska³ dofinansowa-
nia ze wzglêdu na brak wystarczaj¹cych œrodków
bud¿etu pañstwa. Gmina odst¹pi³a te¿ od realiza-
cji projektu ORLIK, z uwagi na koszt inwestycji
i wymagany poziom wk³adu w³asnego.

Zamierza Pani kandydowaæ w jesiennych
wyborach. Czym chcia³aby Pani w zaj¹æ siê
w szczególny sposób w czasie kolejnej kadencji?

Funkcja burmistrza to s³u¿ba mieszkañcom
i wielka odpowiedzialnoœæ. Cztery lata obecnej
kadencji by³y dla mnie zdobywaniem wiedzy o po-
tencjale naszej gminy i jej mo¿liwoœciach, któr¹
chcia³abym wykorzystaæ w kolejnej kadencji, je-
¿eli mieszkañcy uznaj¹ mnie za kandydatkê godn¹
zaufania. Rok bie¿¹cy pokaza³, ¿e nale¿y siê sku-
piæ nad uporz¹dkowaniem spraw zwi¹zanych go-
spodark¹ wodn¹ (czyli powo³aniem spó³ek wod-
nych). Specyfika naszej gminy wymaga nacisków
na zarz¹dców So³y i Wis³y, by rzeki nie stwarza-
³y zagro¿enia powodziowego. Myœlê, ¿e nale¿y
kontynuowaæ i wzmacniaæ wspó³pracê z KWK
Brzeszcze, w zakresie zarówno ugód zwi¹zanych
z usuwaniem szkód górniczych, jak i rozwi¹za-
niem problemów odwodnienia obszaru górnicze-
go. Mam nadziejê, ¿e w nastêpnej kadencji do-
wiemy siê, czy powstanie droga S1, z któr¹ sa-
morz¹d wi¹¿e plany strategiczne, tak¿e w nawi¹-
zaniu do dzia³alnoœci KWK Brzeszcze. Wiele na-
dziei pok³adam w Lokalnej Grupie Dzia³ania „Do-
lina So³y” zarówno w zakresie zadañ zaplanowa-

Rok szkolny 2010/2011 rozpoczê³o w Po-
wiatowym Zespole nr 6 Szkó³ Zawodowych
i Ogólnokszta³c¹cych im. prof. Kazimierza
Bielenina w Brzeszczach 609 uczniów i 42
nauczycieli.

Do klas pierwszych m³odzie¿owych Tech-
nikum i Zasadniczej Szko³y Zawodowej przy-
jêto 184 uczniów, w tym 123 do 4 oddzia³ów
górniczych. Do pozosta³ych klas m³odzie¿o-
wych uczêszcza 278 uczniów, w tym 144 przy-
sz³ych górników.

 Zgodnie z porozumieniami, zawartymi miê-
dzy Kompani¹ Wêglow¹ S.A. a Powiatem
Oœwiêcimskim, wszyscy absolwenci Technikum
i Zasadniczej Szko³y Zawodowej w zawodach
górniczych maj¹ zagwarantowane zatrudnienie
w dowolnej kopalni Kompanii Wêglowej S.A.
Porozumienie jest bezterminowe, ¿adna ze stron,
wbrew kr¹¿¹cym „po Brzeszczach” plotkom, nie
zamierza go zrywaæ.

Równie¿ 1 wrzeœnia 45 absolwentów (rocz-
nik 2010) podjê³o pracê w KWK Brzeszcze-Si-
lesia, kilkunastu planuje równoczesne studia na
wydzia³ach górniczych Politechniki Œl¹skiej
w Gliwicach lub Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie.

W PZ nr 6 funkcjonuje jednoczeœnie Szko-
³a Policealna i Technikum Uzupe³niaj¹ce dla
Doros³ych. Obie szko³y kszta³c¹ w 5 oddzia-
³ach 147 s³uchaczy. Niestety, gwarancja za-
trudnienia nie obejmuje uczniów doros³ych,
choæ trwaj¹ rozmowy z KW S.A. na temat
zmiany tego stanu rzeczy. Mam nadziejê, ¿e
do maja 2011 r., kiedy pierwsi absolwenci tych
szkó³ znajd¹ siê na rynku pracy, bêd¹ podpi-
sane kolejne porozumienia korzystne dla na-
szych uczniów.

nych w ramach Planów Odnowy Miejscowo-
œci, jak i œrodków, które czekaj¹ na ciekawe pro-
jekty organizacji pozarz¹dowych i przedsiêbior-
ców. Trzymam kciuki za pomyœlnoœæ wniosku,
który z³o¿yliœmy z Gminami Oœwiêcim, Kêty,
Por¹bka i Wieprz na utworzenie Lokalnej Gru-
py Rybackiej „Dolina So³y i Wieprzówki”, dziê-
ki której otrzymalibyœmy œrodki dla samorz¹-
dów, organizacji pozarz¹dowych i rybaków, na
aktywizacjê mieszkañców i przedsiêbiorców,
a tak¿e na poprawienie infrastruktury wodnej.
Wyzwaniem kolejnej kadencji jest równie¿
wskazanie sposobów sfinansowania bardzo
kosztownych zadañ kanalizacyjnych. Gmina sta-
³a siê akcjonariuszem Rejonowego Przedsiêbior-
stwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Tychach, w zwi¹z-
ku z tym faktem rozpoczêliœmy prace zwi¹za-
ne z koncepcj¹ uporz¹dkowania gospodarki
œciekowej i kanalizacyjnej. Ostateczne decyzjê
bêd¹ ju¿ podejmowane w nowej kadencji.

c.d. wywiadu w nastêpnym numerze OB
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Zatrudnienie
gwarantowane

Anna Kasprzyk-Ha³at,Anna Kasprzyk-Ha³at,Anna Kasprzyk-Ha³at,Anna Kasprzyk-Ha³at,Anna Kasprzyk-Ha³at,
dyrektor PZ nr 6dyrektor PZ nr 6dyrektor PZ nr 6dyrektor PZ nr 6dyrektor PZ nr 6
SZSZSZSZSZ i O w Brzeszczach i O w Brzeszczach i O w Brzeszczach i O w Brzeszczach i O w Brzeszczach
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Aktualnoœci

Stwierdzenie, ¿e „posiadanie magistra”,
czyli ukoñczenie studiów wy¿szych zwiêksza
mo¿liwoœci na znalezienie pracy, w uszach dzi-
siejszych absolwentów uczelni brzmi niekie-
dy jak gorzka kpina.

Od ponad dwóch lat zarówno ramówki ser-
wisów informacyjnych, jak i nag³ówki gazet
bombarduj¹ odbiorców wszystkimi mo¿liwymi
odmianami s³owa kryzys. Dro¿szy chleb, wy¿sze
rachunki czy ceny podrêczników w nowym roku
szkolnym to tylko niektóre najbardziej namacal-
ne przejawy z³ej koniunktury gospodarczej.

Dla przeciêtnego pracuj¹cego podatnika jest
to okres kojarzony z zaciskaniem pasa i oszczêd-
noœciami na ka¿dego rodzaju luksusach. Coraz
wyraŸniej ujawniaj¹ siê jednak równie¿ d³ugo-
falowe skutki dekoniunktury - problem bezro-
bocia wœród m³odych wykszta³conych ludzi jest
jednym z najdotkliwszych spo³ecznie.

Klub Integracji Spo³ecznej w Brzeszczach
zajmuje siê integracj¹ zawodow¹, czyli udzie-
laniem pomocy, która w za³o¿eniu pozwala wró-
ciæ na rynek pracy.

- Szkolenia i przekwalifikowania to twarde
produkty pracy, które nale¿¹ do kompetencji
PUP; u nas k³adziemy nacisk na edukacjê poru-
szania siê po rynku pracy, poczynaj¹c od nauki
sporz¹dzania dokumentów aplikacyjnych po ob-
s³ugê komputera czy pomoc w wyborze praco-
dawców z uwzglêdnieniem umiejêtnoœci i pre-
dyspozycji kandydatów - wyjaœnia kierownik
KIS, dzia³u Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Brzesz-
czach Ewa Zarycka-Nikiel.

- Z moich obserwacji wynika, ¿e w naszej
gminie najwiêksze grupy dotkniête bezrobociem
to kobiety po 50. roku ¿ycia i absolwenci uczelni
wy¿szych. Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e
kiedy ci ostatni do mnie trafiaj¹, nie mam im nic
do powiedzenia. Bardzo przykro mi to mówiæ,
szczególnie ludziom, którzy tak wiele zainwe-
stowali w swoj¹ edukacjê - dodaje z rezygnacj¹.

Jak wygl¹da sytuacja w samym oœwiêcim-
skim Urzêdzie Pracy?

- Odbieram propozycje pracy za poœrednic-
twem urzêdu pracy, ale zdecydowana wiêkszoœæ
to oferty dla osób z wykszta³ceniem zawodowym,
jak blacharz, cukiernik, kierowca wózka wid³o-
wego czy kosmetyczka (specjalnoœæ tipsy akry-
lowe) - opowiada z rezygnacj¹ Ala, absolwentka
pedagogiki stoj¹ca w kolejce do rejestracji. - Nie
mam nic przeciwko tego typu zawodom, ale cz³o-
wiek po tylu latach nauki chcia³by przynajmniej
móc zarobiæ na w³asne utrzymanie. Nie myœlê
o ¿adnych kokosach, chcia³abym po prostu móc
samodzielnie wynaj¹æ jakieœ skromne mieszka-
nie i op³acaæ swoje rachunki. Tyle.

Dyplom - i co dalej…?
Jak wygl¹daj¹ dziœ pierwsze kroki absol-

wenta po wyjœciu z uczelni z dyplomem w rêce?
Najpierw obowi¹zkowa pielgrzymka po wszyst-
kich mo¿liwych portalach zwi¹zanych z poszu-
kiwaniem pracy (przydatny zbiór adresów http:/
/www.brzeszcze.pl/gielda-pracy). Do listy do-
daæ nale¿y równie¿ strony specjalistyczne do-
tycz¹ce konkretnych zawodów (np. http://
www.kuratorium.krakow.pl/ dla nauczycieli).

Potem oczywiœcie rejestracja w PUP (mieszkañ-
cy gminy Brzeszcze podlegaj¹ pod rejon oœwiê-
cimski) i co siê z tym wi¹¿e - uzyskanie statusu
bezrobotnego. W praktyce wa¿ne g³ównie ze
wzglêdu na op³acane przez urz¹d ubezpieczenie
zdrowotne. Na jakikolwiek zasi³ek pieniê¿ny
mo¿na liczyæ dopiero po przepracowaniu roku.

Najnowsze dane statystyczne podaje dyrek-
tor oœwiêcimskiego PUP Wies³awa Drabek-Po-
lek: Osób bezrobotnych do 25. roku ¿ycia mamy

zarejestrowanych 1499 co stanowi 26,4 proc.
ogó³u bezrobotnych. Osoby do 27. roku ¿ycia,
które ukoñczy³y szko³ê wy¿sz¹, w naszych reje-
strach wystêpuj¹ w liczbie 136, co stanowi 2,4
proc. ogó³u bezrobotnych.

M³odego absolwenta mog¹ zainteresowaæ 3
mo¿liwoœci aktywizacji proponowane przez
PUP - s¹ to prace interwencyjne, sta¿e zawo-
dowe (z przyznanym stypendium) oraz rozpoczê-
cie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Ostatnie
z wymienionych przedsiêwziêæ jest dofinansowa-
ne na bardzo korzystnych warunkach przez PUP,
jednak wnioski z³o¿one w czerwcu tego roku
wci¹¿ czekaj¹ na rozpatrzenie, poniewa¿ fundu-
sze na razie siê skoñczy³y, o kolejnym zastrzyku
pieniêdzy informacji na razie brak.

Instytucja organizuje równie¿ ciekawe szko-
lenia (ksiêgowoœæ komputerowa, nowoczesny
sprzedawca), prowadzi tak¿e bezp³atne doradz-
two zawodowe. Natomiast z wiadomoœci gor-
szych dla by³ych studentów:

- Ustawodawca nakierowa³ nasze dzia³ania na
wsparcie osób okreœlonych w art. 49 jako tzw.
szczególne grupy ryzyka. Miejmy nadziejê, ¿e
bêdziemy mogli siê zaj¹æ osobami, które maj¹
wy¿sze wykszta³cenie, gdy pozostali nasi bezro-
botni bêd¹ ju¿ zagospodarowani. Póki co organi-
zujemy wsparcie dla tych osób, które maj¹ niskie
kwalifikacje zawodowe b¹dŸ potrzebuj¹ przekwa-
lifikowania. Natomiast na podwy¿szenie kwali-
fikacji wysokich œrodków nie posiadamy - kon-
kluduje Wies³awa Drabek-Polek.

Co wiêcej, sta¿e finansowane przez urz¹d pra-
cy to tylko kilka miesiêcy i nie zawsze mo¿na je
zdobyæ. Dlaczego? Albo UP nie ma œrodków na

ich pokrycie, albo pracodawca siê nie zgadza. -
Niekoniecznie zale¿y od z³ej woli zatrudniaj¹ce-
go. Czasem w zak³adach zwyczajnie nie ma ju¿
miejsca. Nie mo¿na tworzyæ personelu wy³¹cz-
nie ze sta¿ystów - dodaje Ewa Zarycka-Nikiel. -
Coraz czêœciej zdarza siê natomiast zawieranie
umów niezwykle niekorzystnych dla pracowni-
ków: na krótki okres i bez szeregu œwiadczeñ…
to strasznie krzywdz¹ce; podobn¹ praktykê sto-
suj¹ najczêœciej firmy produkcyjne przy produk-
cji taœmowej (Pszczyna, Czechowice-Dziedzice).

Praktyka bez pokrycia
Na stronie urzêdu pracy mo¿na znaleŸæ tak¿e

praktyczne porady dotycz¹ce pisania CV, w sieci
³atwo dostêpny jest równie¿ wykaz zasad (przy-
k³adowo http://careersadvice.direct.gov.uk/ethni-
chelpline/interview_top_tips.htm), których nale-
¿y przestrzegaæ na interview (rozmowie kwalifi-
kacyjnej). Wskazówki dla pocz¹tkuj¹cych na-
prawdê pomocne, jednak 90 proc. studentów jest
doskonale œwiadoma znaczenia bodylanguage (jê-
zyka cia³a) czy „nienachalnej pewnoœci siebie”,
która sta³a siê wrêcz kart¹ wstêpu na tego typu
rozmowy (nie wspominaj¹c o zakazie u¿ywa-
nia slangu). Znana jest równie¿ ca³a litania nie-
zbêdnych przymiotów „sukcesywnych”: „kre-
atywny, asertywny, komunikatywny, efektyw-
ny, operatywny…”.

Struktura zatrudnienia/bezrobocia w naszej gmi-
nie odzwierciedla tendencje ogólnopolskie - ³atwiej
znaleŸæ pracê po kierunku „œcis³ym” ni¿ humani-
stycznym, ³atwiej mê¿czyŸnie ni¿ kobiecie. Nie ma
jednak ¿adnych gwarancji. Marek, mieszkaniec na-
szej gminy, absolwent krakowskiej Akademii Gór-
niczo-Hutniczej na Wydziale In¿ynierii Mecha-
nicznej i Robotyki, ukoñczy³ studia w lutym tego
roku. Od tamtego czasu nie mo¿e znaleŸæ pracy.

- Szuka³em wszêdzie - Ma³opolska, Œl¹sk…
mam siedem serwisów, które stale przegl¹dam,
próbowa³em te¿ przez znajomych, ale wszêdzie
kiepsko. Czy planujê tu zostaæ? Trudno powie-
dzieæ, gdzie bêdzie praca tam siê przeniosê.

Jak podaje Gazeta Prawna „Mamy jeden
z najwiêkszych w Unii Europejskiej odsetek bez-
robotnych do 25. r. ¿ycia. Stopa bezrobocia wœród
m³odzie¿y wynosi dziœ 23 proc., a to oznacza 1,2
mln osób”. Problem daje siê we znaki zarówno
w Brzeszczach, Oœwiêcimiu, jak i Krakowie. Wy-
raŸnym wyj¹tkiem pod tym wzglêdem pozostaje
jeszcze ci¹gle Warszawa. Niestety wydaje siê, ¿e
w dzisiejszych warunkach nawet wyjazd do du-
¿ego miasta niewiele zwiêksza szanse na znale-
zienie zatrudnienia (nie bior¹c pod uwagê np.
kelnerowania, które mo¿e byæ kusz¹ce w czasie
wakacji i studiów). Bez wiêkszych problemów
mo¿na znaleŸæ bezp³atny sta¿ gwarantuj¹cy zdo-
bycie doœwiadczenia (nie zawsze udokumentowa-
nego!), jednak pieniêdzy na utrzymanie w najdal-
szej, najtañszej dzielnicy miasta to nie zapewni.

Uczciwie mo¿na stwierdziæ, ¿e inicjatyw
wychodz¹cych naprzeciw m³odym wykszta³co-
nym bezrobotnym nie jest ma³o, ale nawet naj-
lepsze z nich nie zast¹pi¹ konkretnych, realnych
miejsc pracy, które z kolei zapewni¹ dotykalne
pieni¹dze. Prognozy na przysz³oœæ przedsta-
wiaj¹ siê jeszcze gorzej. I tym optymistycznym
akcentem…

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

M³odzi zdolni bezrobotni

W oœwiêcimskim PUP rz¹d krzese³ czeka na
szukaj¹cych pracy
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Aktualnoœci

W marcu ktoœ próbowa³ podpaliæ koœció³
œw. Marcina w Jawiszowicach. Film zarejestro-
wany przez kamery, wrzucony na YouTube
(serwis internetowy) wywo³a³ oburzenie wœród
wiernych, u jawiszowian w szczególnoœci. Po-
licja nie ujê³a podpalacza. Prokuratura postê-
powanie umorzy³a, a za¿alenie proboszcza
Henryka Z¹tka przekaza³a do rozpatrzenia
oœwiêcimskiemu s¹dowi. Ten spraw¹ zaj¹³ siê
1 paŸdziernika.

Kiedy w 2007 r.
jawiszowicki koœció³
znalaz³ siê wœród 15
n a j c e n n i e j s z y c h
obiektów w Ma³opol-
sce, które otrzyma³y
najbardziej nowocze-
sny system zabezpie-
czenia - instalacjê
mg³ow¹, nikomu do
g³owy by nie przysz³o,
¿e komuœ zachce siê
„bawiæ” w podpala-
cza. I…, ¿e bêd¹cemu
pod ochron¹ Komen-
dy Stra¿y Miejskiej
w Brzeszczach, w ramach dozoru elektronicz-
nego systemu w³amaniowego i przeciwpo¿a-
rowego, obiektowi ktoœ taki mo¿e zagroziæ.

Co filmik na YouTube pokazuje? Kamery mo-
nitoringu zarejestrowa³y m³odego zakapturzone-
go mê¿czyznê, który w³ama³ siê do otaczaj¹cych
koœció³ oblamek, niszczy³ zewnêtrzne stacje Drogi
Krzy¿owej i próbowa³ podpaliæ dach. Drzwi œwi¹-
tyni nie uda³o mu siê sforsowaæ, od strony pó³-
nocnej usi³owa³ wiêc podpaliæ belkê i  przeŸro-
czyste os³ony z w³ókna wêglowego zabezpie-
czaj¹ce oblamki. Jedn¹ z p³yt uszkodzi³. Zde-
wastowa³ te¿ na dziedziñcu kapliczkê, ju¿ poza
zasiêgiem kamery.

Wierni szukali sprawcy
Koœció³ œw. Marcina jest cennym zabytkiem

architektury drewnianej z 1692 r. Od trzech lat
chroni go nowoczesna instalacja gaœnicza Fogg
samoczynnie uruchamiaj¹ca siê w razie po¿aru.
Zamontowane przed dziesiêcioma laty systemy
alarmowe do tej pory dzia³a³y bez zastrze¿eñ.
Drewniana konstrukcja budowli jest odpowied-
nio zaimpregnowana. Tylko dziêki temu próby
podpalenia siê nie powiod³y.

Proboszcz Henryk Z¹tek o zdarzeniu powia-
domi³ policjê. Poruszeni parafianie postanowili
pomóc w poszukiwaniu sprawcy. Z nadziej¹, ¿e
ktoœ rozpozna mê¿czyznê w Internecie umieœcili
film. Rzeczywiœcie, podobnego osobnika podczas
próby w³amania pod swoim drewnianym koœcio-
³em  przy³apali mieszkañcy Grzawy.

- Te informacje przekazaliœmy policji, wska-
zaliœmy te¿ œwiadków, a nawet podejrzanego -
dodaje proboszcz.

Nie mogliœmy przedstawiæ zarzutu
Policja otrzyma³a te¿ zapis z kamer. Przes³u-

cha³a szereg œwiadków, z proboszczem na czele.
Wszyscy potwierdzili jedynie fakt uszkodzenia
p³yty i siatki na oblamkach. Dla policji to wszyst-

ko by³o jednak za ma³o i dochodzenie umorzy³a.
- Zdaniem stró¿ów prawa uszkodzona p³yta

oraz siatka ochronna, która uleg³a opaleniu nie
s¹ integraln¹ czêœci¹ koœcio³a, a co za tym idzie
nie stanowi¹ zabytku w myœl ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad nimi - irytuje siê pro-
boszcz Z¹tek.

Ksi¹dz z³o¿y³ za¿alenie w prokuraturze.
Mówi, ¿e z niedowierzaniem czyta³ podpisany
przez prokuratora dokument, z którego wynika,

¿e ten zatwierdzi³ umo-
rzenie prowadzonego
przez policjê dochodze-
nia „z uwagi na fakt, ¿e
czyn ten nie zawiera
znamion czynu zabro-
nionego”. To oznacza,
¿e wszystko to, co robi³
widoczny na nagraniu
cz³owiek, jest dozwolo-
ne? Czyli próba pod-
palenia os³ony koœciel-
nej œciany nie jest
prób¹ podpalenia ko-
œcio³a? - retorycznie
pyta proboszcz.

- Rzeczywiœcie pro-
boszcz przekaza³ informacje o podobnym zdarze-
niu, które mia³o mieæ miejsce w Grzawie, jednak
po sprawdzeniu tej osoby okaza³o siê, ¿e wygl¹-
dem nie pasuje do tej z nagrania - wyjaœnia za-
stêpca komendanta Policji w Brzeszczach Jaro-
s³aw Adamiec. - Z uwagi na s³ab¹ jakoœæ nagra-
nia nie zdo³aliœmy zidentyfikowaæ sprawcy, jed-
nak nawet gdyby siê uda³o, nie moglibyœmy
przedstawiæ tej osobie zarzutu. W myœl ustawy
o ochronie zabytków, musia³oby dojœæ do uszko-
dzenia koœcio³a, a nie siatki ochronnej b¹dŸ inne-
go zabezpieczenia, ¿eby kogoœ oskar¿yæ o pope³-
nienie przestêpstwa. W zwi¹zku z powy¿szym
sprawa zosta³a umorzona wobec braku znamion
czynu zabronionego, a prokuratura nasze posta-
nowienie zatwierdzi³a.

Od ognia uchowaj Panie
Proboszcz Z¹tek nie kryje zdziwienia. Przy-

pomina rok 1968, kiedy mia³a miejsce próba pod-
palenia koœcio³a. Wtedy prokuratura te¿ umorzy-
³a postêpowanie. Jednak nie dlatego, ¿e nic za-
bronionego siê nie sta³o, ale dlatego, ¿e nie wy-
kryto sprawcy.

Proboszcz mówi, ¿e nie da za wygran¹. Nie
godzi siê, ¿e noc¹ wolno w³amywaæ siê na cudzy
teren. I, ¿e pomijany, namacalny fakt - film z ka-
mer wyraŸnie rejestruj¹cy próbê podpalenia sa-
mego koœcio³a - tak naprawdê wed³ug próbuj¹-
cych znaleŸæ sprawcê faktem w sprawie nie jest.

- Odpowiedzialni za przestrzeganie prawa po-
winni nas wspieraæ w zapewnieniu nale¿nej ochro-
ny naszej bezcennej œwi¹tyni - dodaje ks. Z¹tek.

Wyrok s¹du
Prokurator za¿alenie przekaza³ do S¹du Re-

jonowego w Oœwiêcimiu. 1 paŸdziernika odby³a
siê rozprawa. S¹d odrzuci³ postanowienie proku-
ratury i sprawa ponownie wróci³a do prokuratury
do rozpatrzenia.

Choæ nowotwory uwa¿ane s¹ za chorobê
cywilizacyjn¹, z powodu raka szyjki macicy
kobiety nie musz¹ umieraæ. Powinny zrozu-
mieæ, jak wa¿na jest profilaktyka i skorzy-
staæ z bezp³atnego badania cytologicznego
(kobiety w wieku 25 do 59 lat), w ramach Pro-
gramu profilaktyki i wczesnego wykrywania
raka szyjki macicy. Na badanie zaprasza
NZOZ „Vita” w Brzeszczach.

 
Z bezp³atnego badania cytologicznego re-

fundowanego przez NFZ w ramach Programu
profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyj-
ki macicy ka¿da kobieta powinna skorzystaæ raz
na trzy lata. Badanie w Poradni „K” w NZOZ
przy ul. Pi³sudskiego 6 pobiera dyplomowana
po³o¿na Mirella Piwowarska. Wystarczy skon-
taktowaæ siê telefonicznie (tel. 32 21 11 566, 32
21 10 005 wew. 145), mailowo (cytolo-
gia.brzeszcze@gmail.com), b¹dŸ osobiœcie.
Kontaktowaæ mo¿na siê codziennie (pn-pt), zaœ
cytologia pobierana jest w czwartki w godz.
14.00-18.00 i pi¹tki w godz. 7.30-12.00.

Poprzez numer PESEL, po³o¿na sprawdzi
czy w ramach wspomnianego Programu dana
kobieta z badania ju¿ nie korzysta³a, dlatego nie
obowi¹zuje rejonizacja. Kontaktuj¹c siê drog¹
mailow¹ nale¿y podaæ nr tel. i nr PESEL, i cze-
kaæ na kontakt ze strony po³o¿nej.

Badanie cytologiczne pozwala wczeœnie
zdiagnozowaæ zmiany na szyjce macicy i sku-
tecznie je leczyæ. Kobiety badania cytologiczne
powinny wykonywaæ przynajmniej raz na trzy
lata. Ma ono istotne znaczenie w wykrywaniu
raka szyjki macicy, który jest drugim po raku
piersi najczêœciej atakuj¹cym kobiety nowotwo-
rem i drugim ich zabójc¹..

- Jeœli kobieta chocia¿ raz na trzy lata pod-
da siê badaniu cytologicznemu, umieralnoœæ na
raka szyjki macicy spada prawie o 90 proc. -
mówi po³o¿na Piwowarska. - Rak szyjki maci-
cy najczêœciej dotyczy kobiet, które nigdy tego
badania nie robi³y, b¹dŸ robi³y go rzadko. Na
pewno panie pal¹ce papierosy czy za¿ywaj¹ce
leki hormonalne powinny czêœciej zg³aszaæ siê
do lekarza ginekologa i wykonywaæ cytologiê.
Za raka szyjki macicy odpowiada wirus brodaw-
czaka ludzkiego typ onkogenny. Do zaka¿enia
wirusem dochodzi przez kontakt p³ciowy. Za-
ka¿enie przebiega bezobjawowo, u wiêkszoœci
kobiet (ok. 80 proc.) nastêpuje samowyleczenie
w ci¹gu 2 lat. Tylko u oko³o 2-5 proc. nieleczo-
nych kobiet w ci¹gu 12-15 lat rozwija siê rak
szyjki macicy.

Badania cytologiczne pozwalaj¹ na wcze-
sne wykrywanie zmian przednowotworo-
wych, które s¹ ca³kowicie wyleczalne. Dla-
tego tak wa¿ne jest poddawanie siê badaniu
cytologicznemu.

Profilaktyka mo¿e uratowaæ zdrowie i ¿ycie
ka¿dej kobiecie. Wszystkie panie, które nie mia-
³y wykonywanej cytologii w ramach Programu
w ci¹gu ostatnich 3 lat powinny udaæ siê do
NZOZ „Vita” (poradnia „K”).

Chroñ siê przed
nowotworem

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Chcia³ podpaliæ koœció³

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Podpalacz chcia³ wygraæ z chroni¹c¹ jawiszowicki koœció³
nowoczesn¹ instalacj¹ gaœnicz¹ Fogg, która samoczynnie
uruchamia siê w razie po¿aru
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4. wrzeœnia spo³ecznoœæ Skidzinia œwiêto-
wa³a 30. rocznicê dzia³alnoœci Domu Ludo-
wego, placówki wchodz¹cej w struktury
brzeszczañskiego Oœrodka Kultury. W dniu
jubileuszu dziêkowano tym, którzy przez lata
przyczyniali siê do jej rozkwitu. „Skidzinia-
nie” wyst¹pili z nowym programem arty-
stycznym, w holu zawis³a równie¿ wystawa
archiwalnych fotografii. I wszystkich czêsto-
wano skidziñskimi pra¿onymi.

- 30 lat to szmat czasu. Zaprezentowanie
wszystkich wydarzeñ i osób zwi¹zanych z pla-
cówk¹ nie jest mo¿liwe - mówi³a podczas uro-
czystoœci Zofia Piwowar, kierownik DL. - Kie-
dy 10 lat temu podczas jubileuszu 20-lecia po-
dejmowa³am z tego miejsca próbê choæ czêœcio-
wego zobrazowania minionych lat, nie przy-
puszcza³am, jak prze³omowa oka¿e siê nastêp-
na dekada, ile wprowadzi zmian. Mieliœmy wte-
dy ju¿ za sob¹ pierwszy etap usuwania szkód
górniczych, a w 2008 r. kolejny, dziêki przy-
chylnoœci w³adz gminnych, które zgodzi³y siê
w po³owie pokryæ inwestycjê. Dziêki temu Dom
Ludowy jest odnowiony wewn¹trz
i na zewn¹trz. W 2007 r. rozpoczê³a
siê komputeryzacja placówki, mamy
dostêp do Internetu, a uczestnictwo bi-
bliotek Oœrodka Kultury w Programie
Rozwoju Bibliotek przyczyni³o siê do
wyposa¿enia biblioteki w sprzêt kom-
puterowy, korzystaæ z niego mog¹
wszyscy mieszkañcy wsi.

Dom Ludowy garnie do siebie-
ka¿dego, kto tylko jest chêtny do dzia-
³ania. Dziêki temu placówka têtni
¿yciem.

Wœród m³odych ludzi najwiêksz¹
popularnoœci¹ ciesz¹ siê projekty re-
alizowane podczas ferii i wakacji, tur-
nieje, konkursy tematyczne i sporto-
we, zabawy, dyskoteki. W 2004 r.
i 2006 r. kierownik placówki Zofia Pi-
wowar pozyska³a dotacjê z Funduszu
Wspomagania Wsi na realizacjê
dwóch projektów; wtedy ferie dla dzieci i m³o-
dzie¿y by³y wyj¹tkowe. Nie brakuje te¿ w ofer-
cie DL propozycji dla doros³ych. Warsztaty te-
matyczne, pokazy kulinarne, wyjazdy do teatru,
maj¹ ju¿ sta³ych uczestników, ale nowi zawsze
mile widziani. Kolejni dyrektorzy i nauczycie-
le miejscowych szko³y i przedszkola sprawiaj¹,
¿e realizowane wspólnie przedsiêwziêcia na sta-
³e wpisa³y siê w kalendarz imprez i zyskuj¹ ci¹-
gle na atrakcyjnoœci. Sojusznikami lokalnej
kultury s¹ te¿ organizacje spo³eczne (OSP, Spó³-
ka Pastwiskowa, LKS). Nieobojêtne wobec or-
ganizowanych w Skidziniu konkursów ekolo-
gicznych pozostawa³o stowarzyszenie „Bios”.
Zespó³ „Skidzinianie” non stop ubogaca ¿ycie
placówki. Pod kierownictwem Danuty Bielenin
i przy akompaniamencie instruktora W³adys³a-
wa Wróblewskiego w krótkim czasie stworzyli
spory dorobek. Zacz¹tków zespo³u trzeba jed-
nak szukaæ w 1966 r. W³aœnie wtedy przy miej-
scowym KGW z inicjatywy Stanis³awy Moroñ-
czyk powsta³ pierwszy zespó³ folklorystyczny.
Szybko zawiesi³ dzia³alnoœæ, ale reaktywowa³

j¹ w 1982 r. pod kierunkiem ówczesnej kierow-
nik DL Jadwigi Zaj¹c. Wystêpami uœwietnia³ im-
prezy nawet o wymiarze ponadlokalnym. W pa-
miêci zapisa³y siê do¿ynki rejonowe, gminne i pa-
rafialne, dwa wygrane Pojedynki Domów Ludo-
wych (pierwszy w 1983 r., nagrod¹ by³o piani-
no), Turniej So³ectw, Biesiady Folklorystyczne,
20-lecie DL, udzia³ w realizowanym przez OK
projekcie „Cztery pory roku”. Przyszed³ czas, ¿e
zespó³ zacz¹³ siê kurczyæ. Grozi³ mu rozpad, po-
mimo determinacji cz³onkiñ z Zofi¹ Ba³aœ na cze-
le. Jakie¿ by³o zdumienie, kiedy w grudniu 2005 r.
szeregi „Skidzinianek” zasili³o a¿ siedem pañ. Ko-
lejny rok te¿ przyniós³ zmiany, do zespo³u wstê-
powali mê¿czyŸni, st¹d zmiana w nazwie.

Barak inkubatorem kultury
Korzenie DL siêgaj¹ 1947 r., miejscowy ak-

tyw spo³eczny zakupi³ wtedy pozostawiony przez
niemieckiego okupanta drewniany barak. Usta-
wiony na fundamencie, sta³ siê inkubatorem kul-
tury wsi. Czas odcisn¹³ piêtno na drewnianej
konstrukcji. Zniszczeniu uleg³y czêœæ wschod-
nia i zachodnia. Po ich rozbiórce dobudowano

czêœci murowane. W 1978 r. spo³eczeñstwo Ski-
dzinia zdecydowa³o o zast¹pieniu konstrukcj¹ mu-
rowan¹ równie¿ czêœci œrodkowej. Plany mog³y
siê ziœciæ dziêki wsparciu w³adz gminnych, ko-
palni „Brzeszcze” oraz zaanga¿owaniu skidzinian,
którzy w czynie spo³ecznym pracowali przy bu-
dowie oraz wspierali j¹ finansowo.

Prace budowlane trwa³y zaledwie 17 miesiê-
cy. 29 listopada1980 r. spo³eczeñstwo Skidzinia
otrzyma³o nowy obiekt. Pierwszym kierownikiem
i jednoczeœnie animatorem dzia³alnoœci kultural-
nej w œrodowisku zosta³a Danuta Bzdu³a. Jej pra-
cê kontynuowa³y Jadwiga Zaj¹c, Aneta Wazdr¹g
i Janina Niedziela. Od 1985 r. placówce szefuje
Zofia Piwowar.

Si³¹ napêdow¹ przedsiêwziêcia by³ Spo³ecz-
ny Komitet Budowy. Na jego czele stan¹³ Cze-
s³aw Tomala, który szmat ¿ycia poœwiêci³ dla do-
bra wsi. W dzia³aniach wspierali go: jego zastêp-
ca Czes³aw Kawa, sekretarz Franciszek G³¹b,
cz³onkowie: Antoni Wszeborowski, d³ugoletni
so³tys wsi, Stanis³awa Moroñczyk, W³adys³awa
Maœlanka, Aleksander Fajfer, Józef G³¹b, Stani-

s³aw Janowicz, Mieczys³aw £ysek oraz nie¿yj¹-
cy Roman Chrobak (skarbnik), Bronis³aw Spo-
rysz i Edward Zaj¹c (cz³onkowie). Okoliczno-
œciowe dyplomy wrêczy³ zastêpca burmistrza
Arkadiusz W³oszek.

Wspierali inicjatywy
Impulsem do zorganizowania jubileuszowej

uroczystoœci by³a przede wszystkim chêæ wyra-
¿enia szacunku i wdziêcznoœci za dobro, które
w stronê placówki p³ynie.

- Lista osób, którym nale¿¹ siê podziêkowa-
nia by³aby d³uga. Nie sposób wymieniæ ka¿dego
z osobna, dlatego w imieniu w³asnym i moich
poprzedniczek gor¹co dziêkujê wszystkim, któ-
rzy w ci¹gu tych 30 lat w jakikolwiek sposób
wspomagali dzia³alnoœæ kulturaln¹ i rozwój
Domu Ludowego - mówi³a Zofia Piwowar.

Za wieloletnie, bezinteresowne wspieranie
inicjatyw Domu Ludowego, za ¿yczliwoœæ, ofiar-
noœæ i zaanga¿owanie, s³u¿enie rad¹, pomoc¹
i wreszcie wsparcie finansowe, bez których wie-
le imprez straci³oby na atrakcyjnoœci, dyploma-
mi okolicznoœciowymi uhonorowano: Danutê
i Krzysztofa Bieleninów, so³tysa Jerzego Kraw-
czyka, dyrektor Zespo³u Szkolno-Przedszkolne-

go w Skidziniu Urszulê Bando³ê, emery-
towan¹ dyr. SP Skidziñ Krystynê Matu-
siak, nauczycielki Danutê Skowronek,
Alinê Kwarciak, Alicjê Rochowiak-Zaj¹c,
emerytowan¹ nauczycielkê Mariê
Kochman, prezesa Spó³ki Pastwisko-
wej Jana Tobiczyka, prezesa OSP Mie-
czys³awa Fajferka, prezesa LKS Mariu-
sza Moroñczyka.

Kierownik DL s³owa podziêkowañ
kierowa³a równie¿ do wspó³pracowników
Teresy Klaja oraz konserwatora i palacza
Franciszka Balickiego. I do zespo³u „Ski-
dzinianie”, i mieszkañców so³ectwa, ¿e
kultywuj¹ tradycje, kulturê i dawne oby-
czaje, ¿e zawsze mo¿na na nich liczyæ. Do
podziêkowañ przy³¹czy³a siê dyrektor OK
Ma³gorzata Wójcik, zachêcaj¹c skidzinian
do skorzystania z proponowanych przez
placówkê ofert.

Komitet organizacyjny obchodów,
który tworzyli: so³tys Jerzy Krawczyk z Rad¹
So³eck¹, radni Stanis³aw Zaj¹c i Krzysztof Bie-
lenin, Danuta Bielenin, w przygotowaniu rocz-
nicowej imprezy wspierali „Skidzinianie”, miej-
scowa OSP i ca³a rzesza wolontariuszy. Finanso-
wo zaœ: Irena i Wies³aw Zarzyccy, Dorota i  Woj-
ciech Waligórowie, Danuta i Andrzej Tomalowie,
Jadwiga i Stanis³aw Zaj¹cowie, Beata i Rafa³
Kulczykowie, Krystyna Matusiak, Helena i Alek-
sander Fajfrowie, Danuta i Krzysztof Bielenino-
wie; Stanis³aw Baluœ - ¯wirownia Przecieszyn,
Spó³ka Pastwiskowa w Skidziniu, Bank Spó³-
dzielczy MiedŸna, oddz. w Brzeszczach,  GS „Sa-
mopomoc Ch³opska” Brzeszcze.

Obchodom, które wystêpem uœwietnili „Ski-
dzinianie”, towarzyszy³y zawody pi³karskie old-
bojów i tor zrêcznoœciowy dla dzieci z nagroda-
mi. Niesprzyjaj¹ca aura wyeliminowa³a z atrak-
cji tego dnia potyczki miêdzy radami so³eckim
so³ectw wschodnich i potyczki rodzinne. Za to
smakowa³y skidziñskie pra¿one i dobrze bawili
siê ludzie na zabawie tanecznej.

Aktualnoœci

Jubileusz w Skidziniu

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Zastêpca burmistrza Arkadiusz W³oszek dziêkowa³ cz³onkom Spo³ecznego
Komitetu Budowy za wk³ad pracy w budowê Domu Ludowego
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Aktualnoœci

Cierpliwoœci so³tysce Zasola i mieszkañ-
com wsi w koñcu zabrak³o, teczka pe³na do-
kumentów, a z tej korespondencji ¿adnego po-
¿ytku. Jeœli blokada nie pomo¿e, zapowiadaj¹
kolejne, bêd¹ walczyæ do skutku. Nie chc¹ po-
dzieliæ losu Bogatyni.

W³adze Gminy Brzeszcze znaj¹ problem
nie od dziœ, ale maj¹ rêce zwi¹zane. Od RZGW
w Krakowie wiedz¹, ¿e problem zostanie roz-
wi¹zany, ale nie tak szybko, jak chcieliby tego
mieszkaj¹cy nad So³¹ ludzie. Mówi¹, ¿e pla-
nowanie, projektowanie i szukanie pieniêdzy
mo¿e potrwaæ nawet 2 lata.

Zastêpca burmistrza Arkadiusz W³oszek
i zasolanie - wiosn¹ 2008 r. (podczas zebrania
wiejskiego w sprawie So³y) poruszeni byli
œmiesznie ma³¹ pul¹ pieniêdzy, jak¹ do dys-
pozycji ma krakowski Zarz¹d RZGW na 2008 r.
To by³o tylko 300 tys. z³. Mimo ¿e burmistrz
wyjaœnia³ dyrektorowi, ¿e to nie o umacnia-
nie brzegów póki co chodzi, a o przesuniêcie
koryta rzeki, nic w sprawie nie drgnê³o.

W czasie majowej powodzi (13 maja) w³a-
dze gminy skierowa³y pismo do RZGW w Kra-
kowie w sprawie wykonania prac zabezpie-
czaj¹cych lewy brzeg So³y w Zasolu. Wnio-
skowane przez burmistrza prace ujête zosta³y
w zestawieniu potrzeb dotycz¹cych utrzyma-
nia wód oraz usuwania skutków powodzi.

- RZGW poinformowa³o nas, ¿e przyst¹pie-
nie do prac jest mo¿liwe dopiero po skomple-
towaniu wszystkich niezbêdnych dokumentów.
Ponadto zlecone zosta³o za³o¿enie karty infor-
macyjnej przedsiêwziêcia. Jest ona niezbêdna
do z³o¿enia wniosku o uzyskanie decyzji o œro-
dowiskowych uwarunkowaniach na realizacjê
tego zadania - wyjaœnia burmistrz Teresa Jan-
kowska. - RZGW informuje nas, ¿e przyst¹pie-
nie do realizacji zadania bêdzie mo¿liwe po
opracowaniu dokumentacji projektowej oraz po
uzyskaniu wszystkich pozwoleñ i decyzji ad-
ministracyjnych, a tak¿e po zapewnieniu œrod-
ków finansowych na to zadanie z bud¿etu pañ-
stwa lub pozyskaniu ich z innych Ÿróde³. Przed-
siêwziêcie jest trudne, ale najciê¿sze jest po-
zyskanie œrodków. My, jako Urz¹d, ze swej stro-
ny wyst¹piliœmy do RZGW o natychmiastowe
zabezpieczenie brzegów So³y, a dodatkowo
zwrócimy siê do marsza³ka województwa o wspar-
cie finansowe na tê inwestycjê.

W maju burmistrz Teresa Jankowska
uczestniczy³a w Ma³opolskim Forum Burmi-
strzów. Wtedy sprawê bezpieczeñstwa zwi¹-
zanego z Wis³¹ i So³¹ zg³osi³a przedstawiciel-
ce Ministerstwa Ochrony Œrodowiska.

- W jednym z pism, które póŸniej z MOŒ
otrzymaliœmy napisano nam, ¿e nie zabrania
siê samorz¹dom wykonania projektów w za-
kresie umacniania brzegów, ich wykonania
oraz finansowania. Wszyscy zdajemy sobie
sprawê, jak bardzo kosztowne jest to przed-
siêwziêcie. Ponadto mamy Naturê 2000, co
utrudnia uzyskiwanie pozwoleñ na realizacjê
przedsiêwziêæ.

Ujarzmiæ So³ê
Tak, jak tego roku, nigdy Zasola woda jesz-

cze nie zalewa³a. Kiedy remontowano most £êcki
na Sole, drogê wojewódzk¹ od strony wsi na do-

jeŸdzie do mostu znacznie podwy¿szono. W dro-
dze za³o¿ono dwa przepusty, które przy du-
¿ych opadach deszczu nie nastarcza³y odbie-
raæ wody i woda od mostu pcha³a siê w stronê
wsi. Ludzie we wsi od razu wiedzieli, ¿e to
niczego dobrego na przysz³oœæ nie wró¿y. A te-
raz mówi¹, ¿e So³a przy majowej powodzi
obra³a jeszcze inny ni¿ do tej pory kierunek.
Dlaczego?

- Koryto rzeki na d³ugoœci Zasola szybko
przesuwa siê w stronê wsi, nie inaczej jest dziœ
przy moœcie. Wygl¹da, jakby So³a chcia³a go
omin¹æ, w koñcu oka¿e siê ¿e w tym miejscu
nie bêdzie potrzebny - rozwa¿a mieszkaniec
Zasola Adam £aczny. - Problem mamy nie od
dziœ, nie od dziœ go nag³aœniamy. Wystarczy-
³o 10 lat temu zrobiæ pierwszy krok, na 4-5
dni za³atwiæ spychacz i koparkê i wyprosto-
waæ koryto, ¿eby rzeka sz³a spokojnie nurtem.

Robert Sporysz, przedstawiciel Ma³opol-
skiego Inspektoratu Rejonowego w Oœwiêci-
miu uwa¿a, ¿e samo przekorytowanie rzeki nie
wystarczy, bo przy nastêpnej powodzi wróci
ona do poprzedniego koryta.

- Oprócz przekopania koryta trzeba jesz-
cze umocniæ brzegi, ¿eby woda ich nie pod-
my³a - wyjaœnia³ Sporysz podczas sierpniowe-
go zebrania w Zasolu. - Wykonywaliœmy po-
dobne roboty na innych rzekach, potrzebne
jest podejœcie systemowe, które pozwoli sku-
tecznie zapobiec powodziom. Inn¹ spraw¹ jest
urbanizacja terenu: wody gruntowe, gwa³tow-
ne deszcze, to wszystko wp³ywa do So³y.

W³odzimierz Stelmach przyjecha³ do Za-
sola na pikietê z Czajek. Co tylko wiêcej desz-
czu spadnie, ju¿ obawia siê powodzi. Jego dom
stoi  zaledwie 20 m od So³y.

- Ca³ym problemem na Sole jest zbyt du¿a
prêdkoœæ nurtu w stosunku do istniej¹cego ko-
ryta. Kiedyœ, ¿eby spowolniæ przep³yw wody
budowano ostrogi, wtedy przy wiêkszych
przyp³ywach nie by³a naruszana struktura
brzegowa - dodaje W³odzimierz Stelmach. Od
lat 70. od budowy ostróg odst¹piono i prze-
sz³o siê na tzw. regulacjê wzd³u¿n¹, to jest
wydawanie pieniêdzy w b³oto. W Nowej Wsi
posz³o 8 mln na regulacjê So³y, za³o¿yli
agrow³ókninê, która w przypadku rzeki gór-
skiej w ogóle siê nie sprawdza, bo woda przy-
chodzi, zmywa umocnienia, pozostaje parê
kamieni. Kiedyœ miêdzy kamieniami sadzono
faszynê, dziêki niej nie mia³y one mo¿liwoœci
przemieszczania siê.

Ta woda musi siê rozlaæ
Sytuacja panuj¹ca na Sole, na naszym

(brzeszczañskim) odcinku znana jest krakow-
skim s³u¿bom Regionalnego Zarz¹du Gospo-
darki Wodnej i Ma³opolskiego Zarz¹du Me-
lioracji i Urz¹dzeñ Wodnych. Kiedy koñcem
lat 60. i pocz¹tkiem 70. budowano obwa³owa-
nia na 30 km odcinku dolnej So³y, obszar na
d³ugoœci 10 km zosta³ z tej budowy wy³¹czo-
ny. Dlaczego? Nikt tego nie wie…

Obwa³owania wykonane s¹ od jazu Cza-
niec przez Kobiernice, Kêty, i koñcz¹ siê kil-
ka kilometrów za Kêtami. Dalej zaczynaj¹ siê
dopiero przed Oœwiêcimiem i ³¹cz¹ z wa³ami
wiœlanymi.

Kto podejmuje decyzjê o budowie wa³ów?

- Trzeba pytaæ marsza³ków, instytucje
zarz¹dów melioracji s¹ w ich gestii - mówi
Pawe³ Nabielec, dyrektor Zarz¹du Zlewni
So³y i Skawy, oddzia³ w ¯ywcu. - W³adny-
mi do podejmowania decyzji jest szereg lu-
dzi. Decyzje id¹ od góry, ale zabiegaæ o in-
westycje musi w³aœciciel urz¹dzenia, a jest
nim zarz¹d melioracji. W tym wypadku ma-
³opolski i œl¹ski, bo granica idzie So³¹. To
jest ponad nami, my nie jesteœmy zwi¹zani
z instytucj¹ melioracji. Zajmujemy siê wod¹.
Podczas tegorocznych powodzi przy pomo-
cy naszych urz¹dzeñ, którymi jest kaskada
zbiorników So³y, zredukowaliœmy, czyli
zmniejszyli przep³yw na Sole. W ¯ywcu
wynosi³ 1000 m3/s, zredukowaliœmy do 700
m3/s. Tyle mogliœmy zrobiæ, to by³ nasz
udzia³.

Pawe³ Nabielec wyjaœnia, ¿e ka¿de dzia-
³ania podjête z wykonywaniem robót regu-
lacyjnych i tak spowoduj¹ wylanie wody z ko-
ryta So³y. T³umaczy, ¿e poni¿ej kaskady
So³y przep³yw brzegowy jest w granicach
350 m3/s i nawet zabezpieczenie brzegów na-
rzutami kamiennymi nic nie pomo¿e, je¿eli
w dó³ So³a pop³ynie ju¿ nie 350 m3, a 400,
500 czy 600. Ta woda musi siê rozlaæ.

- Po tegorocznych powodziowych z³o-
¿yliœmy wnioski do MSWiA i NFOŒ, jak
bêd¹ œrodki, roboty na dolnej Sole bêd¹ pro-
wadzone - mówi Pawe³ Nabielec. - Ka¿dy
kilometr zabezpieczenia to koszt 2,5-3 mln
z³. Problemem jest uzyskanie decyzji bu-
dowlanej, bo to s¹ obszary objête Natur¹
2000. Jako teren chroniony ekologicznie z za³o-
¿enia ma wpisane spore obostrzenia w kwe-
stii regulacji rzeki. By³a taka sytuacja w £êkach,
¿e ekolodzy oprotestowali kszta³towanie
brzegów, bo w³aœnie lêg³y siê w nich jaskó³-
ki. Musieliœmy czekaæ. Ale w tym czasie
przysz³a du¿a woda, i to nawet nie powo-
dziowa, zabra³a nie tylko brzegi, ale i wszyst-
kie gniazda. Wtedy ekologów ju¿ tam nie
by³o. - Robert Wawrêty z organizacji Eko-
logicznej Polska Zielona Sieæ w Krakowie
powiedzia³ mi, ¿e ekolodzy nie stawiali ¿ad-
nych przeszkód w kontynuowaniu robót od
Zasola a zablokowali brzeg po stronie ³êc-
kiej - mówi so³tys Zofia Wójcik.

Priorytetowym zadaniem jest dokoñczenie
obwa³owania So³y, by skutecznie chroniæ wieœ
przed zalaniem. Informacji na ten temat szu-
kaliœmy te¿ w Ma³opolskim Zarz¹dzie Melio-
racji i Urz¹dzeñ Wodnych w Krakowie.

- Nie mamy upowa¿nienia do podejmo-
wania dzia³añ w zakresie umocnieñ koryta
rzeki oraz powsta³ych szkód, bo rzeka So³a
pozostaje w zarz¹dzie RZGW - mówi pe³-
ni¹ca obowi¹zki wicedyrektora MZMiUW
Bo¿ena Buczek. - Natomiast dzia³ania w za-
kresie koniecznoœci budowy obwa³owañ  w tym
rejonie zostan¹ podjête przez  MZMiUW po
wdro¿eniu „Programu Ochrony przed Powo-
dzi¹ Dorzecza Górnej Wis³y” pozwalaj¹ce-
go na ustalenie zakresu, terminu i sposób fi-
nansowania zadañ objêtych programem
ochrony przed powodzi¹ na tym terenie.

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

(ci¹g dalszy ze str. 1)
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Samorz¹d

31 sierpnia 2010 na Sesji Rady Miejskiej
przedstawiciele KWK Brzeszcze-Silesia za-
prezentowali wa¿niejsze zadania realizowa-
ne w latach 2007-2010 z zakresu usuwania
skutków eksploatacji górniczej przez KW
S.A. Oddzia³ KWK Brzeszcze-Silesia Ruch I
Brzeszcze, dotycz¹ce sektora publicznego.

Kopalnia aktualnie zatrudnia 3 006 osób,
z czego 1 347 osób mieszka na terenie Gminy
Brzeszcze, co stanowi 44,8 proc. ogó³u za³o-
gi. Kopalnia wspó³pracowa³a w 2009 r. z 44
firmami na terenie Gminy Brzeszcze.

Wa¿niejsze zadania realizowane w latach
2007-2010 z zakresu usuwania skutków eks-
ploatacji górniczej przez KW S.A. Oddzia³
KWK Brzeszcze-Silesia Ruch I - Brzeszcze,
dotycz¹ce sektora publicznego, to kontynuacja
i zakoñczenie realizacji kompleksowego od-
wodnienia so³ectwa Skidziñ, naprawa szkód w bu-
dynku by³ego UG przy ul. Kosynierów, remont
gimnazjum w Brzeszczach przy ul. Lipowej,
rozpoczêcie budowy przepompowni œcieków w re-
jonie ul. Bugaj, rozpoczêcie naprawy szkód
w budynku szko³y w Skidziniu, czêœciowa na-
prawa szkód na ul. Przecieszyñskiej, partycy-
pacja w kosztach naprawy ul. D¹browskiego,
opracowanie projektu (wraz z niezbêdnymi
uzgodnieniami i pozwoleniami) odwodnienia
rejonu stawu Sazan w Wilczkowicach.

W roku 2008 uzyskaliœmy pozwolenia na
budowê dla zadania „Odwodnienie rejonu sta-
wu Sazan”, zakoñczeno budowê pompowni sa-
nitarnej przy ul. Bugaj, kontynuacja i zakoñ-
czenie naprawy szkód w budynku szko³y w Ski-
dziniu, remont w Domu Ludowym w Skidzi-
niu. Partycypowano w kosztach remontu i moder-
nizacji ul. Kosynierów w Brzeszczach, w kosztach
remontu i modernizacji ul. Topolowej w Prze-

cieszynie, oraz pracach na cmentarzu komunal-
nym i naprawie szkód w budynku administra-
cyjnym Agencji Komunalnej.

Zrealizowane zadania w 2009 r. to przede
wszystkim naprawa szkód w budynku przed-
szkola w Skidziniu, opracowanie dokumenta-
cji projektowo - kosztorysowej na naprawê
szkód w kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobie-
skiego, prace remontowe na cmentarzu komu-
nalnym, i przy przepompowni sanitarnej przy
ul. Wojciecha, zawarcie ugody z RPWiK w Ty-
chach, rozpoczêcie budowy pompowni deszczo-
wej w ramach kompleksowego odwodnienia
so³ectwa Wilczkowice. W drodze przetargu wy-
³oniono te¿ wykonawcê dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej na kompleksow¹ naprawê
szlaku PKP, z uwzglêdnieniem wykonania no-
wego przepustu pod szlakiem na wysokoœci
oczyszczalni œcieków w celu umo¿liwienia gra-
witacyjnego odprowadzenie wód deszczowych
z kanalizacji deszczowej maj¹cej swoje ujœcie
do rowu D8 Bugaj-Bagno.

Rok 2010 przyniós³ nowe plony, takie jak
budowa przepompowni wód opadowych w Wilcz-
kowicach czy wykonanie zbiornika pompowni
w rejonie ul. Kolonia w Wilczkowicach. Roz-
poczêto te¿ procedurê wykonania przy³¹cza
energetycznego w celu zapewnienia energii dla
pompowni. Kolejnym krokiem po wykonaniu
przy³¹cza bêdzie instalacja pomp o odpowied-
niej wydajnoœci, rozpoczêto remont budynku
OSP w Brzeszczach, zlecono tak¿e wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na re-
mont ul. Przecieszyñskiej (z terminem realiza-
cji 30.08.2010) wykonano naprawê ruroci¹gu
t³ocznego z pompowni przy ul. Sobieskiego,
rozpoczêto procedurê wy³onienia wykonawcy
naprawy kanalizacji deszczowej w rejonie
ul. Chrobrego w Brzeszczach. Wkrótce  zosta-

nie uruchomione postêpowanie w celu wy³o-
nienia wykonawcy naprawy szkód w kanaliza-
cji sanitarnej w rejonie ul. Sobieskiego. Do
koñca 2010 r. zostan¹ zakupione nowe pompy
dla wszystkich funkcjonuj¹cych pompowni i suk-
cesywnie bêd¹ one wymieniane. Na pompowni
przy ul. Sobieskiego zostan¹ zainstalowane maszy-
ny o 2 razy wiêkszej wydajnoœci.

Podjête dodatkowe dzia³ania w zakresie za-
gro¿enia powodziowego to przede wszystkim
budowa przepompowni wód opadowych w Brzesz-
czach (rejon ul. Bugaj). Zlecono opracowanie
koncepcji wraz z niezbêdnymi uzgodnieniami
i pozwoleniami odprowadzenia wód deszczo-
wych z rejonu ul. Sobieskiego z uwzglêdnie-
niem odwodnienia cmentarza komunalnego
(termin realizacji IV kwarta³ 2011 r.). W wyni-
ku pomiarów geodezyjnych stwierdzono mo¿-
liwoœæ grawitacyjnego odprowadzenia wód
deszczowych z ul. Klonowej w kierunku ul.
Ofiar Oœwiêcimia. W zwi¹zku z tym zostanie
zlecone wykonanie dokumentacji, która okreœli
zakres i koszt niezbêdnych prac w celu grawitacyj-
nego odprowadzenia wód z ul. Klonowej.

W zakresie realizacji ogólnej koncepcji od-
wodnienia obszaru górniczego, w któr¹ wpi-
suj¹ siê budowy w/w pompowni, Kopalnia zle-
ci wykonanie odwodnienia zachodniej czêœci
obszaru górniczego Brzeszcze II w ramach
prowadzonej eksploatacji górniczej z okreœle-
niem zlewni oraz rozwi¹zañ technicznych od-
prowadzania wody do rzeki Wis³y wraz z opra-
cowaniem dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej (dla wybranej koncepcji). Koncepcje zo-
stan¹ przedstawione Burmistrzowi do zaopi-
niowania, gdy¿ realizacja tego zadania win-
na byæ, zdaniem Kopalni, prowadzona razem
z Gmin¹. Z wstêpnego rozeznania rynku z uwa-
gi na du¿y zakres opracowania, czas realizacji
koncepcji (a nastêpnie jej dokumentacji) to 18-
24 miesiêcy.

Burmistrz Brzeszcz og³asza czwarty 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 1505/73 o powierzchni 2 582 m2, po-
³o¿onej w Brzeszczach przy ul. Piekarskiej, za-
pisanej w ksiêdze wieczystej KR1E/00044654/3
prowadzonej w S¹dzie Rejonowym, Wydzia³ V
Ksi¹g Wieczystych w Oœwiêcimiu, stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Brzeszcze. Nieruchomoœæ grun-
towa nie jest obci¹¿ona prawem osób trzecich.

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

2. Dojazd do nieruchomoœci bêd¹cej przed-
miotem przetargu odbywaæ siê bêdzie przez dzia³-
kê pgr 1505/78, na której ustanowiona zostanie

nieodp³atna s³u¿ebnoœæ gruntowa w postaci prze-
chodu i przejazdu pasem szerokoœci 5 m wzd³u¿
granicy dzia³ki pgr 1505/51.

3. Przetarg zostanie przeprowadzony 9 listo-
pada 2010 r. o godzinie 10.30 w budynku Urzêdu
Gminy w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4, pokój 127.

4. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi
90 540,00 z³.

5. Wadium: 9 054,00 z³.
6. Wylicytowana cena nabycia nieruchomo-

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

jest wp³acenie wadium najpóŸniej do dnia 4 li-
stopada 2010 r. przelewem na konto Urzêdu Gmi-
ny w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze 44 84461
016 2002 0075 2374 0005 (za wp³atê wadium, uwa-
¿a siê wp³yw pieniêdzy na konto Urzêdu Gminy
w Brzeszczach), lub gotówk¹ w kasie Urzêdu
Gminy w Brzeszczach.

Wniesione wadium zostanie zwrócone
uczestnikom przetargu nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od dnia zamkniêcia lub odwo³a-

nia przetargu, za wyj¹tkiem uczestnika, który
przetarg wygra, a wp³acone przez niego wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nie-
ruchomoœci. 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,
tel. 32 77 28 570, 32 77 28 571.

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

Usuwanie skutków
eksploatacji górniczej

burmistrz Brzeszczburmistrz Brzeszczburmistrz Brzeszczburmistrz Brzeszczburmistrz Brzeszcz
TTTTTeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowska

Informacja o przetargu



Odg³osy Brzeszcz     paŸdziernik 2010 11

- Jeœli chcesz wpieraæ rozwój wsi, musisz
najpierw dostrzec i odnaleŸæ jej prawdziwe
skarby - mówi Marek Zarzycki, prezes Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania „Dolina
So³y”, t³umacz¹c ideê Festiwalu „Wieœ Pe³na
Skarbów”, który 24 i 26 wrzeœnia zamieni³
Oœwiêcimskie Centrum Kultury w ogromn¹,
têtni¹c¹ ¿yciem pracowniê rêkodzie³a, folklo-
ru i ludowej sztuki.

Festiwal „Wieœ Pe³na Skarbów” po-
kaza³ dobitnie, ¿e na wsiach w naszej
najbli¿szej okolicy mieszka i dzia³a wie-
le osób, których wiedza i umiejêtnoœci
s¹ cenne, ciekawe i oryginalne.

W ramach festiwalu ludowi artyœci,
pasjonaci rêkodzie³a i folkloru z gmin
Brzeszcze, Kêty, Che³mek i Oœwiêcim,
prowadzili ró¿norodne warsztaty dziel¹c
siê wiedz¹ i oryginalnymi umiejêtnoœcia-
mi z uczestnikami zajêæ. £¹cznie odby³y
siê 23 kilkugodzinne warsztaty, wiêk-
szoœæ z nich przeprowadzono kilkukrot-
nie w ci¹gu dwóch festiwalowych dni.
By³o wikliniarstwo, zdobienie wnêtrz
elementami z gipsu, rzeŸbiarstwo, kamieniarstwo,
tworzenie ozdób ze s³omy oraz kwiatów papiero-
wych, warsztaty kulinarne i wiele innych zajêæ.
Zdjêcia z tego, co tam siê dzia³o, zobaczyæ mo¿-
na w galerii na stronie: www.wps.dolinasoly.eu

Poœród zajêæ prowadzonych przez osoby
i grupy z gminy Brzeszcze bezsprzecznie naj-

wiêksz¹ furorê zrobi³y warsztaty plecenia koszy-
ków z ruloników papierowych Katarzyny Wyro-
bek. Prace naszej artystki wzbudza³y ogólny po-
dziw, trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e do udzia³u w pro-
wadzonych przez ni¹ zajêciach nie brakowa³o
chêtnych.

Gminê Brzeszcze reprezentowali równie¿
przedstawiciele zespo³ów regionalnych. Zespó³
„Skidzinianie” prowadzi³ warsztaty zwi¹zane
z przygotowaniami do Œwi¹t Wielkanocnych,

ucz¹c wyrobu palm, zdobienia pisanek, malo-
wania na szkle i przypominaj¹c tradycje zwi¹-
zane z okresem Wielkiej Nocy.

Zajêcia poœwiêcone tematyce Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, prowadzi³y „Jawiszowianki”. By³y
wspania³e potrawy wigilijne, a uczestnicy warsz-
tatów wykonywali m.in. ozdoby choinkowe.

Jedne gawêdzi³y, inne wystêpowa³y z te-
atrami obrzêdowymi. Dostrze¿one przez juro-
rów, wraca³y do Brzeszcz z nagrodami.

Reprezentuj¹ca zespó³ folklorystyczny „Prze-
cieszynianki” Marianna Krzyœcin zdoby³a wyró¿-
nienie na Ogólnopolskim Przegl¹dzie Gawêdzia-
rzy i Œpiewaków Ludowych w Bukowinie Ta-
trzañskiej (14 sierpnia) za gawêdê w³asnego au-
torstwa pt. „Urok osobisty”.

Na Ma³opolski Przegl¹d Zespo³ów Regional-
nych „Pawie Pióro” w Trzebini 25 wrzeœnia po-
jecha³y „Jawiszowianki” i „Brzeszczanki”. Te
ostatnie zdoby³y 1. miejsce i Grand Prix „Pawie
Pióro” za obrazek zwyczajowy „Zwiady”, „Jawi-
szowianki” zaœ za „Wykopki” 2. miejsce. Oba
zespo³y odebra³y te¿ nagrody pieniê¿ne, które
przeznacz¹ na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ.„Jawiszowianki” ciesz¹ siê z przestronne-

go lokum otrzymanego od proboszcza.
Do niedawna próby zespo³u odbywa³y siê

w so³tysówce.

- To dar wszystkich parafian - mówi
proboszcz Henryk Z¹tek. - Salkê para-
fialn¹, która nie by³a wykorzystana,
postanowiliœmy zagospodarowaæ i od-
daæ w dobre rêce naszych gospodyñ,
zas³uguj¹ na to. 50 lat siê poniewiera-
³y. Piêknie j¹ urz¹dzi³y, udekorowa³y,
a jeszcze pewnie niejedno tu wymyœl¹.

Lokal spory, mieœci w sobie du¿¹
salê zastawion¹ sto³ami i sto³kami, za-
plecze kuchenne z niezbêdnym sprzê-
tem kuchennym, hol, sanitariaty.
Wszêdzie przestronnie, jasno i ktoœ
o to musi dbaæ.

To miejsce musi ¿yæ i tak na
pewno bêdzie. W maju, podczas ofi-
cjalnego otwarcia, „Jawiszowianki”
wraz z parafianami zgotowa³y proboszczowi
Z¹tkowi niespodziankê z okazji 25-lecia ka-
p³añstwa. Równie¿ w dniu parafialnych do¿y-
nek jawiszowianie mieli okazjê obejrzeæ po-
dwoje lokalu.

- Dbamy o to miejsce, jak o swój dom - mówi
szefowa zespo³u „Jawiszowianki” Anna Fajfer. -
Wreszcie mamy swój k¹t, mamy siê gdzie spoty-
kaæ, przeprowadzaæ próby. Zaprosimy do siebie
dzieci i m³odzie¿, ¿eby mia³ kto, kiedy nas za-
braknie, kontynuowaæ nasze tradycje.

Reprezentowa³y
Brzeszcze

Marianna Krzyœcin gawêdzi³a o urokach kobiecej
urody i walorach niewieœciego charakteru

EPEPEPEPEP

- Jurorzy zachwyceni byli autentycznoœci¹
przekazu zgodnego z tradycj¹ i obyczajami panu-
j¹cymi na wsi, gr¹ aktorsk¹, piêkn¹ gwar¹ uzupe³-
nion¹ pieœniami ludowymi zwi¹zanymi tematycz-
nie z prezentowanymi obrzêdami - mówi kierow-
nik Dzia³u Merytorycznego Oœrodka Kultury.

Wieœ pe³na skarbów
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Skidzinianie prowadzili warsztaty przygotowuj¹ce do Œwi¹t
Wielkanocnych

Wiele radoœci wnios³y zajêcia pn. „Zapo-
mniane pieœni i tañce ludowe” prowadzone
przez zespo³y „Brzeszczanki” i „Paœwiszcza-
nie”, którym towarzyszy³a kapela „Zasolanie”.
Uczestnicy warsztatów uczyli siê dawnych tañ-
ców i wspólnie z zespo³em próbowali œpiewaæ
ludowe pieœni.

„Przecieszynianki” przygotowa³y zaœ warsz-
tat „Zio³a w kuchni i medycynie”. Przypomina³y
tajniki tradycyjnej medycyny naturalnej, zapomi-
nanej w erze chemicznych medykamentów.

W warsztatach mieli okazje uczestniczyæ go-
œcie zagraniczni. Grupê miêdzynarodow¹ LGD
reprezentowa³y Heidi i Jana z Finlandii.

Na swoim
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Zespó³ „Jawiszowianki” sk³ada serdeczne podziêkowanie Dêtej Orkiestrze Górniczej za
muzyczn¹ oprawê parafialnych do¿ynek i 25-lecia kap³añstwa proboszcza Henryka Z¹tka. Po-
dziêkowania kieruj¹ równie¿ w stronê dzieci szkolnych i przedszkolnych, ich rodziców i na-
uczycieli, za w³¹czenie siê w przygotowanie uroczystoœci.

To miejsce musi ¿yæ i tak na pewno bêdzie, zadbaj¹ o to
„Jawiszowianki”

Z pomieszczeñ bêd¹, jak mówi proboszcz,
korzystaæ te¿ pszczelarze, harcerze i seniorzy. Ale
ktoœ musi byæ gospodarzem, ktoœ musi trzymaæ
rêkê na pulsie, ¿eby s³u¿y³y przez d³ugie lata.
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Czytelnictwo

Wanda Chotomska

Je¿eli to, co czytamy
w dzieciñstwie ma wp³yw
na to, jacy jesteœmy w przy-
sz³oœci, warto poznawaæ
ulubione ksi¹¿ki, te wy-
j¹tkowe, zapamiêtane na
wiele, wiele lat.

Tym razem do rozmo-
wy o czytaniu i ulubionej
ksi¹¿ce z dzieciñstwa za-
prosiliœmy Annê Wojcie-
chowsk¹ - lekarza stomatologa (NZOZ
Stomatologia Wojciechowscy s.c.)

Ulubiona ksi¹¿ka z dzie-
ciñstwa i dlaczego ta?

Moj¹ ulubion¹ ksi¹¿k¹ z dzie-
ciñstwa jest „Ania z Zielonego
Wzgórza” - saga opowiadaj¹ca
losy dziewczynki od jej wcze-
snych lat dzieciñstwa, poprzez
m³odoœæ i wiek dojrza³y. Naj-
bardziej podoba³o mi siê to, ¿e
by³y kolejne etapy, kolejne od-
cinki, czyli w pewnym sensie by³a to nie-
koñcz¹ca siê opowieœæ, a¿ do chwili, kie-
dy nast¹pi³ ten ostatni rozdzia³ i ostatnia
jej czêœæ. Mo¿na by³o œledziæ ca³y czas
losy bohaterki i nie ukrywam, ¿e w tym
czasie nawet siê z ni¹ uto¿samia³am. Ma-
rzy³am o tym, ¿eby mieæ rude w³osy.

Dlaczego warto czytaæ?
Czytaæ warto, przede wszystkim dla-

tego, ¿e daje to mo¿liwoœæ przeniesienia
siê w zupe³nie inny œwiat. Czytanie roz-

To by³ Hit!

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

wija wyobraŸniê, marze-
nia, pozwala siê oderwaæ
od rzeczywistoœci. Znam
wiele osób, które dziêki
czytaniu nie maj¹ proble-
mów z ortografi¹ - mo¿na
³atwo zapamiêtaæ, jak siê
pisze trudne wyrazy w jê-
zyku polskim. Czêsta lek-
tura rozwija te¿ na pewno
s³ownictwo - osoby, które
du¿o czytaj¹, nie maj¹ pro-

blemów ze znalezieniem synonimów, wy-
razów bliskoznacznych i na pewno nie

maj¹ problemów z jêzykiem
polskim.

Czytam teraz
Ostatnio czyta³am seriê Mil-

lenium („Mê¿czyŸni, którzy nie-
nawidz¹ kobiet”, „Dziewczyna,
która igra³a z ogniem” oraz „Za-
mek z piasku, który run¹³” au-
torstwa Stiega Larssona). Bar-
dzo wci¹gnê³a mnie ta trylogia,

ubolewam nad tym, ¿e nie bêdzie nastêp-
nych czêœci, poniewa¿ autor nie ¿yje. Uwa-
¿am, ¿e jest to fantastyczna ksi¹¿ka zw³asz-
cza na jesieñ, szczególnie je¿eli ktoœ lubi
siê odrobinê baæ - s¹ tam groza, zagadka
i zaskakuj¹ce rozwi¹zania.

Czytelników Odg³osów Brzeszcz rów-
nie¿ zapraszamy do podzielenia siê swo-
imi wspomnieniami o ukochanej ksi¹¿ce
dzieciñstwa, tak bardzo wyj¹tkowej, ¿e
zapamiêtanej do dzisiaj.

PrzyjaŸñ z ksi¹¿k¹ zawarta w dzieciñ-
stwie to inwestycja na przysz³oœæ. Zaprasza-
my do zabawy z ksi¹¿k¹ - przyjdŸcie, a prze-
konacie siê, ¿e czytanie mo¿e byæ prawdziw¹
przyjemnoœci¹.

Czy warto czytaæ dzieciom baœnie? Na
pewno warto! W drugie poniedzia³ki ka¿dego
miesi¹ca zapraszamy na „Baœniowe czytanki”.
Czytaj¹c, opowiadaj¹c dzieciom baœnie, zdo-
bywamy klucz do dzieciêcych serc. W œwiecie
baœni mo¿na spotkaæ przyjació³, prze¿yæ wspa-
nia³e przygody. Na pierwsze spotkanie zapra-
szamy 11 paŸdziernika o godz. 17:00.

Nauka mo¿e byæ zabaw¹, a zabawa nauk¹
- przekonamy siê o tym w ka¿dy trzeci po-
niedzia³ek miesi¹ca na zajêciach: „Z Julkiem
i Julk¹ poznajemy œwiat wiedzy - spotkania dla
tych, którzy lubi¹ wiedzieæ...”. Bêdziemy
oczywiœcie czytaæ, poznamy nowe przygody

Chcia³am przedstawiæ ksi¹¿kê
autorstwa El¿biety Chereziñskiej
pt. „Saga Sigrun. Pó³nocna Droga”.
Opisane s¹ w niej losy m³odej
dziewczyny Sigrun, która w wieku
16 zostaje ¿on¹ jarla Regina z Nan-
sen. Przedstawione zosta³y obrzê-
dy ku czci bogów (przede wszyst-
kim Odyna) oraz praca kobiet i mê¿-
czyzn w krajach skandynawskich.
Spotykamy tak¿e postaæ Helderd,
¿onê jarla Helgi, której losy s¹ opisane w kolejnym tomie. Bê-
dziemy mieli mo¿liwoœæ przeœledzenia narodzin chrzeœcijañ-
stwa, gdy¿ jedynym jego przedstawicielem by³ Dinar, ojciec
Vandila, który wyje¿d¿aj¹c z misj¹ nauczania, nie mia³ czasu
wychowywaæ w³asnego syna, powierzy³ go wiêc opiece g³ów-
nej bohaterki.

Polecam ksi¹¿kê przede wszystkim dlatego, ¿e ma³o jest li-
teratury o tematyce ¿ycia ludzi z Pó³wyspu Skandynawskiego.

Nowojorska policja pod lup¹ -
„Policjanci” Dorothy Uhnak.

Autorka, by³a policjantka, barw-
nie i ¿ywo opisuje dzieje trzech po-
koleñ rodziny O’Malleyów, nowo-
jorskich stró¿ów prawa pochodzenia
irlandzkiego. Ich praca polega na
codziennym kontakcie z przemoc¹,
nienawiœci¹ i zbrodni¹, które s¹ tak
powszechne, ¿e staj¹ siê norm¹.
Uhnak ukazuje ca³y brud zwi¹zany
z pe³nieniem s³u¿by policyjnej. Korup-
cyjne przekrêty, nadu¿ywanie w³adzy, psychopatyczne zachowa-
nia - oto prawdziwe oblicze tych, którzy mieli „s³u¿yæ i chroniæ”.

W ksi¹¿ce czytelnik znajdzie te¿ interesuj¹cy obraz ¿ycia
w Nowym Jorku od lat trzydziestych do siedemdziesi¹tych.

Julka i Julki w podwodnym œwiecie, odbêdzie-
my niezwyk³¹ podró¿ w kosmos, odwiedzimy
teatr cieni oraz ...ptasie gniazda. Bêdziemy
walczyæ z niegrzecznym wiatrem, bêdziemy

Uwaga ciekawa ksi¹¿ka!
Czytelnicy bibliotek OK w Brzeszczach polecaj¹ cieka-

we ksi¹¿ki!

Kinga JakubowskaKinga JakubowskaKinga JakubowskaKinga JakubowskaKinga Jakubowska

Zaczynamy przygodê z ksi¹¿k¹ dzia³aæ plastycznie - chlapaæ farbami, lepiæ,
kleiæ. Bêdziemy tak¿e eksperymentowaæ -
sprawdzimy czy rodzynki mog¹ skakaæ i co siê
dzieje z balonow¹ rakiet¹.

Przede wszystkim jednak bêdziemy siê ba-
wiæ! Spotkanie odbêdzie siê 18 paŸdziernika
o godz. 17:00.

Trzecie czwartki miesi¹ca, przeznaczamy
dla tych, którzy lubi¹ siê baæ. Czeka nas go-
dzina z duchami miêdzy bibliotecznymi pó³-
kami! Klasy III i IV zapraszamy 21 paŸdzier-
nika (czwartek) o godz. 19:00, a klasy V i VI
22 paŸdziernika (pi¹tek) równie¿ o godz.
19:00. Strach ma wielkie oczy, przyjdŸ i sprawdŸ
jak du¿e.

Doros³ych czytelników zapraszamy 25
paŸdziernika o godz. 17:00 na kolejny cykl
spotkañ klubu „Rozmowy nie tylko o ksi¹¿-
kach”. Tym razem „Pod znakiem klonowego
liœcia - literatura kanadyjska”.

„Strachy na lachy” - pierwsze spotkanie (DS, AP(DS, AP(DS, AP(DS, AP(DS, AP, MS, EO), MS, EO), MS, EO), MS, EO), MS, EO)
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Oœrodek Kultury w Brzeszczach zbiera
archiwalne materia³y o swojej dzia³alnoœci.

Poszukujemy archiwalnych nagrañ, zdjêæ
oraz publikacji o osi¹gniêciach, których byæ
mo¿e nie mamy w zbiorach Oœrodka Kultury.
Pañstwa prywatne materia³y mog¹ byæ dla nas
niezwykle cenne, pozwol¹ przypomnieæ o wszyst-
kich naszych odbiorcach, wiernych widzach
i wspó³pracownikach OK.

Materia³ gromadziæ bêdzie £ukasz Kur-
pas w dziale merytorycznym (pok. nr 34),
którego data urodzenia pokrywa siê z dat¹
otwarcia Oœrodka Kultury w Brzeszczach.
Pokazy archiwalnych materia³ów prezento-
wane bêd¹ podczas wa¿niejszych imprez OK
jako czêœæ naszego wspólnego dorobku.
Wszystkim, którzy zdecyduj¹ siê przekazaæ
cenne materia³y, z góry uprzejmie dziêkuje-
my. Gor¹co zachêcamy do wspó³pracy.

1 wrzeœnia zosta³a oddana do u¿ytku
d³ugo wyczekiwana (nie tylko przez m³ode
pokolenie os. Paderewskiego) œwietlica.
Placówka dzia³a pod egid¹ Oœrodka Kultury
w Brzeszczach.

W dniu uroczystego
otwarcia œwietlica pêka³a
w szwach. Wyst¹pi³ zespó³
taneczny z miejscowej, jesz-
cze starej œwietlicy oraz
„Iskierki”. By³ te¿ czas na
wspomnienia. Na ekranie
nowego telewizora LCD po-
jawi³y siê nie tak odleg³e
(sprzed 14 lat), ale jak¿e inne
obchody pierwszych „Dni
Gminy Brzeszcze”. Zareje-
strowa³ je Jan Kulig, który
w tamtych latach piastowa³
stanowisko przewodnicz¹-
cego miejscowego Samorz¹-
du Osiedlowego. Jedyny ar-
chiwalny egzemplarz u wie-
lu przywo³a³ wspomnienia.

W nowym obiekcie miejsca jest sporo. Star-
czy dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych mieszkañ-
ców osiedla. Znajd¹ w nim schronienie lokalne
organizacje spo³eczne.

Lokal mieœci w sobie du¿¹ salê z mo¿liwo-
œci¹ podzia³u na dwie mniejsze, by mo¿na by³o
prowadziæ jednoczeœnie niezale¿ne zajêcia, nowe
wêz³y sanitarne, równie¿ dla niepe³nosprawnych,
szatniê, pomieszczenie biurowe dla obs³ugi lo-
kalu i niewielki aneks kuchenny.

Bywalcy korzystaæ mog¹ z bilardu, sto³u do
pingponga, cymbergaja i du¿ych pi³karzyków. Na
wyposa¿eniu placówki jest te¿ telewizor LCD,
wie¿a i DVD. Z tych dóbr na co dzieñ najwiêcej

pewnie korzystaæ bêd¹ dzieci i m³odzie¿. Panie
i dziewczêta ju¿ wróci³y do zajêæ z aerobiku. Kon-
tynuowane bêd¹ warsztaty tematyczne oraz pre-
lekcje dla doros³ych.

- Nasze stara, malutka œwietlica musia³a po-

mieœciæ wszystkich, którzy siê do niej garnêli.
Ciasnota dawa³a siê we znaki, ale wa¿ne, ¿e by³a,
nieraz bêdziemy j¹ mile wspominaæ - mówi in-
struktor œwietlicy Bogdana Kulig. - Dziœ mamy
jasny, przestronny, wygodny lokal, no i bywal-
ców znacznie wiêcej. Nieraz po 50 osób i to
w szerokim przedziale wiekowym, od 4 do 19 lat.

W marcu gmina Brzeszcze w ramach dzia-
³ania „Odnowa i rozwój wsi”, objêtego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, zg³osi³a do realizacji zadanie: „Ada-
ptacja by³ej wymiennikowni ciep³a na os. Pade-
rewskiego na œwietlicê osiedlow¹”. Koszt mo-
dernizacji wymiennikowni oszacowany by³ na

Na projekcjê „Krzy¿aków” do kina Wi-
s³a przybyli zarówno dziadkowie, rodzice,
jak i najm³odsi mi³oœnicy dobrego kina.

W nastrój  œre-
dniowiecznych bi-
tew, przygód i  ro-
mansów wprowadzi-
³a zgromadzonych mu-
zyka zespo³u Scandi-
cus. Wszystkie utwo-
ry wykonywane by³y
n a  i n s t r u m e n t a c h
s k o n s t r u o w a n y c h
wed³ug wzorców po-
chodz¹cych z tam-
tych czasów. Po krót-
kim koncercie bur-
mistrz Teresa Jan-
kowska w kilku s³o-
wach odwo³a³a siê do
programu edukacyj-
nego M³odzie¿owej
Akademii Filmowej.
Zapraszaj¹c na seans, podkreœli³a tak¿e war-
toœæ kina, jako miejsca spotkania nie tylko z kul-

kwotê 1 160 570 z³. Wnioskowana przez Urz¹d
Gminy Brzeszcze kwota pomocy wynosi³a
475 000 z³.

- Znamy ju¿ ostateczny koszt inwestycji. Te-
raz z³o¿yliœmy wniosek do Urzêdu Marsza³kow-
skiego w sprawie w³¹czenia dodatkowych robót
do kosztów kwalifikowanych w projekcie - mówi
£ukasz Joñczy z Wydzia³u Promocji i Reklamy
Urzêdu Gminy Brzeszcze. - Gdy tylko otrzy-
mamy zgodê, bêdziemy mogli z³o¿yæ sprawoz-
danie koñcowe z realizacji projektu i rozliczyæ
go. Ostateczny koszt projektu wyniós³ 872 tys.
211 z³ brutto, natomiast wnioskowana dotacja
wynosi 50 proc. kosztów netto, w przypadku
œwietlicy kwota ta wynosi 357 tys. 463 z³.

tur¹, ale równie¿ z drugim cz³o-
wiekiem.

Nastêpnie prezes stowarzy-
szenia „Brzost” Barbara W¹sik

przypomnia³a o obcho-
dach 600. rocznicy œre-
dniowiecznej  bi twy
oraz w skrócie przybli-
¿y³a historiê Pomnika
Grunwaldzkiego przy
ul. Piastowskiej w Brzesz-
czach.

Ogl¹daj¹c „Krzy-
¿aków” widzowie mie-
l i  mo¿liwoœæ oceny
walorów cyfrowej tech-
nologii. Przez pierwsz¹ minutê film
(na po³owie ekranu) wyœwietlany
by³ bowiem równie¿ w starej wer-
sji. Dziœ równie bogata skala barw
oraz podobna jakoœæ dŸwiêku s¹
przez przeciêtnego odbiorcê niemal
automatycznie kojarzone z nowo-
czesnymi superprodukcjami, a co za

tym idzie, tak¿e z ca³¹ gam¹ typowo „holly-
woodzkich” chwytów wykorzystywanych przy

Pierwsze zajêcia w œwietlicy cieszy³y siê zainteresowaniem

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Œwietlica dla os. Paderewskiego

Informacja

Krzy¿acy w nowej szacie

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

realizacji filmów. Œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e
nowi „Krzy¿acy” to nie tylko uczta dla ucha i oka,
ale te¿ wytchnienie od wytartych schematów
XXI-wiecznego komercyjnego kina.

50-letnie dzie³o Aleksandra Forda w no-
wej szacie zapewnia zupe³nie zaskakuj¹ce
wra¿enia, zarówno dla wiernych mi³oœników
przygód Zbyszka z Bogdañca, jak i najm³od-
szej widowni.

Kadry z filmu „Krzy¿acy”
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Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Nowo-
ryta, psychologiem, terapeut¹ uzale¿nieñ i pe³-
nomocnikiem burmistrza Brzeszcz ds. roz-
wi¹zywania problemów alkoholowych.

Na pocz¹tku to nigdy nie jest problem,
przecie¿ „zawsze mo¿na przestaæ piæ”. K³o-
pot niepostrze¿enie pojawia siê wraz z kolej-
nymi wypadami na piwo, imprezami, podczas
których dobra zabawa bez alkoholu powoli
staje siê nierealna.

Katarzyna Senkowska: Brzeszcze posia-
daj¹ ju¿ jakieœ tradycje w zakresie profi-
laktyki antyalkoholowej i leczenia tego typu
uzale¿nieñ?

Barbara Chrz¹szcz-Nowory-
ta: Odk¹d powsta³a Poradnia Od-
wykowa (tj. od 1984 r.) zaczêli siê
wokó³ niej gromadziæ ludzie, któ-
rzy uznali, ¿e oprócz leczenia cho-
roby alkoholowej i ³agodzenia jej
skutków nale¿y zapobiegaæ powsta-
waniu tego typu problemów. Pre-
kursorskie dzia³ania w zakresie pro-
filaktyki podejmowa³ Spo³eczny
Komitet Przeciwalkoholowy, które-
go aktywnym dzia³aczem by³ nie-
¿yj¹cy ju¿ Kazimierz Smoliñski.
W miarê up³ywu lat, kiedy zmienia-
³o siê spojrzenie na istotê choroby
alkoholowej, kiedy zrozumiano, ¿e
jest to przede wszystkim choroba
duszy, psychiki (a nie jak s¹dzono
wczeœniej, choroba cia³a), dokona-
³a siê zmiana charakteru przedsiê-
wziêæ profilaktycznych oraz metod
leczenia. Przy Poradni powsta³a
wówczas pierwsza grupa Anonimo-
wych Alkoholików, która w swoim
za³o¿eniu mia³a pomagaæ w wycho-
dzeniu z choroby, a póŸniej jak naj-
d³u¿ej trwaæ w trzeŸwoœci. O tym, ¿e ten ro-
dzaj pomocy osobom uzale¿nionym okaza³ siê
sprawdzony i potrzebny œwiadczy fakt, ¿e w ko-
lejnych latach powsta³y nastêpne grupy AA.
Obecnie na terenie Brzeszcz funkcjonuj¹ ju¿
trzy. Poniewa¿ jednak maj¹ one charakter za-
mkniêty i ze swoj¹ dzia³alnoœci¹ nie wychodz¹
na zewn¹trz, ze spo³ecznego zapotrzebowania
w 1999 r. powsta³o Stowarzyszenie TrzeŸwo-
œci, którego za³o¿ycielami byli trzeŸwiej¹cy
pacjenci Poradni Odwykowej. To oni zaczêli
podejmowaæ dzia³ania propaguj¹ce zdrowy
styl ¿ycia. W tamtym czasie w zwi¹zku z no-
welizacj¹ ustawy o wychowaniu w trzeŸwo-
œci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi obowi¹-
zek profilaktyki i zapobiegania uzale¿nieniom
przejê³a gmina. Powo³any Pe³nomocnik Bur-
mistrza ds. Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych koordynuje dzia³ania, które corocz-
nie uchwalane s¹ w Gminnym Programie Pro-
filaktyki. Zadania zapobiegaj¹ce powstawaniu
problemów zwi¹zanych z nadu¿ywaniem al-
koholu realizuje bardzo wiele instytucji i or-
ganizacji pozarz¹dowych, miêdzy innymi Sto-
warzyszenie TrzeŸwoœci i Integracji Spo³ecz-

nej, które po kilkumiesiêcznej przerwie wzno-
wi³o swoj¹ dzia³alnoœæ.

K.S.: W jakim wymiarze Stowarzysze-
nie wznowi³o zatem swoj¹ dzia³alnoœæ?

B. Ch-N.: Dla jasnoœci zaznaczê, ¿e Sto-
warzyszenie nie ma niczego wspólnego z AA
(tamte grupy opieraj¹ siê na innych zasadach).
STiIS jest organizacj¹ pozarz¹dow¹, która pro-
muje trzeŸwy styl ¿ycia w spo³eczeñstwie. Po-
niewa¿ moje dzia³ania (jako Koordynatora
zadañ zapobiegawczych uzale¿nieniom) s¹
zbie¿ne z celami Stowarzyszenia, liczê na to,
¿e podejmiemy wspó³pracê w zakresie profi-

laktyki i reintegracji osób uzale¿nionych. Po-
czyniliœmy ju¿ pewne wspólne ustalenia, któ-
re maj¹ zwiêkszyæ œwiadomoœæ spo³ecznoœci
lokalnej na temat wiedzy o alkoholizmie.
Chcielibyœmy zorganizowaæ wyk³ady w Oœrod-
ku Kultury, imprezy podobne do tych z koñca
lat 90., typu „Maraton Zdrowia i Rozrywki”
oraz projekt pod tytu³em „Od m³odoœci do sta-
roœci w zdrowiu i trzeŸwoœci”.

Niedawno ukonstytuowa³ siê nowy zarz¹d,
przybyli zupe³nie nowi chêtni, z nowymi po-
mys³ami. W lokalu zapewnionym przez gmi-
nê planuj¹ tak¿e urz¹dziæ klub - miejsce, gdzie
mogliby siê razem spotykaæ, rozwijaæ swoje
zainteresowania, spêdzaæ wolny czas w gro-
nie osób, które wybieraj¹ ¿ycie bez alkoholu.

K.S.: Do kogo wiêc adresowane bêd¹
spotkania?

B. Ch-N.: Do wszystkich chêtnych, dla któ-
rych ¿ycie bez alkoholu i innych substancji psy-
choaktywnych ma sens i którzy nie wstydz¹ siê
swojej postawy mimo tego, ¿e w dzisiejszym
œwiecie nie jest ona zbyt popularna.

K. S.: Wiêkszoœæ ludzi chyba nie zdaje
sobie sprawy z powagi problemu uzale¿nie-
nia alkoholowego?

B. Ch-N.: Wœród rodziców ci¹gle pokutu-
je przekonanie „Byleby nie bra³ narkotyków,
alkohol to ju¿ mniejsze z³o”. Wybieraj¹c ta-
kie rozwi¹zanie, w praktyce zgadzaj¹ siê na
to, by dzieci pi³y. Znam przypadek bardzo
m³odego ch³opaka, który jest w tak zaawan-
sowanej fazie uzale¿nienia z bardzo powa¿-
nymi skutkami zdrowotnymi, ¿e jeœli nie po-
dejmie leczenia, wkrótce umrze. W mojej oce-
nie nie jest to kwesti¹ lat, tylko miesiêcy. Pro-
filaktyka w szko³ach to jedynie kropla wody
w oceanie potrzeb przy agresywnych rekla-

mach napojów alkoholowych. Wiado-
mo, ¿e wygrywa to, co bardziej g³oœne,
medialne, kolorowe. Dlatego tak wa¿-
ne jest, aby w realizacji szeroko rozu-
mianych zadañ profilaktycznych w³¹-
czali siê tak¿e ci, którzy przeszli przez
piek³o uzale¿nienia. Nic nie zast¹pi au-
tentyzmu ich prze¿yæ. To oni mog¹ naj-
skuteczniej zmieniaæ œwiadomoœæ spo-
³eczeñstwa na temat tego, jak straszna
jest ta choroba. Swoj¹ postaw¹ daj¹
równie¿ dowód na to, ¿e mo¿na wygraæ
z na³ogiem i byæ szczêœliwym, warto-
œciowym cz³owiekiem.

K. S.: Choroba alkoholowa to pro-
blem, z którym trzeba zmagaæ siê przez
ca³e dalsze ¿ycie. Ile potrzeba jednak
czasu, by pacjent „stan¹³ na nogi”?

B. Ch-N.: To sprawa indywidual-
na, trzeba przejœæ terapiê; zdarza siê, ¿e
osoby trzeŸwiej¹ kilka lat. Najwa¿niej-
sze, by rozbroiæ „pancerz”, którym cho-
roba otacza nasz¹ psychikê. To przera-
¿aj¹ce, bo alkoholik literalnie umiera,
a nie chce, nie mo¿e tego dostrzec! Bar-
dzo trudno przebiæ siê przez takie cho-

re myœlenie, tym trudniej, im d³u¿szy okres
uzale¿nienia. Potem potrzeba proporcjonalnie
du¿o czasu na odbudowê psychiki. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e wyjœcie z ka¿dej fazy alkoholi-
zmu jest mo¿liwe (o ile pacjent wczeœniej nie
umrze), jednak im ni¿ej upad³, tym trudniej
mu siê podnieœæ. Wykres popadania w uzale¿-
nienie jak na ironiê przypomina kszta³t kie-
liszka - najpierw faza ostrzegawcza, potem
krytyczna, chroniczna, w koñcu œmieræ. Od-
powiednio w drug¹ stronê: odtrucie (pierwszy,
podstawowy krok), potem kilkuetapowa tera-
pia, na samym koñcu trzeŸwoœæ. Im bardziej
ktos jest uzale¿niony, tym bardziej zak³ama-
ny, tym wiêkszym murem odgradza siê od otoczenia.

K. S.: Jak wygl¹da terapia?

B. Ch-N.: Natura uzale¿nienia ma charak-
ter psychologiczny i w zwi¹zku z tym lecze-
nie polega na intensywnych oddzia³ywaniach
terapeutycznych ukierunkowanych na osi¹ga-
nie zmiany procesów emocjonalnych, pracy
umys³u i postawy pacjentów. Pocz¹tkowo w te-
rapii pracuje siê nad zatrzymaniem spo¿ywa-

Rozmowa

Droga z dna kieliszka

Alkoholizm to utrata kontroli nad w³asnym ¿yciem i zachowaniem
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nia alkoholu, a póŸniej rozwija siê umiejêtnoœæ
rozpoznawania objawów uzale¿nienia, rozu-
mienia jego mechanizmów. Pacjentów uczy siê
równie¿ zapobiegania nawrotom choroby, bo
jest ona niestety nieuleczalna i w ka¿dym mo-
mencie mo¿e powróciæ. Celem terapii jest rów-
nie¿ wytworzenie (lub odbudowanie) u osób
lecz¹cych siê umiejêtnoœci wa¿nych dla przy-
sz³ego zdrowego ¿ycia, bo przecie¿ oprócz
tego, ¿e cz³owiek jest alkoholikiem, jest tak-
¿e mê¿em, rodzicem, pracownikiem. Potrze-
buje narzêdzi sprawnego funkcjonowania w spo-
³eczeñstwie, wiêc sztuki komunikowania siê
z innymi ludŸmi, wyra¿ania uczuæ, wyra¿ania
potrzeb, asertywnoœci (choæ dziœ to nieco wy-
krzywione przez modê s³owo), podstaw komu-
nikowania siê z dzieæmi.

K. S.: Alkoholizm poza tym, ¿e wynisz-
cza organizm, atakuje g³ównie psychikê. Jak
zmienia zatem funkcjonowanie cz³owieka?

B. Ch-N.: Nale¿y zaznaczyæ, ¿e choroba
alkoholowa to przede wszystkim choroba psy-
chiki, która zmienia myœlenie, emocje i zacho-
wanie osoby uzale¿nionej. To schorzenie tak
jak ka¿de ma swoje objawy, ale jego funkcjo-
nowanie uruchamiaj¹ trzy mechanizmy psy-

Program STOP 18!, który od 1998 r. wal-
czy ze sprzeda¿¹ wyrobów tytoniowych nie-
pe³noletnim, uruchomi³ now¹ stronê inter-
netow¹, na której mo¿na anonimowo zg³a-
szaæ punkty handlowe, podejrza-
ne o ³amanie prawa. Wystarczy
wejœæ na adres www.sklepdokon-
troli.pl i podaæ, gdzie niepe³nolet-
ni mog¹ kupiæ papierosy. O skali
tego problemu w naszej gminie
mówi komendant Stra¿y Miejskiej
w Brzeszczach Krzysztof Tokarz.

Wed³ug ostatniego badania 63
proc. sprzedawców sprzeda³oby pa-
pierosy osobie niepe³noletniej. Pro-
blem mo¿e wiêc dotyczyæ nawet
80 tys. z oko³o 130 tys. punktów
sprzeda¿y w Polsce. Koordynatorzy
programu STOP18! licz¹, ¿e sklep-
dokontroli.pl pomo¿e policji i stra-
¿y miejskiej prowadziæ dzia³ania profilaktycz-
no-kontrolne. W budowê czarnej listy punk-
tów sprzeda¿y wyrobów tytoniowych mo¿e
w³¹czyæ siê ka¿dy, kto by³ œwiadkiem ³ama-
nia obowi¹zuj¹cego zakazu lub podejrzewa,
¿e do niego dosz³o. Wiêkszoœæ z nas bez pro-
blemu mo¿e wskazaæ sklep, w którym bardzo
m³ode osoby kupuj¹ papierosy. To œwiadczy
o skali problemu. - Zapraszamy na www.sklep-
dokontroli.pl i liczymy na du¿y odzew - mówi
Micha³ Pe³czyñski, koordynator programu.
Zg³oszenie nie oznacza natychmiastowego na-
³o¿enia kary, ale dla policji i stra¿y miejskiej
jest sygna³em, ¿e dany punkt trzeba uwa¿niej
obserwowaæ, a jego w³aœcicielom i sprzedaw-
com czêœciej przypominaæ o zasadach odpo-
wiedzialnej sprzeda¿y.

Za sprzeda¿ papierosów osobie niepe³no-
letniej sprzedawcy grozi mandat w wysoko-
œci 500 z³ lub nawet 5000 z³ grzywny. Mimo
to czêœæ sprzedawców œwiadomie ³amie pra-
wo, licz¹c, ¿e uda siê im pozostaæ bezkarny-
mi lub te¿ zyski bêd¹ wiêksze od kosztów

mandatów. BodŸcem do uruchomienia strony
sklepdokontroli.pl by³y listy pisane do koor-
dynatorów akcji STOP 18! przez œwiadków
³amania zakazu sprzeda¿y niepe³noletnim.

- Problem sprzeda¿y wyrobów tytonio-
wych nieletnim w wymiarze statystycznym jest
nieco mniejszy w naszej gminie ni¿ w wiel-
kich miastach, gdzie jest du¿a anonimowoœæ
w relacji klient - sprzedawca. Dostêp do wy-
robów tytoniowych niejednokrotnie odbywa
siê za poœrednictwem osób pe³noletnich, któ-
re wystêpuj¹ w roli kupuj¹cych a nastêpnie
przekazuj¹cych. Ka¿dy z przypadków zg³o-
szeñ dotycz¹cych podejrzenia sprzeda¿y oso-
bom nieletnim jest traktowany bardzo powa¿-
nie i sprawdzany szczegó³owo przez nasz¹
komendê. W ostatnich dwóch latach prowa-

chologiczne. Pierwszy to mechanizm „iluzji i za-
przeczania”. Polega on na tym, ¿e u alkoholi-
ka skutecznie blokowane s¹ informacje doty-
cz¹ce strat spowodowanych piciem, co unie-
mo¿liwia mu rozpoznanie u siebie niepokoj¹-
cych objawów. Naturalnie poci¹ga to za sob¹
zmiany obrazu rzeczywistoœci - œwiat jest taki,
jakim chce go widzieæ alkoholik. Minimali-
zuje wiêc straty spowodowane piciem, przeno-
si winê na inne osoby, wmawia sobie „u mnie
to nie jest jeszcze tak Ÿle, ja to pije tylko
jedno piwo, nie jestem uzale¿niony… a te-
raz akurat pijê, bo mnie ¿ona denerwu-
je…”; Zamiast myœlenia racjonalno-logiczne-
go przewa¿a magiczno-¿yczeniowe, czyli
„bêdê chcia³ nie piæ, to na pewno przesta-
nê” ale póki co alkoholik pije nadal i powiêk-
sza straty w ka¿dej sferze swojego ¿ycia.

K. S.: Jak dzia³aj¹ pozosta³e mechanizmy?

B. Ch-N.: Drugi mechanizm na³ogowe-
go regulowania emocji polega na wytworze-
niu prostego uwarunkowania: kiedy pojawia
siê przykry stan emocjonalny, siêgam po
alkohol. Z czasem dochodzi do sytuacji, w któ-
rej jakiekolwiek niepowodzenie kompenso-
wane jest przez wysokoprocentowy napój.

Tymczasem bez negatywnych emocji nie
da siê przecie¿ normalnie ¿yæ; trzeba na-
uczyæ siê radziæ sobie z nimi bez œrodków
„wspomagaj¹cych”.

Ostatnim czynnikiem jest mechanizm
rozpraszania i rozdwajania ja - cz³owiek
przestaje byæ odpowiedzialny za swoje czy-
ny i dzia³ania; jego obraz samego siebie
zmienia siê w zale¿noœci od tego, czy jest
pod wp³ywem alkoholu czy nie. W pierw-
szej sytuacji ma poczucie mocy, (dlatego al-
koholicy tak du¿o opowiadaj¹ na temat swo-
ich mo¿liwoœci, przechwalaj¹ siê i tak czê-
sto obiecuj¹); potem, kiedy zaczyna trzeŸ-
wieæ i nagle robi siê taki ma³y i bezradny,
uczucie wstydu pog³êbia dodatkowo œwiado-
moœæ tego, co robi³ pod wp³ywem alkoholu.
Cierpi z powodu niskiej samooceny, cier-
pi - i siêga po wódkê. Im bardziej ktoœ jest
uzale¿niony, z tym wiêksz¹ si³¹ krêci siê
ta karuzela.

dziliœmy dwie tego typu sprawy, które skoñ-
czy³y siê skierowaniem sprawy do S¹du Re-
jonowego. Pragnê jednak zaznaczyæ, i¿ nie s¹
to proste postêpowania, wymagaj¹ du¿ego za-
anga¿owania osób prowadz¹cych, szczególnie
przy wykonywaniu czynnoœci z osobami nie-

letnimi. Wyrywkowo prowadzone
s¹ tak¿e akcje obserwacyjne punk-
tów sprzeda¿y wyrobów tytonio-
wych przy wykorzystaniu sprzêtu
wizualnego przez funkcjonariuszy
nieumundurowanych. Dodatkowo
podczas rutynowych kontroli pla-
cówek handlowych informujemy
sprzedawców o koniecznoœci uwi-
docznienie tabliczek z treœci¹:
„osobom niepe³noletnim wyrobów
tytoniowych nie sprzedaje siê” -
mówi komendant Stra¿y Miejskiej
w Brzeszczach Krzysztof Tokarz.
I dodaje: - Jeœli chodzi o sprzeda¿
alkoholu nieletnim uwa¿amy, i¿ do-
tyczy on w znacznej mierze alko-

holu o zawartoœci do 5 proc., czyli popularne-
go piwa. Z naszych obserwacji wynika, i¿ nie-
jednokrotnie wypicie jednego czy dwóch piw
przez nieletni¹ osobê jest akceptowalne przez
œrodowisko rodzinne i kole¿eñskie, sprawê
traktuje siê pob³a¿liwie t³umacz¹c, ¿e nie jest
to alkohol a jedynie napój alkoholowy, co w opi-
nii ekspertów w póŸniejszym okresie staje siê
bardzo zgubne. Kontrola placówek sprzeda-
j¹cych alkohol wykonywana jest wyrywkowo
przez upowa¿nionych funkcjonariuszy stra¿y
miejskiej. Dodatkowo placówki oferuj¹ce
sprzeda¿ alkoholu do spo¿ycia na miejscu s¹
raz na kwarta³ objête akcjami realizowany-
mi wspólnie przez policjê, stra¿ miejsk¹ i stra¿
graniczn¹.

Pal¹cy problem

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

W dwóch kolejnych wydaniach „Odg³o-
sów Brzeszcz” uka¿¹ siê artyku³y poœwiê-
cone dzia³alnoœci Stowarzyszenia TrzeŸwo-
œci i Integracji Spo³ecznej w Brzeszczach.
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Ze Stanis³aw¹ Moroñczyk rozmawia Bar-
bara W¹sik, prezes Stowarzyszenia „Brzost”

Obserwuj¹c Pani¹, trudno uwierzyæ, ¿e
4 wrzeœnia tego roku skoñczy³a Pani 90 lat.
Uœmiechniêta, ¿yczliwa, pe³na humoru,
optymistycznie nastawiona do œwiata. Z ta-
kim cz³owiekiem chce siê przebywaæ. Trud-
no siê dziwiæ, ¿e tak wiele osób pamiêta³o o Pani
Jubileuszu. Z tej okazji otrzyma³a Pani
wiele dowodów pamiêci. By³y ¿yczenia, toa-
sty, œpiewy, bukiety. Urodziny obchodzi³a
Pani z Rodzin¹, kole¿ankami, s¹siadami, na-
uczycielami, znajomymi, wychowanicami,
zespo³em regionalnym „Brzeszczanki”, a tak-
¿e z cz³onkami Stowarzyszenia „Brzost”, z któ-
rym jest Pani zwi¹zana od pocz¹tku
jego powstania.

A ja, chcia³am tak po cichu, a tu... Jesz-
cze raz dziêkujê ka¿demu z osobna za wy-
razy pamiêci.

Jaka jest  recepta na tak wspania³¹
kondycjê?

Oj, to jest trudna odpowiedŸ. Trzeba ko-
chaæ ludzi. Trzeba byæ otwartym, ¿yczli-
wym. Kochaæ przyrodê. Du¿o siê ruszaæ, nie
baæ siê pracy. Nie wyobra¿am sobie dnia bez
ksi¹¿ki, gazety. Nie po³o¿ê siê spaæ, je¿eli
nie rozwi¹¿ê krzy¿ówki. Prawda, ¿e nic
szczególnego?

Rodzinny dom, przy ul. Kosynierów, to
ten sam, w którym mieszka Pani z krótki-
mi przerwami do dzisiaj. Jaki on by³ w cza-
sach Pani dzieciñstwa.

Dzisiaj, maj¹c siw¹ g³owê wspominam
go z wielk¹ nostalgi¹. Kochana Mama, nie-
zwykle cierpliwa, by³a ostoj¹ spokoju. Zaj-
mowa³a siê domem i nami. Mia³am trzech
m³odszych braci. Dom pachnia³ codziennym
obiadem, pieczonym chlebem, przetwora-
mi. Tato pracowa³ w kopalni i na gospodar-
stwie. Rodzice du¿o czytali. W domu by³a
prenumerata m.in. Ilustrowanego Kuriera
Codziennego, Plonu, Na szerokim œwiecie,
Morza, Pos³añca. By³ równie¿ du¿y radioodbior-
nik firmy Philips na klawisze. Radio to by³ dla
nas kontakt ze œwiatem. Ustawione na Warsza-
wê i przez ni¹ nadawano audycje z  Poznania -
koncerty Górzyñskiego z Lwowa - Weso³a Fala,
Katowic - Karlik. W ka¿d¹ niedzielê  transmito-
wano mszê œwiêt¹ z wybranego koœcio³a w Pol-
sce, nie tak jak teraz tylko z Warszawy. W sobo-
tê s³uchaliœmy litanii do Matki Boskiej Ostro-
bramskiej z Wilna, a tak¿e ks. Rêkasa, z jego
audycjami dla chorych. Mama gra³a w brzesz-
czañskim zespole teatralnym „W³oœcianie”. Moi
Rodzice to pnioki.

Co to znaczy?
Nie wiesz? To rodowici mieszkañcy, z dzia-

da pradziada. Czym innym s¹ krzoki, to ci, któ-
rzy tutaj osiedli, a nie urodzili siê. S¹ jeszcze pto-
ki, to ci co przyjechali na jakiœ czas i odjechali.

Do szko³y posz³a Pani w 1927 roku.
Przez pierwsze lata mia³am bardzo blisko,

bo tylko przejœæ przez drogê. Dziesiêæ lat
przed moimi urodzinami naprzeciw mojego ro-
dzinnego domu wybudowano now¹ szko³ê.
Kierownikiem by³ Franciszek Ko³odziejczyk,
póŸniej Karol Jazienicki, niezwykle wymaga-
j¹cy nauczyciel jêzyka polskiego, wspania³y
wychowawca. Lekcje odbywa³y siê tak¿e w
poprzednim budynku szkolnym, póŸniej zwa-
nym „u Pomietlarza”.

Odleg³oœæ siê zwiêkszy³a, kiedy w roku
1931, oddano do u¿ytku nowy gmach, przy obec-
nej ul. Szkolnej.

Czasami, skraca³am sobie drogê i zamiast iœæ
g³ówn¹, dzisiejsz¹ Piastowsk¹, Koœciuszki,
sz³am w kierunku Dworu, obecnie Koœcieln¹.
Mówiê o tym, gdy¿, ilekroæ tamtêdy przecho-

dzi³am, to mój wzrok zawsze pada³ na du¿y
wypuk³y napis Anno 1910, umieszczony nad
wejœciem do gorzelni. Szkoda, ¿e przynaj-
mniej ta czêœæ dworskiego budynku nie zo-
sta³a zachowana.

Trzy lata temu, w siedzibie „Brzostu”,
w czasie wieczoru wspomnieñ „Skrawki
pamiêci lata 1857-1939”, niezwykle cie-
p³o i z ogromnym wzruszeniem opowiada³a
Pani o Ewie Tokarzównej.

Pamiêæ o mojej wychowawczyni i jedno-
czeœnie dru¿ynowej ZHP im. Emilii Plater to-
warzyszy mi przez ca³e ¿ycie. Pani Ewa To-
karzówna uczy³a nas patriotyzmu, zaradnoœci.
W okresie œwi¹tecznym wykonywa³yœmy ozdo-
by choinkowe, ze sprzeda¿y których urz¹dza-
³yœmy sobie k¹cik w harcówce, która mieœci³a
siê na piêtrze Szko³y Powszechnej, za moich
czasów nosi³a imiê Marsza³ka Józefa Pi³sudskie-
go. Moje pokolenie by³o wychowane w jego kul-
cie. Pamiêtam ciszê, jaka zapad³a, kiedy kie-

rownik Jazienicki zebra³ wszystkich w sali i po-
wiadomi³ o œmierci Marsza³ka. Nie by³o roz-
mów, tylko cisza.

Proszê przybli¿yæ atmosferê œwi¹t 3 Maja,
11 listopada w okresie przedwojennym.

Zawsze rozpoczynaliœmy msz¹ œwiêt¹ w ko-
œciele pw. œw. Urbana. Stamt¹d szliœmy do szko-
³y, gdzie w czasie akademii œpiewaliœmy wi¹-
zankê pieœni patriotycznych. Pieœni, których
uczy³ nas Ludwik  Fajferek , nauczyciel œpiewu.
Nigdy nie by³o przymusu. Za moich szkolnych
lat nasza postawa by³a mocno nacechowana
patriotyzmem. W szkole kupowaliœmy nalep-
ki z or³em i dat¹ odpowiednio 3 Maja lub 11
Listopada, które potem naklejaliœmy na szybach
okiennych naszych domów. Pamiêtam równie¿
pokazy gimnastyczne Towarzystwa Gimna-

stycznego „Sokó³”, organizowane z oka-
zji 3 Maja na boisku Soko³a pod lasem przy
Nowej Kolonii.

Kultywowanie tradycji chodzenia
z bukietami na mszê œwiêt¹ 15 sierpnia
ku czci Matki Boskiej Zielnej poma³u
zanika. A jak to by³o w czasach Pani
m³odoœci?

Prawie z ka¿dego domu ktoœ szed³ na
sumê z „zielem”. Ambicj¹ by³o mieæ w swo-
im bukiecie jak najwiêkszy mak, jak naj-
wiêksze jab³ko, marchew. Chodziliœmy na
³¹kê na Przebór, bo tylko tam rós³ noszczyk
o ciemnoniebieskich kwiatach. Teraz ju¿ go
tam nie ma. Na Dzielcach zbieraliœmy ko-
zio³ki czyli koz³ek lekarski. W Kole nad
Wis³¹ centurie o czerwonych kwiatach. Kto
jeszcze dzisiaj u¿ywa nazwy „krew Pana
Jezusa”. Przy ka¿dej „cha³pie” brzeszczañ-
skiej, a konkretnie przy gnojówce ros³y
dzieweczki, lilie „smoluchy” i „jasiowe
serduszka”.

Dzielce, Przebór, Ko³o...
Wiem, te nazwy nic nie mówi¹ dzisiej-

szemu pokoleniu, ale w moich czasach, ka¿-
dy wiedzia³, gdzie s¹ te ³¹ki. To by³ nasz jê-
zyk. Dlatego wa¿ne jest, abyœmy w Stowa-
rzyszeniu „Brzost” wszystkie je spisali i opi-
sali.

W maju 1939 r. zda³a Pani egzamin doj-
rza³oœci w Liceum Gospodarstwa Domowego
Sióstr Urszulanek w Rybniku. Mia³a Pani 19
lat, plany na przysz³oœæ, marzenia, sympatie.
I  nagle, ten najpiêkniejszy okres ¿ycia, prze-
rywa wybuch II wojny œwiatowej.

No tak. I nic nie dodam.

W pierwszych dniach wrzeœnia 1939 r.
wiêkszoœæ mieszkañców Brzeszcz, w tym i Pani
rodzina, opuœci³a swój dom, uciekaj¹c przed
okupantem. W Pani przekazach z wrzeœniowej
tu³aczki jest niepewnoœæ dnia, groza prze¿ytych
nalotów, bombardowañ, widok zabitych i ran-
nych. Jest tak¿e g³êboka refleksja.

Tego nie da siê zapomnieæ. 2 wrzeœnia, za-
³adowaliœmy najbardziej potrzebne rzeczy na
wózeczek i opuœciliœmy dom. Id¹c, jad¹c poci¹-
giem znowu na piechotê dotarliœmy a¿ pod
Sandomierz. Wszêdzie t³umy ludzi, którzy
wraz z dobytkiem, za³adowanym na furmanki,

Pogaduszki z Pani¹ Stanis³aw¹

Jubilatka Stanis³awa Moroñczyk
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wozy, rowery, uciekali przed okupantem w kie-
runku wschodnim. Po miesi¹cu powrót do domu,
oczekiwanie na wiadomoœci o tacie, bracie. Nie-
pokój. W koñcu wszyscy szczêœliwie wrócili.

Jest taki moment, który pomimo up³ywu cza-
su nie mo¿e siê zatrzeæ w mojej pamiêci. W oko-
licach Zatora wysz³am z poci¹gu. Wiêkszoœæ lu-
dzi jeszcze spa³o. Cisza. By³ piêkny, wczesny
poranek z mgie³k¹ przez któr¹ przedziera³o siê
s³oñce. Siad³am na skarpie - i do dzisiaj jest we
mnie pytanie, które wtenczas sobie zadawa³am
- I co dalej? Taki piêkny œwiat, a tu nicoœæ. Co
dalej?

Kiedy w czerwcu 1940 r.  hitlerowcy za³o¿yli
KL Auschwitz, Pani zaanga¿owa³a siê w niesie-
nie pomocy wiêŸniom. Za tê postawê, w 2007 r.
zosta³a Pani odznaczona Krzy¿em Komandor-
skim Orderu Odrodzenia  Polski.

To by³ odruch serca. Pomagaliœmy, a by³o
nas wielu. Nieœliœmy pomoc, nie patrz¹c na nie-
bezpieczeñstwo. Zostawialiœmy ¿ywnoœæ, lekar-
stwa. Z czasem korespondencjê. Niesienie pomo-
cy wiêŸniom Auschwitz by³o naszym obowi¹z-
kiem. ¯adne bohaterstwo. To wynios³am z domu
rodzinnego, ale i równie¿ du¿y wp³yw na moj¹
postawê mia³o przedwojenne harcerstwo.

Wœród wielu odznaczeñ otrzyma³a Pani
tak¿e krzy¿ Armii Krajowej. Kiedy Pani
wst¹pi³a do tej organizacji?

Pamiêtam dok³adnie, przyjecha³ wujek Siu-
ta z wiadomoœci¹, ¿e zgin¹³ gen. W³adys³aw
Sikorski. Tragedia. Grom dla nas. Mobilizacja
si³ i st¹d skupienie wokó³ idei. To wówczas po-
stanowi³am z³o¿yæ przysiêgê, któr¹ na cmen-
tarzu w Brzeszczach odebra³ ode mnie Rudolf
Wittek.

Po wojnie rozpoczê³a Pani pracê zawo-
dow¹. Najpierw w Brzeszczach jako ksiêgo-
wa w gminie, a póŸniej uczy³a Pani w szkole
rolniczej  w Jawiszowicach.

Tu ciekawostka, dyrektorem by³ wówczas
W³odzimierz Seniuk, ojciec znanej aktorki Anny
Seniuk.

No proszê. Wkrótce jednak wyjecha³a Pani
z Brzeszcz, by uczyæ w szko³ach rolniczych na
terenie województwa ma³opolskiego.

By³o ich kilka. Chyba nie pomylê kolejno-
œci, najpierw w Inwa³dzie, potem Jaszczurowej,
£yszkowicach sk¹d przenieœli mnie do Bestwi-
ny jako likwidatora maj¹tku szko³y w zwi¹zku
ze zmianami administracyjnymi. Potem by³a
szko³a w Bobrku, Nawojowej. A na koniec uczy-
³am w Technikum Rachunkowoœci Rolnej w Jor-
danowie. W miêdzyczasie ukoñczy³am pedago-
gikê, kierunek: Opieka nad dzieckiem i m³o-
dzie¿¹ przy Uniwersytecie Warszawskim.

Na sta³e do domu rodzinnego wróci³a
Pani, dopiero po przejœciu na emeryturê.

I po rocznej przerwie krótko jeszcze praco-
wa³am w Szkole Podstawowej nr 3 im. WiêŸ-
niów Oœwiêcimia, a tak¿e prowadzi³am biblio-
tekê w Górniczej Szkole Zawodowej.

¯yczymy Pani  wie lu  piêknych lat
w zdrowiu.

W sobotnie popo³udnie 25 wrzeœnia przy
harcerskim ognisku zebrali siê druhowie, druh-
ny oraz zaproszeni goœcie, by wspólnie
uczciæ 100-letni¹ rocznicê powstania harcer-
stwa w Polsce, 75-lecie powstania harcerstwa
w Brzeszczach oraz 71. rocznicê rozpoczêcia
dzia³alnoœci harcerskiej w Jawiszowicach. Spo-
tkanie stanowi³o tak¿e zwieñczenie obchodów
jubileuszowych 725-lecia Jawiszowic.

W harcerskim krêgu zasiedli zarówno naj-
m³odsi adepci harcerstwa (zuchy), ich starsi ko-
ledzy, zastêpowi, opiekunowie hufców oraz gro-
no najstarszych harcerzy i harcerek (cz³onkowie
i cz³onkinie Harcerskiego Krêgu Seniorów). Nie
zabrak³o równie¿ miejsca dla zaproszonych go-
œci. Po harcerskim pozdrowieniu, które oficjal-
nie otworzy³o spotkanie, nadszed³ czas na zapa-
lenie ogniska. Gdy p³omienie objê³y ju¿ drew-
niane polana, swoj¹ gawêdê rozpocz¹³ druh
Krzysztof £ukowicz. Opowiada³ o korzeniach
ruchu harcerskiego na œwiecie opartych o zasady
zawarte w dziele „Scouting for boys” (autorstwa
lorda Roberta Smytha Baden-Powella), a tak¿e
o pocz¹tkach dzia³alnoœci
Andrzeja Ma³kowskiego
na ziemiach polskich pod
zaborami. Ju¿ 1 listopada
1916 r. z po³¹czenia wie-
lu ochotniczych organiza-
cji powsta³ Zwi¹zek Har-
cerstwa Polskiego. Pa-
miêæ o odwadze i doko-
naniach m³odych ludzi
zrzeszonych pod jego
sztandarem na trwa³e za-
pisa³a siê w historii nasze-
go narodu, podobnie jak
nazwiska Tadeusza Za-
wadzkiego - Zoœki, Jana
Bytnara - Rudego czy
Aleksandra Dawidow-
skiego - Alka.

-To ich imiona nosi-
³y dawniej nasze dru¿yny,
a szczepy harcerskie na-
zwy batalionów bojowych Szarych Szeregów:
„Zoœka”, „Parasol” i „Wigry” - wspomina druh
£ukowicz. Po chwili dodaje z powag¹:

- Polscy harcerze w czasie II wojny œwiato-
wej, a tak¿e póŸniej, w okresie okupacji sowiec-
kiej, z³o¿yli hojn¹ ofiarê krwi. Nie ma na œwiecie
¿adnej organizacji czy ruchu, który móg³by siê
poszczyciæ bardziej chlubn¹ histori¹ i bardziej
szczytnymi idea³ami. To nie frazes - to prawda.

Nowy nabór do zuchów i dru¿yn harcerskich
na terenie naszej gminy pozwala mieæ nadziejê
na kontynuacjê piêknych tradycji. Magda i Ola
(ubrane w mundury z pomarañczowymi chustecz-
kami) doskonale znaj¹ obowi¹zuj¹cy kodeks ho-
norowy, tabele rang oraz s³owa przysiêgi sk³ada-
nej przez wszystkich wstêpuj¹cych do harcerskie-
go grona. U jednej z nich cz³onkostwo w ZHP to

tradycja rodzinna, u drugiej dopiero niedawno
rozpoczêta przygoda. W przypadku ka¿dego no-
wicjusza postêpowanie wygl¹da tak samo.

- Najpierw zapoznanie nowych cz³onków
z wymaganiami, na pocz¹tku dru¿yna siê jedno-
czy - jeŸdzimy razem na zloty hufca, w tym roku
dwutygodniowe spotkanie odby³o w Juszczynie
- mówi¹ Ola i Magda.

Po wspólnym odœpiewaniu piosenek (dosko-
nale znanym harcerzom i harcerkom wszystkich
pokoleñ) g³os zabra³a druhna Bronis³awa Grzywa.

- My, cz³onkowie Harcerskiego Krêgu Senio-
rów, powinniœmy przy tej okazji wspomnieæ o tych,
którzy tworzyli harcerstwo w naszej wsi. Pierwsz¹
dru¿ynê ruchow¹ za³o¿y³a W³adys³awa Sarna-
Fejdych w roku 1938. Od tej daty liczymy dzia-
³alnoœæ harcerstwa w Jawiszowicach. W sierpniu
1945 powstaj¹ jednoczeœnie V ¯eñska Dru¿yna
harcerek im. Emilii Plater (dru¿ynow¹ zostaje
druhna Zofia Mirocha) oraz VII Mêska Dru¿yna
im. Tadeusza Koœciuszki, pod dowództwem dru-
¿ynowego Jana Kaweckiego. Kolejnymi opie-
kunkami ¿eñskiej dru¿yny by³y Maria Maœlanka
i Tekla Fajfer, natomiast opiekunem mêskiej gru-
py zosta³ Franciszek Gasid³o. Myœlê, ¿e nale¿y
dziœ wspomnieæ równie¿ tych, których przy na-

szym ognisku zabrak³o, tj. druhnê Krystynê Fa-
ruga-Wronê, druhów Mieczys³awa i W³adys³a-
wa Sarna, Józefa Paj¹ka, Wiktora Gawêdê, W³a-
dys³awa Czopka, Jana £ysakowskiego. Dziêki
nim i innym sympatykom harcerstwa (W³ady-
s³awowi Garze seniorowi, Rudolfowi Papli, Mie-
czys³awowi Wiktorowiczowi, Janowi Kaweckie-
mu seniorowi) w 1958 r. ufundowano sztandar
Szczepu Wigry.

Oficjalna czêœæ spotkania zakoñczy³a siê
smacznym poczêstunkiem. P³omienie na œrodku
polany coraz wyraŸniej odcina³y siê od t³a zapada-
j¹cego powoli zmierzchu. Blask harcerskiego ogni-
ska oœwietla³ wszystkie weso³e twarze - te znajo-
me mu od wielu lat i te zupe³nie w krêgu nowe.

Czuwaj…!

W organizacji harcerskiego ogniska wziêli udzia³: Klub Seniora, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna,
Ko³o Pszczelarzy oraz Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Harcerski Kr¹g Seniora bardzo serdecznie dziê-
kuje wszystkim, którzy czynnie w³¹czyli siê w przygotowanie imprezy, w szczególnoœci gospo-
darzom Klubu Seniora.

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Stra¿nicy Ognia Maciej Andruszko i £ukasz Noworyta czuwaj¹ nad p³omieniami w
harcerskim krêgu
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Piknik Rodzinny z Samorz¹dem Osiedlo-
wym nr 1, od lat organizowany we wspó³pracy
z Oœrodkiem Kultury, w tym roku po raz
pierwszy odbywa³ siê w partnerstwie
z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej.

Realizowane dzia³ania aktywizacji
mieszkañców podczas Pikniku wpisa³y siê
w koordynowany przez brzeszczañski OPS
projekt pod has³em „Od mojej aktywnoœci
do aktywnej spo³ecznoœci”. To w³aœnie
uczestnicy tego projektu aktywnie w³¹czy-
li siê w liczne konkursy i zabawy towa-
rzysz¹ce imprezie. Czêstowali przyby³ych
na imprezê swojskim ciastem, chlebem ze
smalcem i ogórkami ma³osolnymi.

Ciesz¹cy siê od lat du¿¹ popularnoœci¹
Piknik Rodzinny, 4 wrzeœnia zgromadzi³
w parku miejskim przy ul. Dworcowej
znacznie mniej ni¿ zwykle uczestników.
Winna, jak nieraz tego lata, by³a aura. Nie znaczy,
¿e ludzie tego dnia dobrze siê nie bawili.

W deszczu, na boisku, w meczu towarzyskim
pi³ki no¿nej kobiety kontra kobiety walczy³y o gole.
Dru¿yna Blokersów pokona³a Dzikie Koty wyni-

kiem 6:3, zdobywaj¹c puchar ufundowany przez
przewodnicz¹cego SO nr 1 Wies³awa Albina. Prze-

To ju¿ kolejna wyprawa organizowana
przez Speleoklub Brzeszcze do Afryki Pó³noc-
nej - informuje sympatyków Klubu prezes Spe-
leoklubu Robert Pest.

Tym razem za cel wyprawy obrano eksplora-
cje p³askowy¿u Tassili n’Ajjer po³o¿onego w po-
³udniowo-wschodniej Algierii przy granicy z Libi¹
i Nigrem. Rejon ten s³ynie z fantastycznych form
skalnych oraz galerii sztuki naskalnej sprzed kilku
tysiêcy lat. Uczestnicy wyprawy maj¹ do pokona-
nia ponad 8500 km. Wyruszaj¹ z Brzeszcz sied-
mioma samochodami 4x4 - ju¿ 8 listopada  2010 r.

Kilkadziesi¹t przepiêknych prac prezentu-
j¹cych osi¹gniêcia podopiecznych Warsztatów
Terapii Zajêciowej w Jawiszowicach mo¿na
by³o obejrzeæ na wystawie, która odby³a siê na
pocz¹tku wrzeœnia w Oœrodku
Kultury w Brzeszczach.

Tematyka prezentowanych prac
by³a bardzo ró¿na - ukaza³a nie-
zwyk³¹ pomys³owoœæ, wra¿liwoœæ
i talent uczestników WTZ. Na wer-
nisa¿ otwieraj¹cy wystawê 3 wrze-
œnia przyby³o wielu znakomitych
goœci, przyjació³, sympatyków
WTZ - a przede wszystkim pod-
opiecznych wraz z rodzinami.

Niezwyk³e prace pokaza³y
czym zajmuj¹ siê na co dzieñ
uczestnicy WTZ. W pracowni rê-
kodzie³a powstaj¹ m.in. rzeŸby i p³askorzeŸby
w drewnie, cudeñka z masy solnej, przepiêkne ha-
fty i odlewy gipsowe. W pracowni rzemios³ ró¿-

Samorz¹dy Osiedlowe nr 4 i nr 7 w Brzesz-
czach, Oœrodek Kultury w Brzeszczach i Œwietlica
na os. Szymanowskiego organizuj¹ XII Turniej
Pi³ki Siatkowej Mieszkañców Gminy Brzeszcze
o Puchar Przewodnicz¹cych SO nr 4 i nr 7 w Brzesz-
czach. Turniej odbêdzie siê 23 paŸdziernika o godz.
9.00 (sobota) w hali sportowej w Brzeszczach.

Zawody rozgrywane bêd¹ w dwóch katego-
riach wiekowych: I kat. - szko³y podstawowe i gim-
nazja, II kat. - powy¿ej 16 lat. Pierwsza dru¿yna
w ka¿dej grupie otrzyma puchar, za miejsca 1-3
medale pami¹tkowe i dyplomy.

Zapisy w hali sportowej w Brzeszczach (tel.
32 325 56 71), w œwietlicy na os. Szymanowskie-
go (w godz. 16.00-20.00) oraz w dniu zawodów
o godz. 8.30. Udzia³ w turnieju jest bezp³atny.

12 wrzeœnia chlebem upieczonym z tego-
rocznej m¹ki czêstowa³y „Brzeszczanki”. Po po-
wodziach, wichurach i upa³ach, jakie nawiedza-
³y nas tej wiosny i tego lata, smakowa³
pewnie jeszcze bardziej ni¿ zwykle.

Sprzed Urzêdu Gminy do koœcio³a œw.
Urbana przemaszerowa³ korowód, w któ-
rym sz³y poczty sztandarowe organizacji
spo³ecznych, instytucji i szkó³ z terenu
gminy i przedstawicielki zespo³ów folk-
lorystycznych nios¹ce chleb, dary oraz
wieñce uwite przez gospodynie z Jawiszo-
wic i Brzeszcz. Za nimi gospodarze gmi-
ny, radni i mieszkañcy gminy.

Podczas dziêkczynnej mszy œw. do-
¿ynkowej ks. kanonik Kazimierz Kulpa
poœwieci³ upieczony przyniesiony do
œwi¹tyni chleb i przyniesione p³ody rolne.

wodnicz¹cy zadba³ te¿ o sponsorów, by nagrodziæ
uczestników Potyczek Rodzinnych, które towa-
rzysz¹ od zawsze imprezie. Trzyosobowe przed-
stawicielstwa rodzin w konkurencjach walcz¹
o atrakcyjne nagrody, dostarczaj¹c niema³ych

Rodzinnie w strugach deszczu

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

emocji. Tym razem musia³y siê wykazaæ zdolno-
œciami m.in. w biegu kelnera, karaoke, wystêpie
cheerleaderek oraz wyœcigu w taczkach. Dopisu-
j¹ce im poczucie humoru, chêæ zabawy i kreatyw-
noœæ, by³y pewnie tego dnia dla nich samych za-
skoczeniem, ¿e tak wiele potrafi¹.

W tym roku pierwsze miejsce i najwy¿sze lau-
ry przypad³y rodzinie Wnêtrzaków, kolejne zajê-
³y rodziny: Dziêdzielów, Cyganów, Przypaliñ-
skich, Steców oraz rodzinie Blokersów. I z Pikni-
ku ka¿da z nich odjecha³a z nagrod¹. Jedna z mi-
krofalówk¹, inne z parowarem, expresem do kawy,
tosterem, zestawem poœcieli, kosmetyków, rêcz-
nikami albo plecakiem.

Do uœwietnienia imprezy przyczynili siê:
Nadwiœlañska Spó³ka Energetyczna, GS „Sa-
mopomoc Ch³opska” w Brzeszczach, „Dary-
mex”- Dariusz Gruca, Ryszard R¹czka, Stowa-
rzyszenie Bezpartyjnych „Brzeszczot”, Bank
Spó³dzielczy MiedŸna, oddz. Brzeszcze, „Fe-
lis” - Gabinet Weterynaryjny Damiana Korczy-
ka, sklepy „Delicje” Doroty i Mariusza Paw-
lusiaków, PHU - El¿bieta Frankowska, Avon -
Renata Moczulska, Laura Pytlowska.

nych mo¿na nauczyæ siê grawerowania w szkle,
wypalania drewna, malowania ciekawymi techni-
kami oraz filcowania. Tutaj te¿ powstaj¹ przepiêk-
ne linoryty. Bogata dokumentacja fotograficzna
pokaza³a, na czym polega „smaczna” nauka
w pracowni gospodarstwa domowego, po¿ytecz-

na praca w pracowni ogrod-
niczej oraz uczestnictwo
w wycieczkach, dyskotekach
czy zawodach sportowych.
Podczas spotkania na werni-
sa¿u nie zabrak³o tak¿e wy-
stêpu zespo³u „Lejdis”.

Wszystkie prace zapre-
zentowane podczas wysta-
wy pokaza³y, ¿e Warsztaty
Terapii Zajêciowej w Jawi-
szowiach kszta³c¹ grono
zdolnych, œmia³ych, samo-
dzielnych osób niepe³no-
sprawnych, które s¹ œwia-

dome swoich mo¿liwoœci i ograniczeñ. Dziêki
temu ich uczestnicy s¹ zdolni zmierzyæ siê z rze-
czywistoœci¹ spo³eczn¹ i zawodow¹, jak¹ stawia
przed nimi ¿ycie.

Algieria 2010

EPEPEPEPEP

Zaproszenie

W podziêce za chleb

EPEPEPEPEP

Ujmuj¹ce prace

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Prace dowodz¹ niezwyk³ej wra¿liwoœci
podopiecznych WTZ

Dru¿yna Blokersów cieszy³a siê ze zdobytego pucharu
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Od poniedzia³kowego poranka do pi¹tko-
wego popo³udnia trwa uczniowski tydzieñ pra-
cy, na który sk³adaj¹ siê obowi¹zkowe lekcje
w szkole + „propozycje do wyboru”, od tych
wybieranych samodzielnie po sugerowane
przez rodziców. Wraz z ostatnim dzwonkiem
w pi¹tek rozpoczyna siê okres pozagrafikowej
beztroski, najczêœciej spêdzany oczywiœcie
w gronie przyjació³. Do po¿egnalnych „pa/nara/
3maj siê” do³¹cza wiêc tym razem „No to gdzie
dzisiaj?”

Odpowiedzi padaj¹ ró¿ne, w zale¿no-
œci od wieku, upodobañ i oczekiwañ m³o-
dych respondentów. Napotkane w parku
przy os. Paderewskiego uczennice pierw-
szej klasy gimnazjum, Klaudia, Ada i Ju-
styna wymieniaj¹ kilka ulubionych miejsc
swoich spotkañ:

- „Bistro Smak”… „Kusadasi”… o, i „Piw-
nica”! Mo¿na siê tam spotkaæ, skorzystaæ
z Internetu. Aha, a w Oœrodku Kultury jest
dobra czekolada z automatu.

- Ja lubiê jeszcze „Jubileuszow¹”. Czê-
sto chodzimy tam wiêksz¹ grup¹ - dodaje
Klaudia. Dobr¹ opiniê o kawiarni potwier-
dza równie¿ rówieœnik dziewczyn, Patryk WoŸniak.

- A ja uwielbiam zapiekanki w „Kusadasi”!
S¹ œwietne! - wtr¹ca ich kolega ze szko³y, Sewe-
ryn Stok³osa. Po chwili rozmowy wszyscy zgod-
nie stwierdzaj¹, ¿e w gminie za ma³o jest kawia-
renek, a za du¿o pubów.

- Szkoda, ¿e nie mo¿na ich ze sob¹ pozamie-
niaæ - dorzuca ktoœ z uœmiechem. - I niech pani
koniecznie napisze, ¿e bardzo przyda³aby siê jakaœ

ma³a kawiarenka przy skateparku. Tam siê naj-
wiêcej ludzi spotyka, a nie ma gdzie spokojnie
usi¹œæ.

Na pytanie o miejsca po³o¿one poza obsza-
rem osiedlowym przecz¹co krêc¹ g³owami.

- „Pod Platanem”, czyli na basenie? Nie, to za
daleko…

Gusta licealistów zdecydowanie ró¿ni¹ siê od
preferencji ich m³odszych kolegów i kole¿anek.
Szymon, uczeñ liceum, stwierdza po krótkim na-
myœle:

- No wiêc zale¿y po co i kiedy siê spotykamy.
Przy jakiejœ wiêkszej okazji najczêœciej jedziemy

do Bielska albo Oœwiêcimia, a tak na co dzieñ to
mo¿na spotkaæ siê te¿ tu, na miejscu… Gdzie kon-
kretnie? „Lider”, „Klinika”…

Wysiadaj¹cy na przystanku „pod Górnikiem”
uczniowie z „ozetow” (PZ nr 3 Oœwiêcim) stwier-
dzaj¹, ¿e Brzeszcze nie maj¹ dla nich niczego do
zaoferowania w zakresie weekendowych spotkañ
ze znajomymi. „Zreszt¹ my wolimy plener!” -
dodaj¹ odchodz¹c. Kuba, mieszkaniec „Starych

Zape³nili odpadami 93 worki (640 kg), zlo-
kalizowali trzy nielegalne wysypiska œmieci. To
bilans tegorocznej akcji „Sprz¹tanie Œwiata”,
w której tradycyjnie we wrzeœniu uczestnicz¹
uczniowie i m³odzie¿ brzeszczañskich szkó³.
Nim jednak dotarli na metê…

…Wzrok uczestników od razu przy-
ku³y wszelkiego rodzaju odpady zalega-
j¹ce trawniki, chodniki, przystanki i wiaty
autobusowe zlokalizowane przy najwiêk-
szej brzeszczañskiej ¿ywicielce - kopal-
ni. Czy ktokolwiek tu sprz¹ta? - zadawa-
li sobie nawzajem pytanie. Ale na usta
ciœnie siê jeszcze jedno: kto pracuje na
taki stan rzeczy?

Na trasê uda³o siê 8 grup (173 oso-
by) z opiekunami - m³odzie¿ z obu
brzeszczañskich gimnazjów, uczniowie
SP nr 1, SP nr 2, SP Jawiszowice, SP Ski-
dziñ, SP Przecieszyn oraz z PZ nr 6
Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹-
cych w Brzeszczach. W teren ruszyli za-
opatrzeni w worki i rêkawice jednorazo-
wego u¿ytku.

Akcjê organizuje od lat Stowarzyszenie Eko-
logiczne „Bios”, które za rok obchodziæ bêdzie
okr¹g³¹ 10. rocznicê dzia³alnoœci. Ka¿dej jesieni
zaprasza m³odych ludzi z opiekunami do sprz¹ta-
nia obszarów zielonych w naszej gminie. W tym

Brzeszcz”, uczeñ szko³y górniczej, na pi¹tkowe
wypady ze znajomymi wybiera siê do Oœwiêci-
mia. Jednak on równie¿ nie jest entuzjast¹ czêste-
go przesiadywania przy stoliku.

- Jak ju¿ do pubu, to g³ównie przed koncerta-
mi… ale najczêœciej po prostu spotykamy siê na
boisku przy szkole.

Krystian, inny adept „górniczówki” (PZ nr 6
Brzeszcze) wymienia bez przekonania „bary na-
przeciwko basenu” i kawiarniê „Pod Platanem”.

- Ale w sumie to i tak czêœciej idziemy do
sklepu po jakiœ prowiant, bo jest taniej… oczy-
wiœcie bez procentów, a potem do parku - dodaje

Krystian.
Warto podkreœliæ, ¿e dokonywane wy-

bory - o ile nie dotycz¹ dalszych wyjazdów
typu Oœwiêcim czy Bielsko, w du¿ej mierze
zale¿¹ od miejsca zamieszkania. Decyduj¹
nawet tak ma³e odleg³oœci, jak te pomiêdzy
„Starymi Brzeszczami” a „Osiedlem”.
Uczniom zagadniêtym na terenie pierwsze-
go obszaru mniej znane s¹ bary, puby, restau-
racje i kawiarnie osiedlowe, natomiast adep-
tom szkó³ zamieszka³ym w Jawiszowicach,
dok³adnie na odwrót.

Generalnie przeciêtny homo ludens
(cz³owiek bawi¹cy siê) w wieku gimnazjal-
nym jest doœæ usatysfakcjonowany ofert¹

brzeszczañskich loków przeznaczonych do spo-
tkañ w wiêkszym lub mniejszym kole¿eñskim
gronie. Tym, co najczêœciej pojawia siê w opi-
nii starszych z m³odych mi³oœników kawiarnia-
nych rozrywek jest skarga na brak odpowiednich
do zabawy miejsc. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e
mo¿liwoœci gminy bêd¹ rosn¹æ wraz z dzisiejszy-
mi nastolatkami.

roku skierowali ich w okolice stawów i lasów na
Nazieleñcach, Borze, Piaskach brzeszczañskich,
stawów wêdkarskich w Wilczkowicach, na teren
pozosta³y po oœrodku rekreacyjnym „So³enka”
w Skidziniu, i tam, gdzie przebiegaj¹ szlaki ro-
werowe i œcie¿ki spacerowe.

- Myœlê, mogê zaryzykowaæ stwierdzenie,
¿e akcja edukacyjna prowadzona wœród m³o-
dych mieszkañców gminy przynosi efekty -
mówi prezes stowarzyszenia „Bios” Halina
Kolanko. - Tegoroczne sprz¹tanie pokaza³o, ¿e

ludzie zostawiaj¹ za sob¹ mniej odpadów, choæ
nie znaczy to, ¿e œmieci nie ma. Wci¹¿ nie mo-
¿emy pozbyæ siê dzikich wysypisk. M³odzie¿
zlokalizowa³a je przy g³ównej szosie w jawi-
szowickim lesie (ul. £êcka), za Stawem Gór-
nym w Wilczkowicach i przy ul. Kolejowej w Brzesz-
czach. Po zakoñczonej akcji robimy zbiorowe
zestawienie, które przekazujemy do Stra¿y Miej-

skiej. Od stra¿ników trafia ono do Urzê-
du Gminy, ten zleca likwidacjê wysypisk.

Po pracy, na mecie, na strudzonych
uczniów czekaj¹ niespodzianki i poczê-
stunek. Tym razem metê wytyczono na
terenach brzeszczañskich myœliwych,
w obrêbie domku myœliwskiego Ko³a
£owieckiego „Ryœ”. Gospodarze - pre-
zes Ko³a Jacek Wawro i ³owczy W³ady-
s³aw Senkowski - opowiadali o historii
Ko³a i gospodarce jak¹ prowadzi w za-
kresie ochrony, hodowli i pozyskania
zwierzyny. Pokazali te¿ myœliwskie tro-
fea. W tym czasie m³odzi ludzie konsu-
mowali zafundowane przez organizato-
ra akcji pyszne kie³baski z grilla oraz
dro¿d¿ówki podarowane przez „Spo-
³em” PSS „Górnik” w Brzeszczach.

W organizacjê imprezy w³¹czyli
siê: Agencja Komunalna, Oœrodek Kultury
i placówki szkolne, bez których „Sprz¹tanie
Œwiata” odbyæ na pewno by siê nie mog³o.

A po szkole…

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Kto pracuje na taki stan rzeczy?

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

No wiêc gdzie idziemy dzisiaj…? Kadr z serialu „90210”

Na mecie na strudzonych uczniów czeka³y niespodzianki i poczêstunek
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Repertuar

2 października
Burmistrz Brzeszcz oraz Sołtys Jawiszowic z Radą

Sołecką mają zaszczyt zaprosić na OBCHODY 725
LAT JAWISZOWIC

Program:
9.00 Przywitanie gości (OSP Jawiszowic).
9.45 Wymarsz do kościoła św. Marcina.
10.00 Msza św.
11.30 Złożenie kwiatów pod pomnikiem ku czci

mieszkańców Jawiszowic poległych i pomordowanych
w latach 1939-1945.

12.00 Wykład Wojciecha Janusza pt. „725 Jawi-
szowic. Panorama najdawniejszych dziejów miejsco-
wości na pograniczu śląsko-małopolskim” połączony
z promocją książki OSP Jawiszowice

14.00 Część artystyczna i wspomnienia
16.00 Festyn
2 października, godz. 14.00; Park Osiedlowy przy

ul. Dworcowej
ŚWIĘTO LATAWCA - konkurs na najciekawszy

latawiec.
W programie m.in. prezentacje konkursowe: sta-

tyczne i w locie, wręczanie nagród, prażone
Organizatorzy: Samorząd Osiedlowy nr 1,

Ośrodek Kultury w Brzeszczach, Ośrodek Pomocy
Społecznej

2 października, godz. 9.00; Dom Ludowy
w Borze
WORLD WALKING DAY
W programie:
9.00 Rejestracja uczestników
9.50 Losowanie nagród ufundowanych przez spon-

sorów (m.in.: bony na zakupy w sportowym sklepie in-
ternetowym, karnety na halę i basen).

10.00 Start marszu na 7 km
11.30-12.30 Poczęstunek (ciasto i herbata przy-

gotowane przez KGW w Borze).
5 października godz. 17.00; SP nr 2
V DYKTANDO pod patronatem Burmistrz

Brzeszcz Teresy Jankowskiej
10 października godz. 14.00; sala widowiskowa
DREWNIANA MISKA Spektakl reżyserowany

przez ks. Mirosława Wądrzyka w wykonaniu grupy te-
atralnej Czwarta Ściana

11 października godz. 17.00; Biblioteka Główna
Ośrodka Kultury

BAŚNIOWE CZYTANKI
Zapraszamy wszystkich miłośników baśni od lat 6
12 października godz. 17.00; sala widowiskowa
UNIWERSYTET KAŻDEGO WIEKU
Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim, redaktorem

naczelnym Tygodnika Powszechnego
13 października godz. 11.00; sala widowiskowa
MIMOZAMI JESIEŃ SIĘ ZACZYNA Obchody

10-lecia istnienia Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kętach (placówka w Brzeszczach).

16 października godz. 17.00; sala widowiskowa
RAZEM ZMIENIAJMY ŚWIAT RAZEM POMA-

GAJMY INNYM
Koncert poświęcony popularyzacji transplantacji

oraz dawców szpiku kostnego i krwi.
Program:
Koncerty zespołów: RATELS, KUNDLE, KRZYWA

ALTERNATYWA, LIBERTY
Rozmowa z fachowcami (na temat dawstwa krwi,

przeszczepu szpiku kostnego oraz transplantacji)
Wstęp bezpłatny. W holu stoiska NGO oraz zbiór-

ka środków finansowych przez Grupę „Charytatywni”.
Organizator: Rafał Andreas
Współorganizator: Ośrodek Kultury i Grupa „Cha-

rytatywni”
17 października godz. 15.00; sala widowiskowa
GMINNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGIO-

NALNYCH działających przy Ośrodku Kultury
w Brzeszczach

W programie wystąpią zespoły:
ISKIERKI, ISKIERKOWA FAMILIA, TĘCZA, PA-

ŚWISZCZANIE, KAPELA ZASOLANIE, SKIDZINIA-
NIE, BRZESZCZANKI z obrzędem ZWIADY, JAWI-
SZOWIANKI z obrzędem SKUBANIE PIERZA oraz
PRZECIESZYNIANKI

18 października godz. 17.00; Biblioteka Główna
Ośrodka Kultury

Z JULKIEM I JULIĄ POZNAJEMY ŚWIAT WIEDZY
Spotkania dla tych, którzy lubią wiedzieć (dla dzieci

w wieku 5-7 lat).
21 października godz. 19.00; Biblioteka Główna

Ośrodka Kultury
STRACHY NA LACHY - dla tych, którzy lubią się

bać i rozwiązywać zagadki (spotkanie dla uczniów klas
III i IV).

22 października godz. 10.00; sala widowiskowa
FINAŁ KONKURSU PRACUJĘ BEZPIECZ-

NIE 2010 - górniczy konkurs w zakresie bezpieczeń-
stwa. Organizator Kompania Węglowa S.A.

22 października godz. 19.00; Biblioteka Główna
Ośrodka Kultury

STRACHY NA LACHY - dla tych, którzy lubią się
bać i rozwiązywać zagadki (spotkanie dla uczniów klas
V i VI).

25 października godz. 17.00; Biblioteka Główna
Ośrodka Kultury

KLUB ROZMOWY NIE TYLKO O KSIĄŻKACH
zaprasza na kolejne spotkania, tym razem: „Pod zna-
kiem klonowego liścia - literatura kanadyjska”.

26 października; sala nr 30
FORUM PRZEKORUM- SATYRYKON HEN-

RYKA KOTASA
Spotkanie w Klubie Nieprofesjonalnej Twórczości

Literackiej PIÓROMANI.
27 października godz. 10.00; sala widowiskowa
AKCJA KACPER - DZIECKO BEZPIECZNE NA

DRODZE
Organizatorzy: Straż Miejska Brzeszcze, Ośrodek

Kultury w Brzeszczach.

Kalendarium przedsiêwziêæ
w paŸdzierniku

Zapowiedzi na listopad
Ośrodek Kultury w Brzeszczach zachęca do

wzięcia udziału w niepowtarzalnym wydarzeniu kul-
turalnym

LISTOPADOWĄ NOC KULTURY
Podczas kilkugodzinnego spotkania do wy-

boru specjalne atrakcje: koncerty, wernisaże, ka-
barety, happeningi.

01-03.10.2010
godz. 17.00 ŻÓŁWIK SAMMY 3D(USA,b.o)
godz. 18.30 ŻÓŁWIK SAMMY 3D
godz. 20.00 ŚWIĘTY INTERES (Polska, 15)
04.10.2010 nieczynne
05-07.10.2010
godz. 17.00 ŻÓŁWIK SAMMY  3D
godz. 18.30 ŻÓŁWIK SAMMY 3D
godz. 20.00 ŚWIĘTY INTERES
08.10.2010
godz. 17.30 ŻÓŁWIK SAMMY 3D
godz. 19.00 DORIAN GRAY cyfra(Wielka Brytania, 15)
godz. 21.00 DORIAN GRAY cyfra
09.10.2010
godz. 16.30 ŻÓŁWIK SAMMY 3D
godz. 18.00 ŻÓŁWIK SAMMY 3D
godz. 19.30 DORIAN GRAY cyfra
godz. 21.30 DORIAN GRAY cyfra
10.10.2010
godz. 17.30 ŻÓŁWIK SAMMY  3D
godz. 19.00 DORIAN GRAY cyfra
godz. 21.00 DORIAN GRAYcyfra
11.10.2010 nieczynne
12.10.2010
godz. 18.30 ŻÓŁWIK SAMMY 3D
godz. 20.00 DORIAN GRAY cyfra
13-14.10.2010
godz. 18.00 ŻÓŁWIK SAMMY 3D
godz. 20.00 DORIAN GRAY cyfra
15.10.2010
godz. 16.00 LEGENDY SOWIEGO KRÓLESTWA  3D
(Australia b.o)
godz. 18.00 LEGENDY SOWIEGO KRÓLESTWA  3D
godz. 20.00 DORIAN GRAY cyfra
godz. 22.00 THE DOORS HISTORIA NIEOPO-
WIEDZIANA
16.10.2010 premierowy poranek
godz. 10.00  LEGENDY SOWIEGO KRÓLESTWA 3D
godz. 11.30  LEGENDY SOWIEGO KRÓLESTWA 3D
17.10.2010 premierowy poranek
godz. 10.00  LEGENDY SOWIEGO KRÓLESTWA 3D
godz. 11.30  LEGENDY SOWIEGO KRÓLESTWA3D
godz. 18.00 DORIAN GRAY cyfra
godz. 20.00 THE DOORS HISTORIA NIEOPOWIE-
DZIANA
18.10.2010 nieczynne
19-21.10.2010
godz. 17.00 LEGENDY SOWIEGO KRÓLESTWA 3D
godz. 18.30 LEGENDY SOWIEGO KRÓLESTWA 3D
godz. 20.00 THE DOORS HISTORIA NIEOPOWIE-
DZIANA
22-24.10.2010
godz. 18.00 LEGENDY SOWIEGO KRÓLESTWA 3D
godz. 19.30 LEGENDY SOWIEGO KRÓLESTWA 3D
godz. 21.00 STREETDANCE 3 D
25.10.2010 nieczynne
26-28.10.2010
godz. 18.00 LEGENDY SOWIEGO KRÓLESTWA 3D
godz. 20.00 STREETDANCE 3 D
29-30.10.2010
godz. 18.00 ŚLUBY PANIEŃSKIE (Polska, 12)
godz. 20.00 ŚLUBY PANIEŃSKIE
31.10.2010
godz. 16.00 ŚLUBY PANIEŃSKIE
Halloween wieczór strachu, grozy i dobrej zabawy :
godz. 20.00 SIEROCINIEC
godz. 20.00 NIEZNAJOMI
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Znakomity wokal bliski klimatom rocka
gotyckiego Klaudii Kiszki pochodz¹cej z Ja-
wiszowic oczarowa³ publicznoœæ. Klaudia oraz
zespó³ Interview zagrali jako support podczas
koncertu grupy Closterkeller, który odby³ siê
25 wrzeœnia w oœwiêcimskim Delirium.

Cz³onkowie Interview s¹ ze sob¹ od trzech
miesiêcy, choæ trzon zespo³u, tworzony przez
dwóch gitarzystów, Roberta Szafrañca i Tomka
Huczka (gitara basowa) ma ju¿ trzy lata.

Klaudia podczas koncertu da³a prawdziwy
popis wokalny. Silny g³os o ciekawej barwie (ko-
jarzony z Anj¹ Orthodox z Closterkeller) mo¿e
wró¿yæ wiele dobrego m³odej, pocz¹tkuj¹cej ar-
tystce. Wœród swoich fascynacji muzycznych
Klaudia wskazuje w³aœnie na Closterkeller oraz
Kasiê Nosowsk¹. Powo³uje siê tak¿e na rock go-
tycki. Wokalistka pisze równie¿ teksty piosenek. -
Moje teksty s¹ bardzo dos³owne i rzadko piszê,

a jeœli ju¿, to czêœciej do szuflady. Najczêœciej mówi¹
o ¿yciu, g³ównie o mi³oœci - akcentuje Klaudia.

Tomek Huczek (gitarzysta basowy) sk³ania siê
ku metalowi, a perkusista Marek Zajas ma boga-
te zainteresowania muzyczne, oscyluj¹ce wokó³
wirtuozów gry na gitarze, takich jak: Joe Satria-
ni, Steve Vai czy Buckethead. Ponadto interesuje
siê tak¿e muzyk¹ lat 40. ubieg³ego wieku i twór-
czoœci¹ Boba Crosby`ego. Marek  mo¿e siê po-
chwaliæ przesz³oœci¹ muzyczn¹ w dzia³aj¹cej
przez kilka lat formacji In-Sight. Z kolei Robert,
inny gitarzysta jest wierny takim zespo³om jak:
Oasis, C.O.M.A., Stone Them Pilot. Tomek,
Robert i Marek pochodz¹ z Polanki Wielkiej,
a wokalistka, jak ju¿ wczeœniej wspomniano, z Ja-
wiszowic w gminie Brzeszcze.

Na temat swojej przysz³oœci muzycznej
trudno im jeszcze mówiæ, ale maj¹ w sobie nie-
zwyk³y potencja³, który mo¿e przynieœæ wie-
le dobrego. Wiedz¹ jedno: chc¹ graæ hard roc-
ka i robi¹ to ju¿ ca³kiem nieŸle.

Udany debiut

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK

ZasoleZasoleZasoleZasoleZasole
06 i 13.10 Spotkanie w Klubie „Babski Świat”.
07 i 14.10 Spotkanie w młodzieżowym klubie dys-

kusyjnym.
15.10 Zajęcia świetlicowe.
20.10 Zajęcia decoupage cz.1.
27.10 Zajęcia decoupage cz.1.
- W każdy wtorek i czwartek zajęcia aerobiku.
- W każdy piątek zajęcia taneczne: grupa młod-

sza (15.30), grupa starsza (17.30).

BórBórBórBórBór
17.10 Wyjazd do Teatru Bagatela w Krakowie na

przedstawienie pt. „Seks nocy letniej”.
20.10 Spotkanie kobiet - pokaz kulinarny popro-

wadzi Małgorzata Małkus (15.00).
25.10 Spotkanie z książką z udziałem przedszko-

laków z przedszkola w Borze, w ramach „Spotkań pod
literką” (11.00).

27.10 Spotkania kobiet w bibliotece - rozmowy na
tematy różne, „Co nas ciekawi, nurtuje, inspiruje” oraz
warsztaty plastyczne „Quilling” (17.00).

WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
04-29.10 „Nie mogła żyć bez pisania” - mini-wy-

stawa literacka o Danucie Wawiłow.
12.10 „Iris folding” - warsztaty plastyczne dla pań

w każdym wieku (17.00).
15.10 Konkurs ortograficzny dla uczniów szkół

podstawowych (16.00).
17.10 Wyjazd do Teatru Bagatela w Krakowie na

przedstawienie pt: „Seks nocy letniej” (13.00).

os. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiego
05.10 „Quilling” - warsztaty dla pań.
14.10 Warsztaty ceramiczne.
15.10 „Tacy byliśmy” - oglądanie kaset z imprez

świetlicowych 1996 r.
26.10 Klub Malucha - zapraszamy na zajęcia dzieci

4-5 lat.

-W każdy poniedziałek i środę zapraszamy na za-
jęcia z aerobiku.

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
12.10 Pokaz kulinarny prowadzi p. Małgorzata

Małkus, instruktor ODR Oświęcim (16.00).
15.10 Konkurs ortograficzny dla uczniów SP Ski-

dziń (16.00).
17.10 Wyjazd do Teatru na spektakl „Seks nocy

letniej” (13.00) Szczegóły na plakatach.
-Środy - próby i spotkania okolicznościowe zespołu

Skidzinianie (19.00).
-W związku z okresem grzewczym Dom Ludowy

od listopada do marca zaprasza
wtorki i środy (13.00 - 21.00).
czwartki i piątki (13.30 - 20.30).

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice
01.10 Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach

na operetkę pt. ,,Orfeusz w piekle”.
19.10 „Jesienne impresje” - warsztaty plastyczne.
26.10 ,,Dyniowe zbiory”- zajęcia plastyczne dla

przedszkolaków.
28.10 Obrzędy Halloween w Polsce i na świecie -

quiz dla dzieci.
-W każdy poniedziałek zapraszamy dzieci w wie-

ku od 1-5 lat wraz z opiekunem na zajęcia w ,,Klubie
Malucha” (10.00-13.00).

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego
13.10 Gry i zabawy umysłowe, konkursy spraw-

nościowe (17.00).
17.10 Wyjazd do teatru „Bagatela” w Krakowie na

spektakl pt. „Seks nocy letniej”. Szczegóły i zapisy w
świetlicy.

20.10 Zabawy z chustą animacyjną (16.00).
23.10 Turniej piłki siatkowej na hali sportowej.
-W każdy poniedziałek zajęcia taneczne

grupa młodsza (7-10 lat) początkująca (14.00-15.00).
grupa starsza (11-15 lat) zaawansowana (15.00-16.00).
grupa młodsza (7-10 lat) zaawansowana (16.00-17.00).

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

-W każdy wtorek zajęcia plastyczne (16.00).
-Klub Seniora zaprasza w środy (14.00-16.00).

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
Czwartek - Huragan Babski (17.00).
7.10 Warsztaty decoupage „Różności”.
14.10 Spotkanie przy herbatce.
21.10 Warsztaty florystyczne „Listopadowe stro-

iki”; zajęcia prowadzi A. Przybyłowska. Szczegóły na

plakatach.
28.10 Spotkanie w bibliotece.
Biblioteka zaprasza:
6.10 Spotkanie dla przedszkolaków.
14.10 „Rozczytaj  swoje dziecko z Julk iem

i Julką”(17.00).
22.10 Spotkanie dla młodzieży. Szczegóły na pla-

katach (17.00).
28.10 „Lecznica książkowa” - spotkanie dla kobiet.
- Zespół „Przecieszynianki” zaprasza we wtorki

(17.00).

Zebrani na scenie artyści w tę jedną noc
stworzą niecodzienny klimat, w którym muzyka jaz-
zowa, funky, blues będzie przeplatała się z melo-
diami bałkańskimi, dobrym skeczem, gestem, sło-
wem oraz tańcem. Wszystko to zaplanowaliśmy tak,
aby widzowie byli aktywnymi współtwórcami tego
wydarzenia.

Uczestników zapewniamy, że ta noc z pewno-
ścią będzie obfitowała w niespodzianki, zapewni
dużą dawkę dobrej, pozytywnej energii. Mamy na-
dzieję, że spotkanie twórców, artystów i odbiorców
będzie czymś w rodzaju pogodnego i radosnego
święta.

Zapraszamy do udziału w tym niezwykłym wy-
darzeniu 10 listopada

PROGRAM:
TEATR OGNIA HOGUERA - godz. 19.30,

plener.
DAVID KOLLAR PROJECT - KONCERT

JAZZOWY godz. 20.00; w słowacko-węgierskim
składzie: David Kollar(gitara), węgierska sekcja
(jedna z najlepszych na wegierskiej scenie jazzo-
wej), czyli Adam Marko i Georgo Baranyi

WERNISAŻ wystawy malarstwa MAGDALENY
RAJSKIEJ-ARMATA godz. 21.00.

BAŁKAŃSKIE MELODIE - RODZINNY DUET.
KASIA I KONRAD MERTOWIE - VOCAL, VIOLIN
& ACCORDION godz. 22.00.

Fenomenalny duet pasjonatów muzyki.
Sponsor koncertu HOTEL BAVARIA z Wisły.
KABARET CHYBA godz. 22.30.
Tegoroczny laureat I miejsca na przeglądzie ka-

baretów PAKA 2010.
KABARET DNO godz. 23.00.
Zapraszamy na całonocną dawkę dobrej

zabawy!
Zaskakują wyszukanym pomysłem, rekwizy-

tem, kostiumem, scenografią, bogatą ścieżką
dźwiękowa. Inspiruje ich wszystko to co nowe, cie-
kawe, nie wyeksploatowane jeszcze przez mate-
rię kabaretem zwaną.

PONADTO W PROGRAMIE UDZIAŁ BIORĄ:
Zespól taneczny ANTRAKT z Bielska-Białej
KARNET OD OSOBY: 50 zł. (Przedsprze-

daż w dziale merytorycznym pok. 34).
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Krymina³y

Katarzyna SenkowiakKatarzyna SenkowiakKatarzyna SenkowiakKatarzyna SenkowiakKatarzyna Senkowiak

ZDARZENIA

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

6 wrzeœnia Komisariat Policji w Brzeszczach zosta³ powiadomiony przez
mieszkañca Jawiszowic Dawida A. o dokonanym oszustwie w trakcie zaku-
pu tytoniu na aukcji w portalu Allegro. Straty wynios³y 90 z³.

10 wrzeœnia funkcjonariusze WRD KPP w Oœwiêcimiu zatrzymali Zbi-
gniewa K. kieruj¹cego sam. Fiat Ducato bêd¹cego w stanie nietrzeŸwoœci
(wynik badania alkometrem 0.52 i 0.55 mg/l alkoholu w wydychanym po-
wietrzu).

14 wrzeœnia KP Brzeszcze zosta³ powiadomiony przez Grzegorza J. o do-
konanej na jego szkodê kradzie¿y z w³amaniem do Volkswagena T4. Spraw-
ca po wybiciu szyby skrad³ elektronarzêdzia wartoœci 8 tys. z³.

16/17 wrzeœnia Policjanci zatrzymali 31-letniego Marcina G. podejrza-
nego o dokonanie w³amania do sklepu spo¿ywczego„Centrum” w Brzesz-
czach przy ul. Koœciuszki. £upem sprawcy pad³y papierosy i alkohol. Z³o-
dziej uciek³ wczeœniej z zak³adu karnego w Wadowicach, gdzie odbywa³ karê
za podobne przestêpstwo.

18 wrzeœnia w Brzeszczach na ul. Ofiar Oœwiêcimia zatrzymano 36-let-
niego mê¿czyznê bez sta³ego miejsca zamieszkania, który wykorzystuj¹c chwi-
lê nieuwagi skrad³ barmance telefon marki Nokia wartoœci 350z³. Pokrzyw-
dzona natychmiast zg³osi³a ten fakt na policjê. Przybyli na miejsce funkcjo-
nariusze u jednego z klientów lokalu znaleŸli skradzion¹ komórkê i zwrócili
j¹ w³aœcicielce. Sprawca trafi³ do oœwiêcimskiej KP i odpowie za kradzie¿.

22 wrzeœnia funkcjonariusze KP Brzeszcze przewieŸli do IW w Bielsku-
Bia³ej mieszkañca Jawiszowic Rafa³a D., który z nieustalonych przyczyn obla³
siê benzyn¹ gro¿¹c samospaleniem.

22 wrzeœnia Komisariat Policji w Brzeszczach zosta³ powiadomiony przez
mieszkañca Brzeszcz Mariusza T. o dokonanym na jego szkodê oszustwie
w trakcie zakupu sterownika klimatyzacji do samochodu na aukcji w portalu
Allegro. Straty wynios³y 170 z³.

23 wrzeœnia KP Brzeszcze zosta³ powiadomiony przez mieszkañca Ry-
szarda B. o dokonanym uszkodzeniu jego samochodu Audi w Brzeszczach
na ul. S³owackiego. Jak ustalono, sprawca porysowa³ pow³oki lakiernicze
powoduj¹c straty w wysokoœci 400 z³.

23/24 wrzeœnia KP w Brzeszczach poszukuje sprawców w³amañ do sa-
mochodów, do których dosz³o w nocy w Brzeszczach na parkingu przy ul.
Szymanowskiego. Sprawcy w³amali siê do Opla, Audi i Peugeota, z których
skradli dwa radia samochodowe, radio CB oraz panel do radioodtwarzacza
Pioneer. Pokrzywdzeni mieszkañcy Brzeszcz straty oszacowali na ok. 2500 z³.

25 wrzeœnia KP Brzeszcze zosta³ powiadomiony przez Miros³awa M. o do-
konanej na jego szkodê kradzie¿y z w³amaniem do samochodu Ford Escort.
Jak ustalono, po uprzednim wybiciu szyby sprawca dokona³ kradzie¿y radio-
odtwarzacza samochodowego i elektronarzêdzi wartoœci 50 z³.

25 wrzeœnia KP Brzeszcze zosta³ powiadomiony przez W³adys³awa Z. o do-
konanej na jego szkodê kradzie¿y mienia. Jak ustalono, do zdarzenia do-
sz³o po 11 wrzeœnia br. na terenie cmentarza przy ul. Ofiar Oœwiêcimia, gdzie
sprawca z jednego z grobów skrad³ ró¿ê wykonan¹ ze stopu mosi¹dzu i br¹-
zu. Straty oszacowano na 1,5 z³.

27 wrzeœnia godz. 23:00 Komisariat Policji w Brzeszczach zosta³ po-
wiadomiony przez pracownika ochrony o ujêciu w³amywacza na ul. Pie-
karskiej w Brzeszczach. Pracownik ochrony zauwa¿y³, ¿e do sklepu spo-
¿ywczego dokonano w³amania, a sprawca znajduje siê w œrodku. Natych-
miast powiadomi³ pracowników pobliskiej piekarni, którzy ujêli w³amy-
wacza, a nastêpnie przekazali policji. Jak ustalono, jego ³upem mia³a paœæ
szuflada kasy fiskalnej oraz papierosy. Zatrzymany nietrzeŸwy 23-letni
mieszkaniec Brzeszcz (karany za podobne przestêpstwa), trafi³ do oœwiê-
cimskiej KP.

Co roku w naszym regionie
gin¹ osoby z powodu zatrucia
tlenkiem wêgla. Dlatego na po-
cz¹tku sezonu grzewczego stra-
¿acy przypominaj¹ o dok³ad-
nym sprawdzeniu szczelnoœci
pieców i kominów.  Apeluj¹ o kon-
trolê sprawnoœci urz¹dzeñ wyko-
rzystywanych do ogrzewania
mieszkañ, a tak¿e sprawdzenie
przewodów wentylacyjnych.

G³ównymi przyczynami wiêk-
szoœci zatruæ tlenkiem wêgla jest
nieprawid³owe pod³¹czanie insta-
lowanych urz¹dzeñ grzewczych
do niesprawnego przewodu ko-
minowego lub pod³¹czanie tych
urz¹dzeñ do rzekomo „wolnego”
przewodu kominowego, podczas
gdy faktycznie na innych kondy-
gnacjach w³¹czone s¹ inne urz¹-
dzenia grzewcze lub przewód ten
wykorzystywany jest do wenty-
lacji pomieszczenia (co stwarza
bezpoœrednie niebezpieczeñstwo
zatrucia tlenkiem wêgla lub gazem).

Tlenek wêgla, potocznie zwa-
ny czadem, powstaje podczas
procesu niepe³nego spalania ma-
teria³ów palnych, w tym paliw,
które wystêpuj¹ przy niedostatku
tlenu w otaczaj¹cej atmosferze.
Z tego wzglêdu wszystkie urz¹-
dzenia, w których nastêpuje spa-
lanie gazu lub innych paliw pod-
czas ich pracy (np. piece gazowe,
piece opalane wêglem lub drew-
nem, piecyki ³azienkowe, piece
kaflowe, kominki, gazowe ogrze-
wacze pomieszczeñ) mog¹ w nie-
sprzyjaj¹cych warunkach emito-
waæ tlenek wêgla. Najczêœciej do
wypadków zwi¹zanych z zatru-
ciem czadem dochodzi w ³azien-
ce wyposa¿onej w grza³kê wody
przep³ywowej (tzw. terma gazo-
wa czy junkers) oraz podczas do-
grzewania sypialni ró¿nego ro-
dzaju piecykami. Zatrucie tlen-

kiem wêgla zwi¹zane jest z fak-
tem, ¿e ³¹czy siê on z hemoglobin¹
250 razy szybciej ni¿ tlen, tworz¹c
tzw. karbohemoglobinê, przez co
blokuje rozprowadzanie tlenu w or-
ganizmie przez krew. Niebezpie-
czeñstwo zwiêkszone jest równie¿
z tym, ¿e tlenek wêgla jest gazem
niewyczuwalnym zmys³ami cz³o-
wieka (bezwonny, bezbarwny i po-
zbawiony smaku).

Aby unikn¹æ zaczadzenia na-
le¿y: przeprowadzaæ kontrole
techniczne, w tym sprawdzanie
szczelnoœci przewodów komino-
wych. Nie wolno zapomnieæ o ich
systematycznym czyszczeniu oraz
sprawdzaniu wystêpowania dosta-
tecznego ci¹gu powietrza. W przy-
padku wymiany okien na nowe
warto sprawdziæ poprawnoœæ dzia-
³ania wentylacji, poniewa¿ nowe
okna s¹ najczêœciej o wiele bar-
dziej szczelne w stosunku do wcze-
œniej stosowanych i mog¹ pogar-
szaæ wentylacjê. Systematycznie
trzeba sprawdzaæ ci¹g powietrza,
np. poprzez przyk³adanie kartki pa-
pieru do otworu b¹dŸ kratki wen-
tylacyjnej; jeœli nic nie zak³óca
wentylacji, kartka powinna przy-
wrzeæ do wy¿ej wspomnianego
otworu lub kratki. Warto czêsto wie-
trzyæ pomieszczenie, w których od-
bywa siê proces spalania (kuchnie,
³azienki wyposa¿one w termy gazo-
we), a najlepiej zapewniæ, nawet
niewielkie, rozszczelnienie okien.

Nie nale¿y bagatelizowaæ obja-
wów dusznoœci, bólów i zawrotów
g³owy, nudnoœci, wymiotów, oszo-
³omienia, os³abienia, przyspiesze-
nia czynnoœci serca i oddychania,
gdy¿ mog¹ byæ sygna³em, ¿e ule-
gamy zatruciu czadem; w takiej
sytuacji nale¿y natychmiast prze-
wietrzyæ pomieszczenie, w którym
siê znajdujemy i zasiêgn¹æ pora-
dy lekarskiej.

Czad – cichy zabójca

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Og³oszenie drobneOg³oszenie drobneOg³oszenie drobneOg³oszenie drobneOg³oszenie drobne
• Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną pow. 9,9 ara w Przecieszynie;

cena do uzgodnienia; tel. 781 495 741. 

• Język niemiecki - korepetycje, przygotowanie do matury, przygotowanie
do egzaminów ZD i ZMP; tel. 513 161 756.

• Język polski - korepetycje, profesjonalne przygotowanie do egzaminów
(gimnazjalnego i maturalnego); tel. 604 833 656.

• Sprzedam wyciąg budowlany; tel. 502 055 361.

• Sprzedam działkę budowlaną pod garaż o pow. 48 m2 przy ul. Mieszka I
w Brzeszczach; tel. 606 920 621.
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Nie ma Jedynego Sensownego Wyboru, ale
s¹ Kundle. A Kundle potrafi¹ ujadaæ. Oj, i to
mocno!

Dlaczego zespó³ Jedyny Sensowny Wybór
przesta³ istnieæ?

Piotr Kruszyñski: Formu³a tego zespo³u wy-
czerpa³a siê, przesta³o nas cieszyæ to, co do tej
pory graliœmy. Diametralnie zmieni³o siê te¿ na-
sze podejœcie do takiego tworu jak zespó³ mu-
zyczny oraz do brzmienia. Doszed³ do nas nowy
gitarzysta - Pawe³ Kazimierczak i zmieni³a siê
nasza muzyka. Jako JSW graliœmy
12 lat, co innego nas teraz inspiru-
je. Dlatego stwierdziliœmy, ¿e trze-
ba zakoñczyæ historiê JSW i zaj¹æ
siê czymœ nowym, bardziej przysta-
j¹cym do naszych dzisiejszych fa-
scynacji. Oczywiœcie jesteœmy spad-
kobiercami zespo³u JSW, czêœæ
utworów, które nagraliœmy jeszcze
pod star¹ nazw¹ zostanie. Ale ¿eby
odci¹æ siê od ci¹gn¹cego siê za nami
ogona wiecznie podziemnego ze-
spo³u, stwierdziliœmy, ¿e zmienimy
nazwê, wizerunek i zaczniemy sze-
rzej promowaæ nasz¹ muzykê.

Marek Podleszañski: Ta zmia-
na jest te¿ wyzwaniem. Odczuwa-
my pewien niepokój z tym zwi¹za-
ny, no bo jednak kawa³ historii zo-
stawiliœmy za sob¹. Jest pytanie, co
teraz bêdzie siê dzia³o, czy ruszymy do przodu
i bêdziemy siê rozwijaæ? Zak³adamy, ¿e tak.

W miejsce Jedynego Sensownego Wyboru
pojawia siê zespó³ Kundle…

MP: Ta nazwa oddaje nasze kundelstwo, bo
my od dawna byliœmy takimi kundlami ze wsi,
które tu i tam trochê poszczeka³y. Dojrzeliœmy
do momentu, kiedy uœwiadomiliœmy sobie, ¿e nie
jesteœmy jedynym sensownym wyborem. Bo co
to jest JSW - coœ najlepszego, jakiœ produkt, jakaœ
tandetna reklama? Powiedzieæ 10 lat temu, ¿e coœ
jest jedynym sensownym wyborem mog³o coœ
znaczyæ, by³o wyzywaj¹ce. W tej chwili œwiat jest
prze³adowany reklamami, a JSW ju¿ nic nie zna-
czy. Natomiast Kundle potrafi¹ ujadaæ, zaskoczyæ,
a nawet rasowego psa zagi¹æ.

Kundle rzeczywiœcie zaskoczy³y i nagra³y
nowy materia³…

PK: P³yta nazywa siê „Do obrzydzenia” i za-
wiera 9 kawa³ków, z czego 7 zupe³nie nowych
oraz dwa odœwie¿one numery JSW. Materia³ na-
graliœmy w Studiu im. Toma Waitsa w Pora¿ynie,
które prowadzi firma Vintage Records. Studio to
jest specyficznym miejscem, prowadzonym przez
pasjonatów starego sprzêtu nagraniowego. Dziê-
ki temu studio ma charakterystyczne, nie do pod-
robienia brzmienie, które bardzo nam siê podo-
ba. Zreszt¹ miejsce to staje siê coraz bardziej roz-
poznawalne w Polsce. Ostatnio Apteka nagrywa-
³a tam na nowo p³ytê „Menda”, a Maciek Cieœlak
ze Œcianki realizowa³ p³ytê zespo³u Manescape.
A wracaj¹c do naszej p³yty - na rynku powinna
siê ukazaæ w po³owie paŸdziernika. Wtedy te¿
ruszy nasz serwis internetowy i ca³a promocja.

To powiedzcie coœ wiêcej o tym brzmieniu…
Pawe³ Kazimierczak: Wydaje mi siê, ¿e

brzmienie wychodzi z naszych w³asnych umie-
jêtnoœci. Na pewno bêdzie ciê¿ej ni¿ na ostatniej
p³ycie JSW. Najwiêcej czasu, jeœli chodzi o brzmie-
nie, poœwiêciliœmy nagrywaniu perkusji, ¿eby
by³a fajnie nastrojona. Mam nadziejê, ¿e po mik-
sach bêdzie to s³ychaæ. I jeszcze jedna fajna rzecz,
któr¹ nam zaproponowano w studiu - efekt na
gitarê basow¹, który nazywa siê Polisch Love. To
niesamowita rzecz, która robi furorê za granic¹.
Bas z wykorzystaniem efektu bêdzie s³ychaæ
w trzech kawa³kach. Partie basu by³y nagrywane
na piecu Marka, starym, wydawa³oby siê wy-

œwiechtanym, a jednak uzyskaliœmy niepowtarzal-
ne brzmienie.

A mo¿na do czegoœ porównaæ to, co nagra-
liœcie?

PK: Na pewno w tej muzyce bêdzie s³ychaæ
jakieœ inspiracje, bo niemo¿liwe jest, ¿ebyœmy
tworzyli w oderwaniu od rzeczywistoœci…

Krystian Borowczyk: Na pewno te¿ ktoœ
nam zarzuci, ¿e coœ jest zer¿niête (œmiech)…

Pawe³ Kazimierczak: Ka¿dy z nas ma inne
inspiracje. Moje na pewno bêdzie s³ychaæ w in-
tro, które skomponowa³em. To instrumentalny
kawa³ek, zupe³nie inny ni¿ nasza dotychczasowa
twórczoœæ. Przypomina to Mono czy Mogwai. Jak
ju¿ nagraliœmy gitary, Krystian zrobi³ do tego su-
per perkusjê. W spokojniejszej czêœci utworu ca³a
linia basu nagrana zosta³a na pianinie Rhodes.
By³a te¿ zabawna sytuacja. Podczas pracy nad nu-
merem nagra³o siê skrzypienie drzwi od kuchni,
które w³aœnie otwiera³ Marek. Realizator na³o¿y³
na to efekt i tak ju¿ zosta³o.

PK: Utwory s¹ ro¿ne, mo¿na siê doszukaæ
w nich jakiegoœ pulsu Homo Twist, czystego

punka, a nawet alternative country. S¹ skrzy-
pi¹ce drzwi, dzwoneczki, gwizdki, Rhodes,
elektryczny akordeon. W³aœnie to by³o najpiêk-
niejsze podczas nagrywania p³yty, ¿e robiliœmy
w studiu rzeczy, o które wczeœniej byœmy siê
nie pos¹dzili. W jednym utworze solówkê na
gitarze zagra³ Saimon, gitarzysta zespo³u Koœci
i zespo³u Olafa Deriglasoffa. Wspomóg³ nas te¿
w chórkach w kawa³ku „Jedz i pij”.

W czêœci lirycznej stworzyliœcie podobno
koncept-album?

MP: Podmiot liryczny wiedzie zwyczajne
¿ycie - wzloty i upadki, jest w tym jakaœ harmo-
nia. Ale nagle przychodzi gwa³towna burza, po-

jawia siê chaos, niepewnoœæ. Sta-
wia wiêc pytania, zaczyna gdybaæ,
zastanawiaæ siê nad kwesti¹ œmier-
ci. Myœli o idea³ach, rozlicza te,
w które kiedyœ chcia³ wierzyæ, a któ-
re siê powypala³y, s¹ ju¿ tylko ko-
lejnym telewizyjnym programem,
Odrzuca je, ale wtedy pojawiaj¹ siê
pustka i lêki. Podmiot stara siê je
nieudolnie odpêdziæ. Nie przyno-
si to ulgi, odrzuca umiar, chce
czerpaæ z ¿ycia do obrzydzenia.
A mo¿e daæ siê uwieœæ Historii?
Jednak niewiele cennego w niej
znajduje. Tutaj te¿ pod ide¹ kryje
siê zwyk³y produkt masowej kon-
sumpcji. Ale picie budzi kolejne
lêki, w snach wyzwalaj¹ siê emo-
cje. Przychodzi otrzeŸwienie: co
jeœli przestanê piæ, podmiot podej-

mujê próbê szerszego spojrzenia. Zapomnieæ
i chwyciæ siê jakiejœ nadziei, bo im mniej wol-
noœci, tym wiêcej mi³oœci. To jest taka droga po-
przez cierpienie, nieszczêœcia, ale na koñcu po-
jawia siê nadzieja.

Wiadomo ju¿, jaki numer bêdzie promo-
waæ p³ytê?

Do teraz mamy problem, jaki utwór wybraæ
na promocjê p³yty, chyba musimy j¹ puœciæ gdzieœ
dalej, ¿eby ludzie nam podpowiedzieli. Na pew-
no dwa utwory z p³yty uka¿¹ siê na sk³adance
wydawnictwa Vintage Records, z innymi zespo-
³ami, które nagrywa³y w studio im. Toma Waitsa.

Kundle: Piotr Œwi¹der-Kruszyñski (git., voc.),
Marek Podleszañski (bas, voc.), Pawe³ Kazimier-
czak (git.), Krystian Borowczyk (perk.).

Kundle bêd¹ ujadaæ

Rozmawia³: Jacek BieleninRozmawia³: Jacek BieleninRozmawia³: Jacek BieleninRozmawia³: Jacek BieleninRozmawia³: Jacek Bielenin

 Œpiewaj¹ca czêœæ zespo³u

ARNIKA ul. S³owackiego 4
22.10 - 29.10
CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
15.10 - 22.10
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
01.10 - 08.10
29.10 - 05.11
SYNAPSA ul. £okietka 39
08.10 - 15.10
05.11 - 12.11
* dy¿ur nocny trwa od godz. 20.00

do 8.00 dnia nastêpnego.

Dy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptek
w paŸdziernikuw paŸdziernikuw paŸdziernikuw paŸdziernikuw paŸdzierniku

Rodzina œp. Jana Duc pragnie z³o¿yæ
serdeczne podziêkowania lekarzom  Asa-
adowi Moskin i Andrzejowi Stañczakowi,
pielêgniarkom œrodowiskowym, w szcze-
gólnoœci pani Janinie Janeczko, Fundacji
Pomocy Spo³ecznej, NSZZ „Solidarnoœæ”
oraz s¹siadom, uczestnikom pogrzebu i wszyst-
kim ludziom dobrego serca za pomoc i oka-
zanie wszelakiej formy wsparcia.

Podziêkowanie
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Moje kandydowanie na burmistrza Brzeszcz podyktowane jest wol¹ podniesienia na wy¿szy poziom w³odarze-
nia w naszej gminie.

Mam w zamiarze zmieniæ styl sprawowania tej funkcji, wyznaj¹c zasadê „bycia wœród ludzi”, ws³uchiwania siê
w ich bol¹czki i trudy ¿ycia codziennego. Bo tylko takie kontakty z mieszkañcami pozwalaj¹ na autentyczne zrozu-
mienie ich potrzeb i wyeliminowanie nieprawid³owoœci z jakimi spotykaj¹ siê nasi mieszkañcy miêdzy innymi przy
za³atwianiu swoich spraw  w urzêdzie gminy.

Moje doœwiadczenie, pe³ni¹c funkcje kierownicze w KWK „Brzeszcze-Silesia” zostanie wykorzystane w pe³-
nieniu funkcji burmistrza, bo zawsze by³em i jestem wra¿liwy na krzywdê ludzk¹ - œpiesz¹c ka¿demu z pomoc¹ na
miarê moich mo¿liwoœci.

Ka¿dy kandydat na burmistrza ma swój pomys³ i wyj¹tkowe rozwi¹zania, które ujête s¹ w jego programie wybor-
czym. Mój program wyborczy chcê budowaæ z Wami i na podstawie Waszych pomys³ów, sugestii, uwag. Chcê, aby
by³ to program mieszkañców, a nie jedynie autorski Mieczys³awa Zaj¹ca. Dlatego te¿ zwracam siê z proœb¹ do
wszystkich mieszkañców Brzeszcz, aby dzielili siê swoimi uwagami o gminie, aby przedstawiali swoje pomys³y,
dziêki którym rozwi¹¿emy problemy na konkretnej ulicy, w so³ectwie czy osiedlu. Zapraszam Pañstwa do kontaktu
pod adresem mieczyslaw.zajac@wp.pl.

W koñcowym efekcie na tej podstawie powstanie program mieszkañców Brzeszcz, który po wygranych wyborach
bêdê realizowa³ jako burmistrz mieszkañców naszej gminy.

Serdecznie zapraszam na nasze listy wyborcze apolitycznego Stowarzyszenia „Blok Samorz¹dowy” osoby zain-
teresowane ubieganiem siê o mandat radnego miejskiego lub powiatowego. Osobami do kontaktu w sprawie list
wyborczych i sugestii dotycz¹cych programu wyborczego s¹:

Bogus³aw  Studencki
tel. kont.: 608287344

Edward  Pieczonka
tel. kont.: 607045339

Jerzy  Sojka
tel. kont.: 663881962

MIECZYS£AW
ZAJ¥C

SZANOWNI MIESZKAÑCY
GMINY BRZESZCZE

Og³oszenie p³atne
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Og³oszenie p³atne

Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy Gminy Brzeszcze

Pragnê poinformowaæ, i¿ 24 wrzeœnia 2010 r. zawiadomili-
œmy Pe³nomocnika Wyborczego w Krakowie o utworzeniu
Komitetu Wyborczego Wyborców
WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA GMINY
BRZESZCZE. Nazwa WSPÓLNOTA SA-
MORZ¥DOWA zosta³a u¿yczona  Komite-
towi Wyborczemu Wyborców na czas wy-
borów przez Stowarzyszenie Wspólnota
Samorz¹dowa.

Od kilku kadencji nasi przedstawiciele
pe³ni¹ funkcjê burmistrza, pracuj¹ w Radzie
Miejskiej w Brzeszczach i w Radzie Powiatu
Oœwiêcimskiego. Zdobyliœmy du¿e do-
œwiadczenie i wiedzê, którymi w dalszym
ci¹gu chcemy siê dzieliæ i s³u¿yæ Mieszkañ-
com Gminie Brzeszcze.

Nasz Komitet tworz¹ ludzie aktywni i zaanga¿owani w ¿ycie
naszej spo³ecznoœci. Prezentujemy ró¿ne zawody, przekona-
nia i pasje, a swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie pragniemy wyko-
rzystaæ w pracy na rzecz rozwoju Brzeszcz, Jawiszowic, Prze-
cieszyna, Skidzinia, Wilczkowic i Zasola.

Od lat przyœwieca nam has³o WSPÓLNIE, ZGODNIE, SA-
MORZ¥DNIE, poniewa¿ uwa¿amy, ¿e wspó³pracuj¹c, konsul-
tuj¹c ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ strategie, plany i projekty, mo-
¿emy osi¹gn¹æ wiêksze efekty.

Naszym kandydatem na burmistrza jest
Pani TERESA JANKOWSKA, która pe³ni
tê odpowiedzialn¹ i zaszczytn¹ funkcjê od
13 grudnia 2005 roku.

Nasi kandydaci do Rady Miejskiej
w Brzeszczach wystartuj¹ z listy KWW
WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA GMINY
BRZESZCZE, a nasi przedstawiciele do
Rady Powiatu Oœwiêcimskiego znajd¹
siê na liœcie KWW POROZUMIENIE
SAMORZ¥DOWE.

Nasz program wyborczy zaprezentuje-
my Pañstwu w listopadowym wydaniu Odg³osów Brzeszcz oraz
w czasie rozmów i spotkañ z Pañstwem.

Zapraszamy Wszystkich Mieszkañców Gminy Brzeszcze
do wziêcia udzia³u w wyborach 21 listopada 2010 roku.

WSPÓLNIE, ZGODNIE, SAMORZ¥DNIE

Pe³nomocnik Wyborczy KWW WSPÓLNOTA
SAMORZ¥DOWA GMINY BRZESZCZE

S³awomir Jan Obidziñski

O swoich refleksjach zwi¹zanych z 20-leciem
samorz¹du gminy Brzeszcze mówi zastêpca bur-
mistrza Gminy Brzeszcze Arkadiusz W³oszek.

Jak wspomina Pan czasy prze³omu kiedy
„rodzi³” siê w naszym kraju (gminie) samorz¹d?

W 1990 r. nie by³em bezpoœrednio zwi¹zany
z samorz¹dem gminnym, jednak pilnie œledzi-
³em zmiany jakie, wtedy dokonywa³y siê w Pol-
sce i w naszej gminie. To by³a zupe³nie nowa ja-
koœæ. Nie wiedzia³em dok³adnie jak bêdzie „ To”
wygl¹da³o i jakie przyniesie ze sob¹ skutki. Wszy-
scy byli ciekawi, czy naprawdê bêdziemy mogli
sami stanowiæ o sobie, o naszym bli¿szym i dal-
szym otoczeniu. By³em jednak dobrej myœli. Dla
mnie jest to równie¿ bardzo osobista data, gdy¿
w styczniu 1990 r. urodzi³a siê nasza córka. Jest
równolatk¹ polskich samorz¹dów i ona nie pa-
miêta ju¿ czasów, gdy by³o „nieco” inaczej.

Jakie wydarzenia zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
samorz¹dow¹ w gminie Brzeszcze w czasie tych
20 lat uwa¿a Pan za szczególne, najistotniejsze?

Myœlê, ¿e by³o ich wiele. Trudno podaæ szcze-
gólnie wa¿ne. S¹dzê ¿e, pomijaj¹c wszystkie zre-
alizowane inwestycje, projekty kulturalne i spo-
³eczne, istotnym wydarzeniem by³o utworzenie
samorz¹du powiatowego i wojewódzkiego,
a w 2002 r. wprowadzenie bezpoœrednich wybo-
rów na funkcjê burmistrza. W pierwszym przy-
padku pojawi³ siê nowy, samorz¹dowy partner dla
gmin, a w drugim osoba zaufania publicznego od-
powiedzialna w gminie praktycznie za wszystko.

Tu nale¿y podkreœliæ, ¿e w Polsce tylko Prezydent
RP i burmistrz/wójt, s¹ wybierani bezpoœrednio
przez wyborców, choæ oczywiœcie skala jest ro¿-
na. Uwa¿am, ¿e po dwudziestu latach funkcjono-
wania samorz¹dów nale¿y przeprowadziæ po-
wa¿n¹ i dog³êbn¹ analizê, wyci¹gn¹æ wnioski
i dokonaæ korekt w prawodawstwie. To wystarcza-
j¹co d³ugi czas, aby zweryfikowaæ wiedzê na te-
mat dzia³ania samorz¹dów.

Czy móg³by Pan wskazaæ na miejsca sym-
bolizuj¹ce zmiany jakie zasz³y w naszej gmi-
nie na przestrzeni ostatnich 20 lat (takie „na
plus” i na „minus”)?

W sensie topograficznym to miejsca, gdzie
zrealizowano ró¿nego rodzaju inwestycje, ma³e
i te wielkie. Jestem przekonany, ¿e wszystkie by³y
potrzebne i spotka³y siê z zadowoleniem wiêk-
szoœci mieszkañców. To miejsca na „na plus”. Na
„minus” to te, gdzie inwestycji nie uda³o siê zre-
alizowaæ z ró¿nych przyczyn, przede wszystkim
finansowych. Nie bêdê ich wymienia³. By³o ich
równie¿ wiele. Trudno umiejscowiæ wszelkie
dzia³ania poza tzw. „inwestycjami twardymi”.
Przez ostatnie dwadzieœcia lat zrealizowano
ogromn¹ iloœæ programów w dziedzinie eduka-
cji, kultury, pomocy spo³ecznej i bezpieczeñ-
stwa. Najwiêksze zmiany zachodz¹ jednak w nas
samych. Coraz czêœciej chcemy zrobiæ coœ bez-
interesownie dla wspólnoty. Czêsto dzia³amy
sami lub w formalnych b¹dŸ te¿ nieformalnych
grupach. Przez ostatnie dwie dekady powsta³o
i dzia³a kilkadziesi¹t stowarzyszeñ. Jednak aby

zrozumieæ w pe³ni ideê samorz¹dnoœci potrzeba
nam jeszcze trochê czasu.

Jak przebiega³a Pana kariera samorz¹dowa?
W drugiej kadencji Rady Miejskiej by³em

cz³onkiem (tzw. spoza rady) komisji skarbu.
W 1998 r. do kandydowania na radnego prze-

kona³a mnie Ewa Hebda. Kandydowa³em z list
AWS i uzyska³em wtedy najlepszy wynik ze
wszystkich. Rada Miejska wybra³a mnie na cz³on-
ka Zarz¹du Gminy i zastêpcê burmistrza. W 2002 r.
startowa³em do Rady Miejskiej z list KWW
„Wspólnota Samorz¹dowa”, równie¿ zdobywa-
j¹c mandat radnego. Ówczesna burmistrz Beata
Szyd³o z³o¿y³a mi propozycjê przyjêcia funkcji
swojego zastêpcy, któr¹ przyj¹³em, zrzekaj¹c siê
tym samym mandatu radnego. W 2006 r. z list
PiS kandydowa³em do Rady Powiatu Oœwiêcim-
skiego. Mandat zdoby³em, lecz podobnie jak czte-
ry lata wczeœniej musia³em go z³o¿yæ gdy¿ przy-
j¹³em propozycjê burmistrza, pani Teresy Jankow-
skiej i zosta³em jej zastêpc¹. Pracy w samorz¹-
dzie nigdy nie postrzega³em jako miejsca do „ro-
bienia kariery”. To, wbrew pozorom, doœæ trudne
zajêcie, choæ przynosi ono wiele satysfakcji. W tym
czasie, to znaczy przez ostatnie 12 lat mojej pracy,
przede wszystkim stara³em siê godnie reprezento-
waæ burmistrza, s³u¿¹c jej rad¹ i pomoc¹, sumien-
nie i uczciwie wykonywaæ wszystkie obowi¹zki
jakie na zastêpcy burmistrza ci¹¿¹. W kolejnych
wyborach poddajê swoj¹ osobê pod os¹d i ocenê
mieszkañców naszej gminy kandyduj¹c do ró¿nych
organów samorz¹dowych. Jak dotychczas z zado-
walaj¹cym skutkiem.

KWKWKWKWKW

20 lat gminy Brzeszcze
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Burmistrz Brzeszcz og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokali u¿ytkowych
(gara¿e na motory) znajduj¹cych siê w budynku wielolokalowym po³o¿onym w Brzeszczach przy
ul. Dworcowej 14 stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Brzeszcze oznaczonych:

1. W obowi¹zuj¹cym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze
wymieniony budynek wielolokalowy le¿y w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ozna-
czonym symbolem J 13 M1.

2. Lokale zlokalizowane s¹ na poziomie przyziemia w budynku mieszkalnym wielolokalowym.
Lokale wyposa¿one s¹ w instalacjê oœwietleniow¹, zbywaj¹cy jednak nie zapewnia dostaw energii
elektrycznej. W lokalach zlokalizowane s¹ wyciory kominowe stanowi¹ce czêœæ wspóln¹ nierucho-

OG£OSZENIE O PRZETARGU w sprawie sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego lokali u¿ytkowych znajduj¹cych siê w budynku wielolokalowym po³o¿onym w Brzesz-
czach przy ulicy Gabriela Narutowicza 36.

Burmistrz Brzeszcz og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokali u¿ytkowych stano-
wi¹cych w³asnoœæ Gminy Brzeszcze (gara¿e na motory) oznaczonych:

1. W obowi¹zuj¹cym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze
wymieniony budynek wielolokalowy le¿y w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ozna-
czonym symbolem J 12 M1.

moœci. Nabywcy lokali zobowi¹zani s¹ do ich
udostêpnienia ich odpowiednim s³u¿bom w celu
przeprowadzenia kontroli okresowych, konserwa-
cji lub usuniêcia awarii. Lokale wymagaj¹ wy-
konania drobnych napraw oraz odœwie¿enia po-
w³ok malarskich.

3. Lokale nie s¹ obci¹¿one prawem osób
trzecich.

4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu
3 listopada 2010r. w budynku Urzêdu Gminy
w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4, pokój 127.

5. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest
wp³acenie wadium, gotówk¹ w kasie Urzêdu
Gminy lub przelewem na konto Urzêdu Gminy
Bank Spó³dzielczy MiedŸna O. Brzeszcze nr 44
8446 1016 2002 0075 2374 0005 najpóŸniej do
dnia 28 paŸdziernika 2010 r.

Uwaga:
-Wp³acenie wadium w wysokoœci 450,00 z³

upowa¿nia do brania udzia³u we wszystkich prze-
targach ustnych nieograniczonych na sprzeda¿
lokali u¿ytkowych wymienionych w tabeli
w wierszach od 1 do 7.

-W przypadku wp³aty wadium na wybrane
lokale u¿ytkowe nale¿y podaæ ich numery.

2. Lokale zlokalizowane s¹ na poziomie przy-
ziemia w budynku mieszkalnym wielolokalo-
wym. Œcianki dzia³owe pomiêdzy lokalami u¿yt-
kowymi wykonane s¹ jako konstrukcja stalowa
(siatka+kszta³towniki). Wyposa¿one s¹ w insta-
lacjê oœwietleniow¹, zbywaj¹cy jednak nie zapew-
nia dostaw energii elektrycznej. W czêœci lokali
zlokalizowane s¹ wyciory kominowe, instalacje
C.O oraz wodno-kanalizacyjne stanowi¹ce czêœæ
wspóln¹ nieruchomoœci. Nabywcy lokali zobo-
wi¹zani s¹ do nieodp³atnego udostêpnienia ich
odpowiednim s³u¿bom w celu przeprowadzenia
kontroli okresowych, konserwacji lub usuniêcia
awarii. Lokale wymagaj¹ wykonania drobnych
napraw oraz odœwie¿enia pow³ok malarskich.

3. Lokale nie s¹ obci¹¿one prawem osób
trzecich.

4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu
4 listopada 2010 r. w budynku Urzêdu Gminy
w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4, pokój 127.

5. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest
wp³acenie wadium, gotówk¹ w kasie Urzêdu
Gminy lub przelewem na konto Urzêdu Gminy
Bank Spó³dzielczy MiedŸna O. Brzeszcze nr 44
8446 1016 2002 0075 2374 0005 najpóŸniej do
dnia 29 paŸdziernika 2010 r.

OG£OSZENIE O PRZETARGU w sprawie sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego lokali u¿ytkowych znajduj¹cych siê w budynku wielolokalowym po³o¿onym w Brzesz-
czach przy ul. Kazimierza Wielkiego 40.

Burmistrz Brzeszcz og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokali u¿ytkowych stano-
wi¹cych w³asnoœæ Gminy Brzeszcze (gara¿e na motory) oznaczonych:

1. W obowi¹zuj¹cym, miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brzeszcze wymieniony budynek wielolokalo-
wy le¿y w obszarze zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej ,  oznaczonym symbolem
J 12 M1.

2. Lokale zlokalizowane s¹ na poziomie
przyziemia w budynku mieszkalnym wielolo-
kalowym. Lokale wyposa¿one s¹ w instalacjê
oœwietleniow¹, zbywaj¹cy jednak nie zapew-
nia dostaw energii elektrycznej. Przez lokale
przebiegaj¹ instalacje z zaworami stanowi¹ce
czêœæ wspóln¹ nieruchomoœci. Nabywcy lokali
zobowi¹zani s¹ do ich udostêpnienia odpo-
wiednim s³u¿bom w celu przeprowadzenia
kontroli okresowych, konserwacji lub usuniê-

Samorz¹d
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cia awarii. Lokale wymagaj¹ wykonania
drobnych napraw oraz odœwie¿enia pow³ok
malarskich.

3. Lokale nie s¹ obci¹¿one prawem osób
trzecich.

4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu
2 listopada 2010 r. w budynku Urzêdu Gminy
w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4, pokój 127.

5. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu
jest wp³acenie wadium, gotówk¹ w kasie Urzê-
du Gminy lub przelewem na konto Urzêdu
Gminy Bank Spó³dzielczy MiedŸna O. Brzesz-
cze nr 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005
najpóŸniej do dnia 27 paŸdziernika 2010 r.

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-
dium zostanie zaliczone na poczet ceny naby-
cia nieruchomoœci.

Wylicytowana kwota musi zostaæ wp³aco-
na przez nabywcê przed zawarciem aktu no-
tarialnego.

O terminie zawarcia umowy notarialnej na-
bywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od
dnia rozstrzygniêcia przetargu.

W przypadku uchylenia siê osoby, która
wygra przetarg, od zawarcia umowy nota-
rialnej wadium przepada na rzecz Gminy
Brzeszcze.

Podczas sierpniowej Rady Miejskiej rad-
ni  przyjêli uchwa³ê w sprawie szczegó³owe-
go sposobu konsultowania z rad¹ dzia³alno-
œci po¿ytku publicznego lub organizacjami
pozarz¹dowymi (oraz innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicz-
nego)  dotycz¹cymi dzia³alnoœci statutowej
tych organizacji. Podjêcie uchwa³y zwi¹za-
ne jest ze zmianami dokonanymi w ramach
nowelizacji ustawy ze stycznia 2010 r.

Konsultacje, o których mowa w uchwale,
przeprowadza siê z organizacjami, których te-
rytorialny zakres dzia³ania obejmuje obszar
gminy Brzeszcze. Decyzje w sprawie przepro-
wadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz
Brzeszcze okreœlaj¹c w szczególnoœci ich
przedmiot, formê i termin.

Informacjê o podejmowanych konsulta-
cjach wraz z projektem dokumentu przezna-
czonym do konsultacji publikuje siê na stro-
nie internetowej Urzêdu Gminy Brzeszcze. In-
formacja taka mo¿e byæ równie¿ opublikowa-
na w prasie o zasiêgu lokalnym oraz w formie
obwieszczeñ na terenie Gminy Brzeszcze.
Konsultacje mog¹ mieæ formê bezpoœrednich
otwartych spotkañ lub wyra¿enia pisemnej
opinii.

Wynik konsultacji ma charakter opinio-
twórczy i nie jest wi¹¿¹cy. Konsultacje uwa¿a
siê za wa¿ne bez wzglêdu na iloœæ uczestni-
cz¹cych w nich organizacji. Nieprzedstawie-
nie opinii w terminie okreœlonym przez Bur-
mistrza Brzeszcz oznacza rezygnacjê z prawa
do jej wyra¿enia. Wyniki konsultacji Bur-
mistrz przedstawia Radzie Miejskiej.

O najwa¿niejszych zmianach w tegorocz-
nej ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicz-
nego i o wolontariacie mówi Iwona Stykow-
ska, Naczelnik Wydzia³u Urzêdu Gminy
w Brzeszczach. - Ustawy o dzia³alnoœci po-
¿ytku publicznego i o wolontariacie, które
wesz³y w ¿ycie 12 marca 2010 r. wprowadzaj¹
znacz¹ce zmiany w zakresie wspó³pracy or-
ganizacji pozarz¹dowych z samorz¹dem lo-
kalnym. G³ówne zmiany w zakresie wspó³-
pracy to: wprowadzenie katalogu sfery zadañ
publicznych do 33 oraz zmian przy zlecaniu
zadañ publicznych przy trybach konkurso-
wych oraz wprowadzenie tzw. trybu „ma³ych
grantów” wraz z obowi¹zkiem konsultacji
spo³ecznych z organizacjami pozarz¹dowy-
mi aktów praw miejscowego. Pojawi³a siê tak¿e
mo¿liwoœæ powo³ywania wojewódzkich /
gminnych / powiatowych rad po¿ytku pu-
blicznego, a tak¿e wprowadzono instrument
wspó³pracy lokalnej, jakim jest inicjatywa lo-
kalna. Usankcjonowano kwestie po¿yczek

Radni Rady Miejskiej z Brzeszcz udzie-
lili poparcia Radzie Miejskiej w Bieruniu
w sprawie podjêcia dzia³añ w zakresie przy-
czyn i skutków tegorocznej powodzi.

Radni podjêli uchwa³ê, w której poparli stano-
wisko Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie pod-
jêcia dzia³añ w zakresie przyczyn i skutków po-
wodzi w gminach: Bieruñ, Brzeszcze, Bojszo-
wy, Che³m Œl¹ski, Che³mek, Lêdziny, MiedŸna
i Oœwiêcim. Radni wyst¹pili do Rady Ministrów
poprzez Wojewodê Œl¹skiego o niezw³oczne
opracowanie i wdro¿enie inwestycji finansowa-
nej z bud¿etu pañstwa, jak¹ jest „Plan Przeciw-
dzia³ania Zagro¿eniu Powodziowemu - zlewni rzek
Wis³a, Przemsza, So³a, Gostynka, Mleczna obej-
muj¹ce miejscowoœci Bieruñ, Brzeszcze, Bojszo-
wy, Che³m Œl¹ski, Che³mek, Lêdziny, MiedŸna
i Oœwiêcim”.

Wszystkie koszty zwi¹zane z przeniesie-
niem prawa w³asnoœci lokalu wraz z u³amkow¹
czêœci¹ wspóln¹ budynku oraz gruntu ponosi
nabywca.

Sprzeda¿ nieruchomoœci zwolniona jest
z podatku VAT na podstawie art. 43 ust, 1
pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o po-
datku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz
535 z póŸn. zm.).

W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomo-
œci ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozu-
mieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz.
1758 z póŸn. zm.), do zawarcia umowy nota-
rialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca wi-
nien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie
zezwolenia wynika z przepisów cytowanej
wy¿ej ustawy. W przypadku nie uzyskania
zezwolenia przed zawarciem aktu notarialne-
go wp³acone wadium przepada.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik
winien przed³o¿yæ komisji przetargowej dowód
wp³aty wadium oraz dowód to¿samoœci. W przy-
padku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba
prawna, osoba upowa¿niona do reprezentowa-
nia uczestnika powinna przed³o¿yæ do wgl¹du
aktualny wypis z Krajowego Rejestru S¹dowe-
go, a osoba prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej. Je¿eli uczestnik jest
reprezentowany przez pe³nomocnika, koniecz-
ne jest przed³o¿enie orygina³u pe³nomocnictwa
upowa¿niaj¹cego do dzia³ania na ka¿dym eta-
pie postêpowania przetargowego.

czy wspólnych projektów. Zdecydowanie bar-
dziej rozbudowana ni¿ dotychczas sta³a siê  za-
wartoœæ wspó³pracy samorz¹du lokalnego z or-
ganizacjami pozarz¹dowymi. Zgodnie z no-
welizacj¹ ustawy, wprowadzony zosta³ nowy
artyku³, który okreœli³ minimaln¹ zawartoœæ
programu wspó³pracy. Program ten zawiera
w szczególnoœci: cel g³ówny i cele szczegó-
³owe programu, zasady wspó³pracy, zakres
przedmiotowy, formy wspó³pracy, priory-
tetowe zadania publiczne, okres realizacji
i sposób realizacji programu, wysokoœæ œrod-
ków przeznaczonych na realizacjê oraz spo-
sób oceny realizacji programu, informacjê
o sposobie jego tworzenia oraz o przebiegu
konsultacji, tryb powo³ywania i zasady dzia-
³ania komisji konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach ofert. Ustawa
o po¿ytku reguluje równie¿ prawne wykony-
wanie œwiadczeñ przez wolontariuszy - wo-
lontariuszem jest osoba fizyczna, która do-
browolnie i bez wynagrodzenia wykonuje
œwiadczenia na rzecz uprawnionych orga-
nizacji i instytucji na zasadach okreœlonych
w ustawie. Nowy zapis ustawy wprowadzi³
zmianê polegaj¹c¹ na tym, ¿e równie¿ cz³on-
kowie stowarzyszenia mog¹ byæ wolontariu-
szami swoich organizacji (art. 42 ust 3).

Samorz¹d
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Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Radni poparli

Szczegó³owe informacje na temat przetar-
gu, regulaminu przeprowadzania przetargu
oraz nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem
przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Mienia
Komunalnego Urzêdu Gminy w Brzeszczach
ul. Koœcielna 4, tel. 32 77 28 570, 32 77
28 571.

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

O terminie zawarcia umowy notarialnej na-
bywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od
dnia rozstrzygniêcia przetargu.

Uwaga
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Jêzyk, czyli kod, komunikat,
kontekst, nadawca, odbiorca - ele-
menty aktu mowy - pojêcia wyjête
z podrêcznika do gramatyki i znane
zapewne z lekcji j. polskiego. Nale-
¿y podkreœliæ, ¿e jêzyk to twór spo-
³eczny i ¿ywy, dziêki czemu ulega
przeobra¿eniom oraz zyskuje nowe
zasoby leksykalne. Inaczej pisa³ Jan
D³ugosz, inaczej Cyprian K. Nor-
wid, jeszcze inaczej Julian Tuwim.
A jaka jest wspó³czesna polszczy-
zna? Polszczyzna m³odego pokole-
nia? Widaæ przeró¿ne gwary œrodo-
wiskowe, pocz¹wszy od wiêziennej
a¿ po m³odzie¿owy slang. Powstaj¹
nawet s³owniki pomagaj¹ce rozszy-
frowaæ takie kody, jak Wypasiony
s³ownik najm³odszej polszczyzny
czy Nowy s³ownik gwary uczniow-
skiej Haliny Zgó³kowej. Te i podob-
ne pozycje okazuj¹ siê niezbêdne,
gdy w grê wchodzi zrozumienie wy-
powiedzi kierowanej przez m³ode-
go nadawcê. Publikacje nie s¹ jed-
nak w stanie na bie¿¹co rejestrowaæ
ci¹g³ych zmian zachodz¹cych w ob-
rêbie tego obszaru jêzykowego. Po-
dajmy dowolny wyraz: pieni¹dze-
kasa, kasiora, flota, hajs, peeleny,
szmal, kesz, zety, bañki; posiada
wiêcej synonimów ni¿ w jêzyku li-
terackim. Czêsto widaæ przenikanie
s³ownictwa z jednej gwary do innej;
np. okreœlenie masakra zosta³o za-
adaptowane do gwary m³odzie¿owej
z jêzyka wiêziennego (o czym za-
zwyczaj nie maj¹ pojêcia osoby
mówi¹ce). Wspominam o tym, po-
niewa¿ s³ówko ostatnio bywa nad-
u¿ywane nie tylko wœród m³odzie-
¿y, ale równie¿ przez doros³ych.
Prawdê mówi¹c nie mam pojêcia,
jakie posiada zabarwienie emocjo-
nalne, gdy¿ mo¿na je us³yszeæ pod-
czas opisywania korków ulicznych,
jak i przy okazywaniu zaskoczenia,

Burmistrz Brzeszcz og³asza czwarty przetarg ustny nieograniczony na
sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewiden-
cji 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 wieczy-
stej KR1E/00044654/3 prowadzonej w S¹dzie Rejonowym, Wydzia³ V Ksi¹g
Wieczystych w Oœwiêcimiu, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Brzeszcze. Nie-
ruchomoœæ gruntowa nie jest obci¹¿ona prawem osób trzecich.

1. W obowi¹zuj¹cym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Brzeszcze nieruchomoœæ gruntowa, bêd¹ca przedmiotem prze-
targu po³o¿ona jest w obszarze us³ugowo-przemys³owym, oznaczonym sym-
bolem B.107.UP. oraz w terenie górniczym „Brzeszcze IV”.

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

3. Przetarg zostanie przeprowadzony 9 listopada 2010 r. o godz. 10.00
w budynku Urzêdu Gminy w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4, pokój 127.

4. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 567 990,00 z³.
5. Wadium: 56 799,00 z³.
6. Wylicytowana cena nabycia nieruchomoœci zostanie powiêkszona

o 22% VAT.
7. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium naj-

póŸniej do 4 listopada 2010 r. przelewem na konto Urzêdu Gminy w Brzesz-
czach: BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za wp³atê wa-
dium, uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy na konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach)
lub gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy w Brzeszczach.

Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie póŸ-
niej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia zamkniêcia lub odwo³ania przetargu,
za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wp³acone przez niego
wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Wylicy-
towana kwota musi zostaæ wp³acona przez nabywcê przed zawarciem aktu
notarialnego.W przypadku uchylenia siê osoby, która wygra przetarg od
zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci nieru-
chomoœci ponosi nabywca. Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców
wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnêtrznych w dro-
dze decyzji administracyjnej za zgod¹ Ministra Obrony Narodowej.

Szczegó³owe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadza-
nia przetargu oraz nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu mo¿na
uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunalnego Urzêdu Gminy w Brzeszczach
ul. Koœcielna 4, tel. 32 77 28 570, 32 77 28 571.

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

Czy warto walczyæ
z m³odzie¿owym slangiem?

Informacja o przetargu

Krystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna Rosner

zachwytu... Mamy coraz wiêcej za-
po¿yczeñ (wszelkie full, cool), za-
po¿yczenia t³umaczone (dok³adnie-
exactly). Wplatanie obcych wyra-
zów do polskiej mowy nie jest
rzecz¹ nagann¹, bo takie zabiegi
wzbogacaj¹ jêzyk i nierzadko s¹
konieczne. Czy jednak w przypad-
ku cool itp. wolno mówiæ o bogac-
twie jêzykowym? Warto zatem ko-
rzystaæ z polskich synonimów, bo to
te¿ pobudza wyobraŸniê.

Pe³ne zdania zastêpuj¹ skróty
sk³adniowe i fonetyczne, czêsto po-
³¹czone z koñcówkami angielskimi
(dziêx zamiast dziêkujê, spox- spo-
ko). Widaæ wiêc zaskakuj¹ce kom-
binacje. Skrócona forma przekazu
dotyczy tak¿e ortografii i interpunk-
cji. Niektórzy dowodz¹, ¿e dynami-
ka wspó³czesnego jêzyka polskiego
stanowi wyraz m³odzieñczego bun-
tu, oryginalnoœci. Snuj¹ nawet ana-
logie do przedstawicieli polskiej
awangardy. Pomijaj¹c ju¿ aspekt
estetyczno-literacki, mam w¹tpliwo-
œci, na ile s¹ to trafne porównania.
M³odzie¿owy slang jest z pewnoœci¹
pomys³owy pomimo ubóstwa lek-
sykalnego, ale nie s¹dzê, aby ode-
gra³ pioniersk¹ rolê w tworzeniu
nowych nurtów duchowych i inte-
lektualnych w naszym spo³eczeñ-
stwie. Dowodzi raczej sp³ycenia
relacji miêdzyludzkich, co widaæ
w sposobie komunikowania siê
(przede wszystkim w sieci).

Jaki wniosek dla nas? Czy wal-
czyæ z m³odzie¿owym slangiem?
Nie, to niedobra droga. Pozostawiæ
m³odzie¿y jej kod, a samemu pielê-
gnowaæ i ukazywaæ piêkno ojczyste-
go jêzyka wraz z ró¿norodnoœci¹ jego
odmian. I najwa¿niejsze - zamiast
cool lub full wypas powiedzmy fan-
tastycznie, wyj¹tkowo, idealnie...
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Przed nami kolejny czas rywalizacji o w³a-
dzê samorz¹dow¹. Przed miesi¹cem pisa³em, ¿e
niedemokratyczny. Teraz odpowiem dlaczego.
W gminach i miastach radnych powinniœmy wy-
bieraæ w wyborach jednomandatowych. Okrêgi
wielomandatowe i koniecznoœæ uzyskania pro-
gu 5 proc. przez startuj¹ce komitety aby uzy-
skaæ mandat radnego eliminuj¹ indywidualistów.

W pierwszych wolnych wyborach samorz¹-
dowych wybieraliœmy radnych w wyborach jed-
nomandatowych. Rady by³y gospodarzami gmin
i miast. Radni czuli odpowiedzialnoœæ tylko
przed wyborcami, nie przed liderami partii. Nie-
stety liderzy partyjno-demokratycznej Rzeczy-
pospolitej nie pozwol¹ na jednomandatowe okrê-
gi wyborcze, bo ich „¿o³nierze” strac¹ mandaty
i funkcje, a przecie¿ to oni maj¹ odegraæ decy-
duj¹c¹ rolê w wyborach parlamentarnych za rok.
Partie polityczne w Polsce, mimo zapowiedzi w
poprzedniej kampanii wyborczej nie zgodz¹ siê
na wybory jednomandatowe, bo mog¹ straciæ

w³adzê w samorz¹dach. Naród, w imieniu któ-
rego liderzy i wierni „¿o³nierze” partii siê wy-
powiadaj¹, wszyscy od skrajnej lewicy do skraj-
nej prawicy, uwa¿aj¹ siê za jedynych jego re-
prezentantów zapominaj¹c o procentach popar-
cia, chyba ¿e s¹ pod wp³ywem „procentów”, to
trzeba to przemilczeæ. Ale có¿ zrobiæ, kiedy li-
derzy zmieniaj¹c postawy zachowuj¹ siê jak pi-
jany id¹cy od krawê¿nika do krawê¿nika. Chc¹
decydowaæ o naszych  losach , a one ich nie in-
teresuj¹, bo  tak naprawdê dla nich wa¿na jest
tylko w³adza. To oni chc¹ budowaæ nam Polskê
od góry w dó³, a wszystkie budowle budujemy
od do³u w górê.

Budujmy nasz¹ rzeczywistoœæ na miarê re-
alnych mo¿liwoœci. Oddajmy gminê w rêce lu-
dzi, którzy wiedz¹ i chc¹, a nie tym, którzy chc¹
lub musz¹, bo nieomylni wodzowie kazali opa-
nowaæ samorz¹dy i obiecali wesprzeæ finanso-
wo. Pytacie sk¹d kasa? To nasze pieni¹dze, bo
partie parlamentarne otrzymuj¹ dotacje z bud¿etu
pañstwa. Maj¹ œrodki finansowe, które daj¹ im
przewagê nad pozosta³ymi kandydatami, którzy
chc¹ z nimi rywalizowaæ.

Za rok wierni „¿o³nierze”, recytuj¹cy myœli
„nieomylnych” liderów rewan¿uj¹c siê za man-
daty samorz¹dowe i intratne funkcje, powalcz¹

o zwyciêstwo swoich, którzy „najlepiej” myœl¹
za nas - dla nas.

Wróæmy do wyborów samorz¹dowych.
Kandydatów na funkcjê burmistrza ju¿ znamy.
Mo¿e nie wszystkich. Listy kandydatów na rad-
nych tworz¹ partie i komitety wyborcze. Za
parê dni czeka nas ofensywa wizjonerskiej
kampanii, ale bêd¹ i tacy, którzy uwodziæ nas
bêd¹ urokiem osobistym, pe³ni¹ wiedzy o wszyst-
kim, a mo¿e i braæ na litoœæ. Z piêkn¹ wizj¹,
która niewiele bêdzie mia³a wspólnego z mo¿-
liwoœciami przysz³ej rady i realiami bud¿eto-
wymi. Wejdziemy po 21 listopada w nowe czte-
rolecie, w czasie którego zapomnimy o progra-
mach wyborczych, aby w nastêpnej kampanii
znowu uwierzyæ, bo nasz œwiat bez marzeñ by³-
by bardzo ubogi.

Pamiêtajmy wybieraj¹c radnych i burmi-
strza, ¿e chcieæ to nie zawsze móc!

Kandydatom do funkcji samorz¹dowych,
zwolennikom oraz konkurentom polecam myœl Ks.
Biskupa Tadeusza „Absolutna równoœæ miêdzy
ludŸmi polega na tym, ¿e ka¿dy jest wyposa¿ony
w jednakow¹ dla wszystkich godnoœæ cz³owieka”.

Jeden z prezydentów USA mówi³, ¿e poli-
tycy na wszystkich szczeblach maj¹ sk³onnoœæ
do myœlenia o przysz³ych wyborach, a nie o przy-
sz³ych pokoleniach.

Dzwon to podstawowy instrument muzyki
koœcielnej, u¿ywany od ponad tysi¹ca lat w li-
turgii chrzeœcijañskiej koœcio³a katolickiego.
G³osiciel Chwa³y Bo¿ej oraz wieœci wa¿nych.
Dodatkowo posiada równie¿ wartoœæ dzie³a
sztuki oraz Ÿród³a historycznego, szczególnie
dla miejscowoœci i koœcio³a, w którym przysz³o
mu pe³niæ s³u¿bê Bo¿¹.

Powrót tej klasy dzwonu z czasu gotyckiego
œredniowiecza, to wydarzenie o szczególnym zna-
czeniu dla Brzeszcz. Jest tak¿e wa¿nym faktem
historycznym dla Ziemi Oœwiêcimskiej.

Ograniczaj¹c siê tylko do ostatniego etapu
jego historii: jest to Dzwon, który zosta³ w 1941
roku w³¹czony w wir drugiej wojny œwiatowej,
przeszed³ jego wojenno-dzwonowym szlakiem
daleko na pó³noc Europy, by tam (zaledwie z garstk¹
jemu podobnych) móg³ zostaæ dziêki, nie boj¹c
siê powiedzieæ: Opatrznoœci Bo¿ej, uchroniony
z wielkiego pogromu dzwonów europejskich cza-
su drugiej wojny œwiatowej. Po zakoñczeniu dzia-
³añ wojennych, zosta³ skierowany do pos³ugi
duchowej, s³u¿by Bo¿ej u ludzi w obcej ziemi, w od-
leg³ym kraju w koœciele œw. Brygidy w Wiesba-
den-Bierstadt Diecezji Limburg w Hesji. Dopie-
ro stamt¹d, gdy wype³ni³ siê jego czas, AD 2008
poprzez zainicjowane starania po tej, oraz ¿ycz-
liwych ludzi po tamtej stronie, nieistniej¹cej ju¿
granicy, danym mu by³o powróciæ… do konty-
nuowania przerwanej przed wiekami s³u¿by, na
Ziemi Oœwiêcimskiej w Ojczystych Brzesz-
czach, które ju¿ od XV wieku ws³uchiwa³y siê
w dŸwiêk jego g³osu.

Na Dzwonie czytamy napis z u³o¿onych ma³ych
liter gotyckich: o.rex.glorie.veni.cum.pace.i.n.r.i.ihe-

sus.maria. Jest to proœba, wezwanie do Króla Chwa-
³y, by przyby³ z pokojem, zakoñczona imieniem Ma-
ria. Proœbê wypisano w czasie gotyckiego œrednio-
wiecza, gdy ludnoœæ udrêczona wewnêtrznymi woj-
nami, rozbojami, równie¿ wstrz¹sami religijnymi,
naprawdê potrzebowa³a Pokoju Bo¿ego.

Cz³owiek czasu dzisiejszego liberalizmu, re-
latywizmu, wiod¹cy bardziej ustabilizowane ¿ycie
materialne, jest zarazem bardziej zagro¿ony wp³y-
wami wspó³czesnego ateizmu, szczególnie potrze-
buje wiêc Pokoju Ducha. Obecny powrót Dzwo-
nu Micha³a Archanio³a do Brzeszcz, z g³êbok¹
wymow¹ tej proœby, móg³by staæ siê dla ludzi
szczególnym wskazaniem na codzienne ¿ycie
w prawdzie Bo¿ej oraz wzajemnej, ¿yczliwej
przyjaŸni na nastêpne lata trzeciego tysi¹clecia.

S¹dzê, ¿e bêdê wyrazicielem woli nie tylko
Brzeszczan, dziêkuj¹c za dzisiejsz¹ uroczystoœæ po-
œwiêcenia Dzwonnicy, piêknego dzie³a architektu-
ry i godnego miejsca spoczynku dla historycznego

Dzwonu, wa¿nego œwiadka historii Ziemi Oœwiê-
cimskiej. Obecny tu tak¿e Micha³ Archanio³, obok
dotychczasowych patronów (œw. Urbana oraz œw.
Idziego), bêdzie nam równie¿ patronowa³ chro-
ni¹c od z³ego Brzeszcze i ich Mieszkañców.

Nale¿y równie¿ z³o¿yæ wyrazy podziêko-
wania za udzia³ i pomoc w nie³atwych stara-
niach o powrót tego Dzwonu, zarówno Ksiêdzu
Pra³atowi, proboszczowi naszej parafii, jak i na-
szym wspó³pracownikom, pani Burmistrz Tere-
sie Jankowskiej, pani Prezes naszego Stowarzy-
szenia Brzost Barbarze W¹sik oraz panu Piotro-
wi Stawowemu. Dziêkujemy tak¿e za cenn¹ po-
moc z Wiesbaden-Bierstadt, ksiêdzu proboszczo-
wi katolickiej parafii koœcio³a œw. Brygidy Ma-
teuszowi Struthowi, jego w³adzy duchowej ks.
Biskupowi Kamphausowi oraz Radzie Parafial-
nej i Radzie Zarz¹du z pani¹ przewodnicz¹c¹
Mari¹ Klunke, jej zastêpc¹ dr Holgarem Hüne-
mohr oraz szlachetnej rodzinie pana Heine Rie-
tha z ma³¿onk¹, która ufundowa³a na miejsce po-
wracaj¹cego do Brzeszcz nowy Dzwon dla ko-
œcio³a w Wiesbaden-Bierstadt.

Dzisiaj wielki powrót historycznego Dzwonu
z Wiesbaden do Brzeszcz jest faktem z wielu
wzglêdów historycznych, bêd¹c wspólnym dzie-
³em ludzi z dwóch odleg³ych od siebie ziem i œro-
dowisk, którzy wykazali siê wzajemnym zrozu-
mieniem i zwyk³¹ ludzk¹ ¿yczliwoœci¹. Realizo-
wane na poziomie najni¿szych parafii starania oraz
ich wspólne dokonanie wyznaczaj¹ kierunek wza-
jemnej, ¿yczliwej wspó³pracy oraz dobrym sto-
sunkom panuj¹cym wœród ludzi znad Wis³y i £aby
na rozpoczynaj¹ce siê trzecie tysi¹clecie - za co
dziêkujemy Opatrznoœci Bo¿ej.

Czas samorz¹dnoœci
„Nie wolno uwodziæ cierpieniem,

poniewa¿ cierpienie jest rzecz¹ zbyt
powa¿n¹, aby sprowadzaæ je wy-
³¹cznie do poziomu gry o w³adzê”

(ks. Józef Tischner)

Józef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef Stolarczyk

Kazimierz BieleninKazimierz BieleninKazimierz BieleninKazimierz BieleninKazimierz Bielenin

Kilka s³ów refleksji z okazji poœwiêcenia Dzwonnicy dla
Dzwonu Micha³a Archanio³a w dniu 1 wrzeœnia AD 2010

Zdjêcie pochodzi z www.parafia.brzeszcze.pl

Aktualnoœci
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Reklama

25 wrzeœnia w sali sportowej
brzeszczañskiego Gimnazjum nr 1
ruszy³y rozgrywki III Ligi Pi³ki
Siatkowej Mê¿czyzn w Brzesz-
czach, w ramach  której wystêpu-
je dru¿yna Uczniowskiego Klubu
Sportowego Gminy Brzeszcze.

Dru¿yna UKS Brzeszcze z pierw-
szym przeciwnikiem, którym by³
„K³os Olkusz”, po wyrównanej wal-
ce przegra³a 0:3. Du¿ym os³abie-
niem brzeszczan by³ brak pierwsze-
go rozgrywaj¹cego.

- G³ównym celem sekcji pi³ki
siatkowej UKS w tym roku bêdzie
utrzymanie siê dru¿yny mêskiej
w III Lidze, gdzieœ w granicy 8

miejsca, no i udany start dziew-
cz¹t w Ma³opolskiej Lidze Juniorek.
Od przysz³ego roku, mam nadziejê,
uda nam siê utworzyæ dru¿yny ju-
niorów - mówi prezes UKS Brzesz-
cze Andrzej Jakimko. - Warto nad-
mieniæ, ¿e dru¿yna mêska UKS
utrzymywana jest w 100 proc. ze
œrodków pozyskanych od sponso-
rów, którym serdecznie dziêkujemy
za wsparcie.

III Liga Pi³ki Siatkowej Mê¿-
czyzn w paŸdzierniku rozegra cztery
spotkania: 2.10 (Mosir Bukowno -
UKS Brzeszcze); 16.10 (UKS
Brzeszcze - Skawa Wadowice); 23.10
(CSKS Laskowa - UKS Brzeszcze);
30.10 (UKS Brzeszcze - MARATON
Krzeszowice).

Ruszy³a III Liga

EPEPEPEPEP

Serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy uczestniczyli w po-
grzebie mojego mê¿a

œp. Kazimierza Mastykarza
za okazane wspó³czucie, s³owa pociechy, wieñce, kwiaty oraz za-

mówione msze œwiête sk³adaj¹ ¿ona, syn i córka z rodzinami.

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia dla druhów Jadwigi i Jana Sz³a-
pów z powodu œmierci syna Andrzeja sk³adaj¹ pogr¹¿eni w smutku
cz³onkowie Harcerskiego Krêgu Seniorów w Jawiszowicach.
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Sport

Zmar³ Pawe³ Lorens trzykrotny mistrz
Polski w biegu na 20 km w mistrzostwach kra-
ju rozgrywanych w  Brzeszczach, czo³owy pol-
ski maratoñczyk w latach osiemdziesi¹tych.
Swoje sportowe ¿ycie w latach 1981-1990 zwi¹-
za³ z Górnikiem Brzeszcze.

Pawe³ Lorens urodzi³ siê 19 marca 1958 r.,
w gminie Kozy k. Bielska-Bia³ej. W swej karie-
rze reprezentowa³ barwy klubów: MKS Beskidy-
Bielsko (1973-75); Wis³a Kraków (1976-81);
Górnik Brzeszcze (1981-90). Trzy razy z rzêdu,
w latach 1983-1985, zdobywa³ tytu³ mistrza Pol-
ski na dystansie 20 km podczas mistrzostw kraju
rozgrywanych w Brzeszczach.

Pod koniec kariery koncentrowa³ siê g³ów-
nie na startach w biegu maratoñskim. Najwiêk-
sze sukcesy na tym dystansie odniós³ w 1986 r.
zwyciê¿aj¹c w Walencji i w hiszpañskiej Calvii
oraz zajmuj¹c 6. miejsce w maratonie w Berlinie.

W 1981 r. w Madrycie reprezentowa³ bar-
wy Polski w mistrzostwach œwiata w biegach
prze³ajowych na dystansie 12 km. W 1985 r.
zaj¹³ 22. miejsce w Rzymie w Pucharze Euro-
py w maratonie.

Pawe³ Lorens nie ¿yje

EPEPEPEPEP

Pawe³ Lorens w roli trenera siatkarek, na fotografii
z gimnazjalistkami z Bierunia

Pawe³ Lorens zmar³ w wieku 52 lat w szpita-
lu w Bielsku-Bia³ej. Pogrzeb odby³ siê 28 wrze-
œnia w koœciele pw. œw. Aposto³ów Szymona i Judy
Tadeusza w Kozach k. Bielska-Bia³ej.

Syn postraszy³ ojca
LKS Skidziñ na pó³metku rozgrywek pla-

suje siê w œrodku stawki wadowickiej okrêgów-
ki. Podopieczni Jana Sporysza maj¹ jednak
zdecydowanie bli¿ej do czo³ówki, ni¿ strefy
spadkowej.

Niew¹tpliwie LKS Skidziñ gra lepiej, ni¿
pokazuje to miejsce w tabeli. Postawa podopiecz-
nych Jana Sporysza mog³a siê podobaæ w meczach
z wy¿ej notowanymi „na papierze” eki-
pami z Kleczy Dolnej i Brzezinki. 

Najpierw Skidziñ zremisowa³ u sie-
bie z jednym z g³ównych kandydatów do
awansu. Mecz z kleczanami zakoñczy³
siê wynikiem 1:1, a gospodarze przy
odrobinie szczêœcia mogli siê nawet po-
kusiæ o zwyciêstwo. Jedynego gola dla
Skidzinia w tym pojedynku zdoby³ Rafa³
Brañka. 

Jeszcze lepiej posz³o dru¿ynie benia-
minka w Brzezince. Skidzinianie okazali
siê lepsi od Iskry w derbach powiatu, wy-
grywaj¹c 3:1. 

Pocz¹tek zapowiada³ jednak ³atwe
zwyciêstwo zespo³u Grzegorza P³awnego,
a wszystko za spraw¹ syna… trenera Skidzinia. 

Graj¹cy w Brzezince Pawe³ Sporysz zamkn¹³
dogranie ze skrzyd³a Piotra Macieszy i po chwili
uton¹³ w objêciach kolegów. Kiedy Pawe³ Spo-
rysz cieszy³ siê ze swojego trafienia, ojciec Jan
Sporysz udziela³ reprymendy obroñcom ekipy
goœci. Los bywa jednak przewrotny… 

Po koñcowym gwizdku sêdziego triumfowa³
Jan Sporysz, a syn Pawe³ razem z zespo³em Iskry
ze spuszczon¹ g³ow¹ udawa³ siê do szatni.

- Chwa³a naszej dru¿ynie, ¿e siê nie pod³a-
ma³a - mówi Jan Sporysz, trener Skidzinia. -

Wrêcz przeciwnie. Strata gola jeszcze bardziej nas
scementowa³a i umotywowa³a. Po raz pierwszy
uda³o nam siê odwróciæ losy meczu na swoj¹ ko-
rzyœæ - dodaje trener. 

Kluczowa okaza³a siê 25 minuta. Wówczas
zmierzaj¹c¹ do bramki Iskry pi³kê rêk¹ zatrzy-
ma³ £ukasz Jasek. Decyzja arbitra mog³a byæ tyl-
ko jedna. Czerwona kartka i rzut karny. Futbolów-
kê na 11 metrze ustawi³ Dariusz Adamczyk i szan-
sy nie zmarnowa³.  

- Nie ukrywam, ¿e ta „czerwieñ” bardzo nam
pomog³a. Rywalowi bardzo brakowa³o tego jed-
nego zawodnika. Jeszcze przed przerw¹ uda³o
siê obj¹æ prowadzenie. £adnym strza³em z dy-
stansu popisa³ siê Dariusz Adamczyk i pi³ka wy-
l¹dowa³a na s³upku. Poprawka Rafa³a Brañki
by³a formalnoœci¹. Darek ma najlepsze uderze-
nie w zespole. Na treningach wszystko mu wy-
chodzi, a w meczach ligowych jakoœ jest przy-
blokowany - mówi Jan Sporysz.

Po zmianie wynik meczu ostatecznie ustali³
Rafa³ Brañka, który g³ow¹ pokona³ Jakuba Ja-
siñskiego po ³adnym dograniu Sebastiana Nowaka.

Skidzinianie graj¹ lepiej, ni¿ pokazuje to
miejsce w tabeli wadowickiej okrêgówki 

Skidzinianie zas³u¿enie pokonali w Brzezince
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Po trzecim golu dla skidzinian wszystko by³o
ju¿ jasne. Minorowe nastroje panowa³y pod
szatni¹ Iskry. 

- Jestem wœciek³y - nie owija³ w bawe³nê Grze-
gorz P³awny, trener Iskry Brzezinka. - Strzelamy
szybko gola i zamiast pójœæ za wyprowadzonym
ciosem „dobijaj¹c” rywala, my spoczywamy na
laurach. Objêliœmy prowadzenie i ch³opcy chyba
doszli do wniosku, ¿e mecz zosta³ ju¿ wygrany.
Zostaliœmy za to boleœnie skarceni - powiedzia³
trener P³awny.

(staj)(staj)(staj)(staj)(staj)

Jawiszowianie „postawili siê” g³ównemu
faworytowi rozgrywek klasy A.

Jeszcze przed sezonem w rozgrywkach klasy
A rozdzielono role. Awans i pierwsze miejsce by³o
zarezerwowane dla So³y Oœwiêcim, która doko-
na³a kilku spektakularnych transferów. Dru¿yna
z oœwiêcimskich Plant mia³a rozstawiaæ poszcze-
gólnych rywali po k¹tach, a ci z kolei mieli tylko
prosiæ o najni¿szy wymiar kary. Tymczasem…

Na cztery kolejki przed zakoñczeniem rundy
jesiennej So³a ogl¹da plecy Zatorzanki i Jawiszo-
wic. Ten w³aœnie duet otwiera tabelê z trzema
punktami przewagi nad faworyzowanym zespo-
³em z Oœwiêcimia.

Podopieczni graj¹cego trenera Rafa³a Prze-
myka maj¹ za sob¹ wiêcej ni¿ udane dwa pierw-
sze miesi¹ce rozgrywek. Z siedmiu gier LKS Ja-
wiszowice wygra³ a¿ piêciokrotnie (4:3 z Or³em
w Witkowicach, 1:0 ze Strumieniem w Polance
Wielkiej, 2:0 z Solavi¹ w Grojcu oraz 5:2 z Pio-
trowicami i 3:1 z Gorzowem u siebie). Tylko raz
jawiszowianie musieli uznaæ wy¿szoœæ przeciw-
nika. Tak by³o w Rajsku (1:3). Z kolei mecz na
szczycie z oœwiêcimsk¹ So³¹ zakoñczy³ siê remi-
sem 1:1. W drugiej ods³onie gospodarze mogli
nawet zadaæ rozstrzygaj¹cy cios…

Zaczê³o siê jednak po myœli So³y. Ju¿ po nie-
spe³na 10 minutach skrzyd³em uciek³ Rafa³ Ga³-
gan i dogra³ w pole karne. Pierwsze uderzenie
Dawida Piskozuba obroni³ Robert Gruszecki.
Poprawka Tomasza Borowczyka by³a ju¿ skutecz-
na. So³a wczeœniej mog³a obj¹æ prowadzenie, ale
kapitaln¹ interwencj¹ popisa³ siê Rafa³ Przemyk.
Graj¹cy trener wybi³ pi³kê zmierzaj¹c¹ do siatki
ju¿ z linii bramkowej. W  miarê up³ywu czasu do
g³osu zaczêli dochodziæ miejscowi. Jak gola nie
strzeli³ Bartosz Michalik, wie tylko sam zaintere-
sowany. Zawodnik Jawiszowic z najbli¿szej od-
leg³oœci nie trafi³ do pustej bramki. 

W drugiej po³owie w pe³ni siê jednak zreha-
bilitowa³. Pewnie wykorzysta³ on „jedenastkê”,
podyktowan¹ za faul Oskara Kyrcza na wszêdo-
bylskim Ryszardzie Oczkowskim. Spotkanie na-
bra³o jeszcze wiêkszych rumieñców w samej koñ-
cówce. Akcje przenosi³y z jednej pod drug¹ bram-
kê. Linie defensywne So³y i Jawiszowic nie po-
pe³ni³y jednak b³êdu. Mecz zakoñczy³ siê spra-
wiedliwym remisem 1:1. Spotkanie, okreœlane
mianem hitu kolejki, nie zawiod³o licznie zebra-
nych kibiców obu ekip. Pojedynek na szczycie
móg³ siê podobaæ, a zawodnicy zostawili sporo
zdrowia na „ciê¿kiej” murawie.

(staj)(staj)(staj)(staj)(staj)

Nie taki diabe³
straszny… 



32 Odg³osy Brzeszcz    paŸdziernik 2010

Reklama


