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Wycieczki z zagranicznymi tury-
stami regularnie odwiedzające
gminę Brzeszcze? Być może ta
śmiała wizja niedługo się ziści.
Ale jakie miejsca przyciągną
turystów do Brzeszcz? Naszym
atutem ma być historia.

A konkretnie miejsca w gminie związane
z historią KL Auschwitz. Początkiem grudnia
do Brzeszcz zawitała blisko 30-osobowa gru-
pa polskich i włoskich nauczycieli. Goście zwie-
dzili będące tuż po renowacji obiekty łaźni
i latarni dawnego podobozu Jawischowitz
w parku miejskim przy ul. Dworcowej. Wizyta
była częścią kilkudniowego zwiedzania obo-
zu KL Auschwitz.

– Mam nadzieję, że ta wycieczka będzie
wstępem do współpracy pomiędzy Urzędem
Gminy w Brzeszczach a Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau oraz KWK „Brzeszcze-Si-
lesia” – mówi burmistrz Brzeszcz Teresa Jan-
kowska. – Chcemy włączyć leżące na terenie
naszej gminy miejsca pamięci do ścieżki hi-
storycznej Muzeum. Mam na myśli podobozy

na Budach i w Jawiszowi-
cach, KWK „Brzeszcze” i te-
ren Ruchu II - miejsca ka-
torżniczej pracy więźniów
oraz cmentarze w Brzesz-
czach i Jawiszowicach - miej-
sca zbiorowego pochówku
osób zabitych podczas tzw.
marszu śmierci. Pierwszym
krokiem będzie oznakowa-
nie tych miejsc w stylistyce i
według standardów oświę-
cimskiego Muzeum.

Jeszcze jednym miej-
scem, które ma świadczyć i
przypominać o wojennej
przeszłości brzeszczańskiej
ziemi będzie tworzona od
jakiegoś czasu w budynku
tzw. Willi obok basenu Izba

Pamięci przy brzeszczańskim Kole Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych. Izba stopniowo ma być rozbudowy-
wana i w niedalekiej przyszłości ma stać się mu-
zeum historycznym gminy Brzeszcze. W 63. roczni-
cę wyzwolenia obozu KL Auschwitz - 27 stycznia -
zostanie tam otwarta specjalna ekspozycja. Auto-
rem wystawy zatytułowanej „Podobóz Jawiszowi-
ce” jest pasjonat i kolekcjoner z Brzeszcz, który udo-
stępnił posiadane przez siebie eksponaty.

Po wejściu do pomieszczenia, gdzie znajdują
się eksponaty, oglądającemu rzuca się w oczy po-
kaźna ekspozycja. Przy zrekonstruowanej z orygi-
nalnych elementów ścianie obozowego baraku stoi
prycza.

– Nie wiadomo czy to prycza więźnia czy może
esesmana – mówi brzeszczański kolekcjoner, chcą-
cy zachować anonimowość. – Dla potrzeb wystawy
stała się pryczą funkcyjnego, czyli więźnia. Odnala-
złem ją już dosyć dawno temu w naszym mieście.
Leżała na strychu jednego z domów. Była bardzo
zardzewiała i wymagała zabezpieczenia.

Obok pryczy stoją chodaki, taboret, a na nim
miska. W rogu obozowa szafa. Oto cały dobytek
więźnia jawiszowickiego podobozu. W gablotach
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Cenne miejsca pamięci
Rada Miejska uchwaliła stawki
podatków lokalnych na 2008 rok.
Opłaty, które płacimy do kasy
Urzędu Gminy wzrosły średnio
o 5 procent.   Str. 3.

Brzeszczańska kopalniana orkiestra
dęta zagrała w dzień św. Barbary
samemu prezesowi Kompanii
Węglowej Grzegorzowi Pawłaszkowi
przed jego domem w Chrzanowie.
Str. 11.

Żadne dziecko w naszej gminie nie
powinno być głodne. Ubogie
rodziny mogą korzystać z różnych
form dożywiania dla swoich
pociech. Gwarantuje to ustawa
o ustanowieniu programu
wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”.   Str. 13.

Wydawałoby się, że skidzinianie
są mieszkańcami sołectwa i wsi
Skidziń. W Warszawie sądzą
jednak inaczej. Tam w centralnych
urzędach państwowych małą
miejscowość wchodzącą w skład
gminy Brzeszcze nazywa się
Skidzin.   Str. 13.

Podatki w górę

Barbórkowe obchody

Tędy do Skidzina

Dożywianie
jest potrzebne

15 grudnia basen „Pod Platanem”
tętnił życiem bardziej niż zwykle.
Tego dnia zorganizowano „Święto
Basenu”.   Str. 27.

Pływały całe rodziny
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Mój stosunek do tak zwanych
noworocznych postanowień jest
ambiwalentny. Z jednej strony ta-
kie postanowienia wynikające z
tego, że coś się kończy, a coś się
zaczyna, wydają się być naciągane.
Z drugiej strony czy nie najlepszy to
czas na wprowadzenie zmian w
swoim życiu? Tak czy owak pewnie
każdy z nas coś tam sobie postana-
wia. Jedno z moich noworocznych
postanowień to rzucenie okropne-
go nałogu nikotynowego. Ale to
nie wszystko.

Każdy z nas słyszał o efekcie glo-
balnego ocieplenia. Nie wdając się
w toczący się od lat spór czy tak
naprawdę emisja CO2 jest powo-
dem zwiększania się średniej tem-
peratury ziemskiej atmosfery i oce-
anów, przyznam, że problem jest
dosyć poważny. I to my - ludzie je-
steśmy za niego odpowiedzialni.
Ciekawy film Davisa Guggenheima
„Niewygodna prawda” o działa-
niach niedoszłego prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych Ala Gore’a de-
maskujących mity na temat
globalnego ocieplenia w prosty, ale
sugestywny sposób przedstawia
problem. Co w praktyce powoduje
globalne ocieplenie? Badania do-
wodzą, że powodem występowa-
nia tego efektu jest działalność czło-
wieka, który jest odpowiedzialny za
wypuszczanie do atmosfery gazów
cieplarnianych. W praktyce oznacza
to na przykład jazdę samochodem,
podróże samolotami odrzutowymi,
korzystanie z elektryczności z po-
bliskiej elektrowni spalającej węgiel,
spalanie drewna czy powstawanie
niektórych procesów rolniczych (jak
uprawa ryżu). Znaczny wpływ na
poziom gazów cieplarnianych w at-
mosferze ma również wycinanie la-

się do zmniejszenia emisji dwutlen-
ku węgla. I to właśnie moje nowo-
roczne postanowienie. Możliwie jak
najmniej szkodzić naszej ziemi. Sto-
sować się do tego, o czym wyżej
pisałem. A muszę się przyznać, że
niejednokrotnie zdarzało mi się a
to zostawić niepotrzebnie włączo-
ny komputer, a to zapomnieć zga-
sić światła w pomieszczeniu, czy też
paląc w piecu wrzucić tam jakiś pla-
stik. Postanawiam tego zaprzestać
i mam nadzieję, że mi się to uda,
do czego i Państwa zachęcam. Przy
okazji nasuwa mi się jedna myśl -
czy potrzebne są te wszystkie świa-
tełka i błyskotki świąteczne poza-
wieszane na słupach, nad droga-
mi i w innych miejscach, świecące
24 godziny na dobę?  Estetyki to
raczej nie przydaje miastu, a w du-
żym stopniu może szkodzić środo-
wisku. Dodatkowo płacimy za to
my - podatnicy. Druga sprawa - czy
trudno jest wyregulować tak czuj-
niki w niektórych latarniach miej-
skich, by nie świeciły cały czas? Po
co komu światło latarni w biały
dzień? Trochę dobrej woli do zmia-
ny postaw, a może być tylko lepiej.
Z tymi postanowieniami życzę Pań-
stwu wszystkiego co najlepsze w
Nowym 2008 Roku.

Piotr Kruszyński

sów. Drzewa są zdolne do pobiera-
nia dwutlenku węgla z atmosfery i
zamieniania go na tlen. W związku z
czym wycinając lasy, człowiek zmniej-
sza zdolność do usuwania z atmos-
fery CO2. Okazuje się również, że
może to pociągnąć za sobą szereg
różnorodnych skutków. Właściwe
przewidzenie ich jest oczywiście bar-
dzo trudne i można natknąć się na
sprzeczne ze sobą informacje. Jed-
nakże z czasem naukowcy potrafią
coraz lepiej interpretować fakty i pro-
gnozować wydarzenia, które mogły-
by nastąpić. Oto kilka najważniej-
szych zmian, które może spo-
wodować globalne ocieplenie: pod-
niesienie poziomu mórz i oceanów
od 9 cm do 88 cm do roku 2100.
Taki wzrost poziomu wód może po-
wodować powodzie podczas burz i
sztormów,  sezonowe podtopienia,
a w niektórych regionach całkowite
zalanie (półwysep Floryda, region Za-
toki San Francisco, Holandia, Pekin).
Niespotykane dotąd susze i upały
mogą spowodować brak wody, po-
żary oraz śmierć dziesiątek tysięcy
ludzi (jak choćby podczas fali upa-
łów w Europie w 2002 roku). Para-
doksalnie w momencie występowa-
nia susz i upałów, w innych
regionach może dochodzić do nie-
spotykanych burz, opadów deszczu
i lawin błotnych. W niektórych przy-
padkach wzrost temperatury może
spowodować całkowite wyginięcie
niektórych gatunków fauny i flory,
które nie będą w stanie przystoso-
wać się do zmian klimatycznych.

Brzmi apokaliptycznie? Nieste-
ty. Oczywiście trwa spór czy to
wszystko jest prawdą. Naukowcy są
podzieleni. Lecz czy nie lepiej dmu-
chać na zimne? Czy w takim wy-
padku nie przyjąć swoistego zakła-

du Pascalowskiego? Lecz co my,
zwykli obywatele możemy zrobić?
Otóż możemy, i to dużo. W krajach
rozwiniętych statystyczny obywa-
tel powoduje pośrednio emisję co
najmniej kilku ton dwutlenku wę-
gla rocznie. Duża część tej emisji
związana jest z korzystaniem z elek-
tryczności oraz środków transpor-
tu. Ponadto emisję gazów cieplar-
nianych powodują rozkładające się
na wysypiskach odpadki (metan),
hodowla bydła, używane środki
chemiczne itp. Każdy człowiek ma
możliwość ograniczenia tych emisji
od zaraz, nawet o 30 proc., o ile
tylko dokona pewnych zmian w
swoim bezpośrednim otoczeniu i
we własnych nawykach. Przede
wszystkim powinniśmy wyłączać
wszystkie niepotrzebne światła i
urządzenia elektryczne oraz zasto-
sować żarówki energooszczędne.
Jak najmniej używać samochodów,
a jeśli już, to tych najbardziej sprzy-
jających środowisku, sortować śmie-
ci, starać się kupować produkty
wytworzone z materiałów odzyska-
nych. Na zakupy ruszyć z własną
torbą, nie zabierając ze sobą z po-
wrotem pełno reklamówek czy też
woreczków foliowych. Jest jeszcze
wiele działań, które należałoby
wprowadzać w życie przyczyniając

Noworoczne postanowienia

OBCHODY ROCZNICY WYZWOLENIA BRZESZCZ
- 25 stycznia godz. 18.00 (sala widowiskowa OK)
KONCERT NOWOROCZNY
W programie:
- Oskardy 2007 - wręczenie nagród burmistrza Brzeszcz
- koncert chóru Canticum Novum z parafii Matki Bożej Bolesnej w
Jawiszowicach - Osiedlu
- 26 stycznia, godz. 17.00 (sala widowiskowa OK)
KONCERT ORKIESTRY MANDOLINISTÓW
Noworoczny koncert Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów Miejskie-
go Domu Kultury pod kierunkiem dyrygenta oraz twórcy orkiestry Ta-
deusza Grudzińskiego.
- 27 stycznia - złożenie kwiatów i wieńców pod pomnikami upamięt-
niającymi ofiary II wojny światowej.
- 28 stycznia, godz. 17.00 (sala widowiskowa OK)
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
„6804” - autorski monodram Augusta Kowalczyka - byłego więźnia
KL Auschwitz
Od 15.00 do 17.00 możliwość zwiedzenia odrestaurowanej łaźni
dawnego podobozu Jawischowitz w parku przy ul. Dworcowej.
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Rada Miejska uchwaliła stawki
podatków lokalnych na 2008 rok.
Opłaty, które płacimy do kasy Urzę-
du Gminy wzrosły średnio o 5 pro-
cent.

Roczna opłata od posiadania psa
wyniesie teraz 35 zł, a nie jak do tej
pory 30 zł. W Urzędzie Gminy sza-
cują, że wpływy do budżetu z tego
tytułu mogą być wyższe o około 2
tys. 870 zł.

Od prawie 5 proc. do ponad 60
proc. wzrosły stawki roczne podatku
od nieruchomości. I tak stawki podat-
ku od gruntów w tym roku wynoszą:
- związanych z prowadzeniem dzia-
łalność gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków - 0,61 zł
od 1m2 powierzchni,
- pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne retencyjne lub elektrow-
ni wodnych - 3,58 zł od 1 ha po-
wierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicz-
nego - 0,12 zł od 1 m2 powierzchni,
- ujętych w ewidencji gruntów jako
drogi - 0,04 zł od 1 m2 powierzchni,
- ujętych w ewidencji gruntów jako
wody stojące, zajęte na prowadze-
nie działalności statutowej stowa-
rzyszeń - 0,05 zł od 1m2 powierzchni.

Z kolei stawki podatku od budyn-
ków i ich części wynoszą:
- mieszkalnych - 0,49 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz budyn-
ków mieszkalnych lub ich części za-
jętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 16,75 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

- zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 8,74 zł od 1m2 powierzch-
ni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie udzie-
lania świadczeń zdrowotnych - 3,68
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicz-
nego: garaży - 4,94 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, innych - 3,14
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Podatek od budowli lub ich czę-
ści wynosi 2 proc. ich wartości okre-
ślonej na podstawie ustawy o po-
datkach lokalnych i opłatach
lokalnych.

Według szacunków, w związku
ze zmianą stawek podatku od nieru-
chomości, dochody gminy wzrosną
o około 261 tys. 462 zł.

Dzienne opłaty targowe od osób
fizycznych i prawnych, prowadzących
handel na targowiskach w Brzesz-
czach wzrosły od 3 do 6 procent.
Z tytułu opłaty targowej prognozuje
się wzrost wpływów o około 5 tys.
700 zł.

- Podatki lokalne uchwalane
przez Radę Miejską nie mogą prze-
kroczyć maksymalnych stawek okre-
ślonych w obwieszczeniu ministra
finansów - tłumaczy Renata Koryciń-
ska, skarbnik gminy Brzeszcze. - Staw-
ki te, co roku ulegają zmianie ze
względu na wzrost cen detalicznych
towarów i usług konsumpcyjnych.
Podatki lokalne w naszej gminie nie
były zmieniane od 3 lat. I chociaż
wraz z nowym rokiem stawki zosta-
ły podniesione, to należy zauważyć,
że we wszystkich kategoriach opo-
datkowania zostały ustalone znacz-
nie poniżej wysokości stawek mak-
symalnych określonych w obwie-
szczeniu ministra finansów.

jack

Podatki
w górę

Od 1 lutego Straż Miejska kontro-
lować będzie czy właściciele nierucho-
mości podpisali z firmami wywozo-
wymi umowy na opróżnianie zbio-
rników bezodpływowych nieczysto-
ści ciekłych. Właściciele, którzy nie
wywiążą się z obowiązku muszą li-
czyć się z karą grzywny.

Obowiązek wynika z ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach oraz „Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy
Brzeszcze”.

Jeszcze w starym roku Straż Miej-
ska wysłała pisma w tej sprawie do
wszystkich właścicieli nieruchomości w
gminie, którzy nie mają możliwości pod-
łączenia się do kanalizacji sanitarnej.

- Informowaliśmy w nich o obo-
wiązku wyposażenia nieruchomości w
zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub w przydomową oczyszczal-
nię ścieków oraz o pozbywaniu się nie-
czystości ciekłych w sposób zgodny z
przepisami ustawy. To znaczy, że każ-
dy właściciel nieruchomości zobowią-
zany jest do podpisania umowy z wy-

braną jednostką posiadającą zezwo-
lenie burmistrza na odbiór odpadów
komunalnych ciekłych oraz do opróż-
niania zbiorników bezodpływowych
czyli szamb co najmniej dwa razy w
roku i wywozu nieczystości do stacji
zlewnych - wyjaśnia komendant
brzeszczańskiej Straży Miejskiej
Krzysztof Tokarz. - Nie zastosowanie
się do wymagań skutkować będzie
niestety nałożeniem kary grzywny.

Do pism wysłanych do mieszkań-
ców Straż Miejska dołączyła listę
uprawnionych jednostek, z którymi
można zawierać umowy na wywóz
nieczystości. Znalazły się na niej Agen-
cja Komunalna z Brzeszcz, Eko-Kom-
bid z Włosienicy i Kółko Rolnicze z
Brzeszcz.

Już początkiem lutego Straż Miej-
ska na podstawie wykazów otrzyma-
nych z tych firm sprawdzać będzie czy
umowy zostały zawarte. Początkiem
2009 r. skontroluje zaś czy właścicie-
le nieruchomości przynajmniej dwa
razy w 2008 roku wywiązali się z obo-
wiązku wywozu nieczystości ciekłych.

EP

Urząd Gminy wesprze finanso-
wo wspólnoty mieszkaniowe, któ-
re zechcą założyć w swych blokach
instalację centralnego ogrzewania
i podłączyć ją do sieci ciepłowni-
czej.

25 października
ub. roku Rada Miejska
zatwierdziła regula-
min, który określa za-
sady dofinansowania.
Gmina chce w ten spo-
sób wyjść naprzeciw
potrzebie modernizacji
starych osiedli w oko-
licach ul. Dworcowej,
Prusa i Konopnickiej
czy Starej i Nowej Ko-
lonii w Brzeszczach. Tam część blo-
ków ciągle jest ogrzewana piecami
węglowymi.

- Dofinansowanie będzie prowa-
dzone na zasadzie zwrotu części po-
niesionych przez wspólnoty nakła-
dów - wyjaśnia Sebastian Siwiec z
Wydziału Ochrony Środowiska UG w
Brzeszczach. - Pomoc finansowa
gminy będzie wynosić 20 proc. kosz-

tów inwestycji, nie więcej jednak
niż 30 tys. zł brutto.

Decyzja Rady Miejskiej jest kon-
tynuacją działań samorządu skie-
rowanych na obniżenie tzw. „niskiej
emisji” na terenie gminy. Chodzi o
to, by w najstarszych osiedlach na-

szego miasta wesprzeć proces włą-
czania się kolejnych bloków do sie-
ci ciepłowniczej i eliminowania
ogrzewania poprzez piece węglo-
we. Obecnie w jednym bloku są już
prowadzone prace związane z wy-
mianą systemu ogrzewania. Być
może wsparcie gminy będzie za-
chętą i motywacją dla pozostałych
wspólnot.                                     jack

Wymieńcie piece węglowe

Ogłoszenia drobne

Zbliża się kontrola szamb

Język niemiecki - korepetycje, przygotowanie do matury, przygotowanie do
egzaminów ZD i ZMP (certyfikaty); tel. 0513 161 756.
Sprzedam gęsie pierze z puchem; tel. 032 21 26 893 (wieczorem).
Korbielów - kwatery prywatne, obiady domowe; TANIO; tel. 033 860 05 41,

kom. 661 091 283.
Sprzedam mieszkanie o pow. 56 m2  przy ul. Łokietka; tel. 032 211 00 08,

kom. 509 437 273.
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Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
w Oświęcimiu odwiedzili radni Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Rady Powiatu. Wyjazdowe posie-
dzenie Komisji, które zorganizowano w sali se-
nackiej PWSZ poświęcono omówieniu bieżącej
działalności uczelni, jej dotychczasowych osiągnięć
oraz planów na przyszłość, związanych z posze-
rzeniem oferty edukacyjnej i rozwojem bazy dy-
daktycznej.

W spotkaniu uczestniczyli także przewodniczą-
cy komisji edukacyjnych z Brzeszcz, Polanki Wielkiej
i Osieka. Spotkanie prowadziła przewodnicząca
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Bo-
żena Sobocińska. Zaproszeni na posiedzenie rektor
PWSZ, prof. dr hab. Lucjan Suchanek i kanclerz Adam
Bilski zreferowali istotne sprawy związane z funk-
cjonowaniem PWSZ.

- Zainaugurowaliśmy trzeci rok działalności
naszej uczelni - powiedział podczas spotkania rek-
tor PWSZ. - Miesiąc temu mury PWSZ opuścili pierwsi
absolwenci - studenci studiów podyplomowych
„Projektowanie i zarządzanie funduszami europej-
skimi”. To nie jedyne studia podyplomowe w ofer-
cie PWSZ. W listopadzie otwarliśmy nowe: „Zarzą-
dzanie i organizacja pomocy społecznej”.

Rektor poinformował również, że uczelnia liczy
na pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredy-
tacyjnej w sprawie utworzenia od przyszłego roku
akademickiego pierwszego kierunku inżynierskie-
go w PWSZ - rolnictwo ze specjalnością agroekolo-
gia. Planowane jest także rozszerzenie w przyszło-
ści oferty edukacyjnej PWSZ o kolejne kierunki:
pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne.

- W poprzednim roku akademickim zaoferowa-
liśmy studentom filologii i politologii nową specja-
lizację - dziennikarstwo. Od roku akademickiego
2007/2008 wprowadziliśmy do programu dodatko-
we przedmioty fakultatywne: Auschwitz i zagłada
narodów, Dzieje i kultura Ziemi Oświęcimskiej, Me-
dia w Polsce i ochrona własności intelektualnej -
mówił rektor Lucjan Suchanek.

W oświęcimskiej uczelni studiuje blisko 1300
studentów. Najwięcej z Oświęcimia (375 osób),
Tychów (89), Brzeszcz (59), Jawiszowic (52), Bieru-
nia (50), Chełmka (41), Grojca (31), Kęt (22) i Chrza-

Z gospodarską wizytą w uczelni
nowa (19). Wśród studentów PWSZ są także osoby z
Krakowa, Katowic, Bielska-Białej, Bochni, Buska-Zdro-
ju czy Makowa Podhalańskiego.

Podczas spotkania omówiono również stan bazy
dydaktycznej PWSZ. Podkreślano nowoczesne zaple-
cze techniczne i multimedialne szkoły, bogato zaopa-
trzoną bibliotekę (9,5 tys. woluminów) i pracownię
komputerową. Uczelnia stoi przed koniecznością ada-
ptacji drugiego obiektu po byłych Zakładach Monopolu
Tytoniowego, bowiem rosnąca liczba studentów wy-
maga nowych sal dydaktycznych. Prace adaptacyjne
powinny rozpocząć się najpóźniej wiosną 2008 r., a
zakończyć w 2009 r. Do tego czasu uczelnia musi ko-
rzystać z dodatkowych sal, wynajmowanych w Cen-
trum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Członkowie Komisji podnosili sprawę konfliktu
wokół remontu trzeciego budynku po Zakładach Ty-
toniowych, zadania, które wbrew wcześniejszym usta-

leniom samorządów rząd przekazał do
realizacji Państwowemu Muzeum Au-
schwitz-Birkenau. Rektor PWSZ odpowiedział
radnym, iż stanowisko uczelni w tej kwestii
pozostaje niezmienne - w całości budynek
ten powinien stać się własnością oświę-
cimskiej Alma Mater.

- To przecież nasza uczelnia była inicja-
torem koncepcji zagospodarowania tego
obiektu na cele publiczne i już rok temu wy-
stąpiliśmy do starosty oświęcimskiego o
przekazanie nam tego budynku - podkreślił.
- Miały się tu znaleźć między innymi: biblio-
teka główna uczelni, czytelnie multimedial-
ne, pracownie komputerowe, wydawnictwo

naukowe PWSZ, uczelniane biuro karier zawodowych,
a także sale dydaktyczne, wystawowe i konferencyj-
ne służące nie tylko uczelni, ale również innym waż-
nym dla miasta i powiatu inicjatywom edukacyjnym i
kulturalnym. Do projektu zagospodarowania budyn-
ku zaprosiliśmy Archiwum Państwowe, które w naj-
bliższym czasie musi opuścić swoje lokale na terenie
PMA-B. Z propozycją udziału w działalności eduka-
cyjnej i wystawienniczej na terenie budynku zwróci-
liśmy się do dyrekcji Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau. Niestety po jakimś czasie dotarła
do władz uczelni informacja, że Muzeum chce prze-
jąć cały budynek, wraz z przylegającym terenem po-
między ulicami Leszczyńskiej i Kolbego i przeznaczyć
go na magazyn eksponatów i zbiorów archiwalnych.
Nie zgadzamy się z tą koncepcją.

Władze uczelni podziękowały za wkład finanso-
wy okolicznym gminom, przekazującym dotacje na
rzecz oświęcimskiej PWSZ.

- Dzięki Państwa wsparciu finansowemu może-
my na bieżąco podnosić standard sal wykładowych,
w których odbywają się zajęcia, za co w imieniu stu-
dentów i naszych pracowników dziękuję. Liczę, że
ten dobry zwyczaj będzie nadal praktykowany także
przez te urzędy miast i gmin, które mimo wcześniej-
szych deklaracji nie przekazały jeszcze środków na
rozwój PWSZ - powiedział Lucjan Suchanek.

JaBi

Rektor PWSZ w Oświęcimiu prof. Lucjan SuchanekRektor PWSZ w Oświęcimiu prof. Lucjan SuchanekRektor PWSZ w Oświęcimiu prof. Lucjan SuchanekRektor PWSZ w Oświęcimiu prof. Lucjan SuchanekRektor PWSZ w Oświęcimiu prof. Lucjan Suchanek
(z prawej) i kanclerz uczelni Adam Bilski.(z prawej) i kanclerz uczelni Adam Bilski.(z prawej) i kanclerz uczelni Adam Bilski.(z prawej) i kanclerz uczelni Adam Bilski.(z prawej) i kanclerz uczelni Adam Bilski.

Dwie brzeszczańskie organizacje pozarzą-
dowe zostały w tym roku laureatami „Kryszta-
łów Soli” - konkursu organizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopol-
skiego dla najlepszych organizacji prowadzą-
cych działalność pożytku publicznego.

W kategorii „Sport, zdrowie” nagrodę w po-
staci symbolicznego kryształu soli przyznano Sto-
warzyszeniu Amazonek w Brzeszczach. Z kolei w
kategorii „Turystyka, rekreacja” za najlepszą or-
ganizacje pożytku publicznego w Małopolsce
uznano Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Cy-
klista” z Przecieszyna.

Nagrody, 19 grudnia w Krakowie, podczas uro-
czystej gali wręczyli marszałek województwa ma-
łopolskiego Marek Nawara oraz wicemarszałek
Leszek Zegzda. Ustanowiona w 2005 r. nagroda
„Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowa-
dzących działalność pożytku publicznego jest jedną
z niefinansowych form współpracy samorządu wo-
jewództwa z organizacjami pozarządowymi. Jej
głównym celem jest wzmacnianie wizerunku or-
ganizacji pozarządowych, promowanie działań naj-
lepszych organizacji, popularyzowanie „dobrych
praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomy-
słów. Nazwa nagrody nawiązuje do wyrażenia „sól
ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych,
godnych naśladowania, najbardziej wartościowe
jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

- To właśnie liderzy środowisk lokalnych po-
przez swoją determinację, cierpliwość i pomysło-
wość udowadniają, że dzieła społeczeństwa oby-
watelskiego mogą skutecznie uzupełniać działalność
władz publicznych - mówił podczas uroczystej gali
marszałek Marek Nawara. - Nagroda ta jest za-
chętą do budowania państwa obywatelskiego. Ad-
ministracja publiczna nie zawsze wywiązuje się ze
swoich publicznych zadań, tymczasem od lat szereg
organizacji pracuje na rzecz społeczeństw lokal-
nych i różnych środowisk. Czasami są to obszary,
którymi nie interesuje się państwo. Dziękując za tę
trudną pracę, zachęcam do budowania naszej
wspólnoty regionalnej. Musimy teraz bardzo pilno-
wać „Kryształów Soli” - tak trudno krystalizowa-
nych - żeby się one nam nie rozpuściły.

jack

Kryształy Soli
dla naszych
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„Złote i Diamentowe Gody” świętowało
w naszej gminie 59 par małżeńskich. Uroczystość
odbyła się 14 grudnia w restauracji „Słowiańska”.

Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował 51
par małżeńskich. W jego imieniu wręczyła je bur-
mistrz Brzeszcz Teresa Jankowska oraz kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Anna Adamczyk. Każdej
złotej parze oraz ośmiu diamentowym wręczyły rów-
nież listy gratulacyjne od wojewody małopolskiego
oraz podarunki - pościel i obrusy świąteczne ufun-
dowane przez Gminę. Listem gratulacyjnym i poda-
runkiem uhonorowano również Józefę i Władysła-
wa Gabrysiów z Jawiszowic, parę, która przeżyła
wspólnie 65 lat. Dla szacownych gości był poczę-
stunek, z koncertem życzeń wystąpił zespół śpie-
waczy „Tęcza”. A że zbliżały się święta Bożego Na-
rodzenia, artyści wprowadzili wszystkich w nastrój
świąteczny, śpiewając kolędy i pastorałki. W dniu
tak uroczystym nie obyło się bez tradycyjnego sto
lat przy lampce szampana i życzeń od burmistrz
Teresy Jankowskiej.

- Szanowni Państwo jesteście pięknym przykła-
dem przeżycia wspólnie 50, 60 i 65 lat. Na waszych
twarzach maluje się wzruszenie, bo dzisiejszy dzień
na pewno przywołuje wiele wspomnień, lepszych i
tych gorszych, których nie brakowało na waszej
wspólnej drodze. O tych wydarzeniach świadczą
często siwe włosy, ja rozpoznaję je jako symbol
dostojności i szacunku - zwracała się do jubilatów
burmistrz Teresa Jankowska. - Piękny symbol, dwie
połączone ze sobą róże, znajduje się na odznacze-
niu prezydenta. Róże, które są symbolami miłości, a
które Panowie wręczaliście i jeszcze pewnie wrę-
czacie swoim żonom przy różnych okazjach. Ale te
róże posiadają również kolce, a one symbolizują te
trudniejsze chwile w Państwa życiu. Dziękuję dziś
Państwu za to, że potrafiliście je razem przetrwać.

Diamentowy jubileusz, czyli 60 lat pożycia mał-
żeńskiego świętowali: brzeszczanie - Eleonora i Cze-
sław Roszak, Władysława i Stanisław Stopa, Wilhel-
mina i Józef Zarzycki; jawiszowianie - Anna
i Tymoteusz Ligus; zasolanie - Zofia i Tadeusz Wój-
cik; przecieszynianie - Waleria i Franciszek Gaga-
tek; skidzinianie - Albina i Bronisław Lipowiecki,
Janina i Czesław Tomala.

50 lat wspólnie przeżyli: brzeszczanie - Adela
i Józef Baran, Urszula i Władysław Baraniak, Zofia
i Bronisław Caputa, Maria i Józef Chowaniec, Stani-
sława i Tadeusz Cierkosz, Teresa i Leopold Dracz,
Henryka i Stanisław Gawryś, Maria i Władysław Gli-
niak, Janina i Wiktor Kajstura, Alicja i Stanisław Klim-
czak, Władysława i Czesław Kłapyta, Władysława
i Emil Kolber, Marianna i Józef Krupa, Stanisława
i Stanisław Krzemień, Justyna i Franciszek Kuś, Jani-
na i Jan Kwaśniak, Kazimiera i Józef Łagosz, Gertru-
da i Franciszek Moroń, Genowefa i Eugeniusz Mo-
sler, Janina i Marian Piskorek, Anna i Jan
Piwowarczyk, Waleria i Józef Płaszczyca, Helena
i Marian Prochowski, Helena i Jan Rzeźwicki, Emilia

Razem przez lata

i Stanisław Stachura, Maria i Eugeniusz Starzyk, Ja-
dwiga i Bolesław Szczerbowski, Michalina i Włady-
sław Szostek, Leokadia i Stanisław Śleziak, Stanisła-
wa i Stanisław Ślusarczyk, Adela i Jan Tomaszczyk,
Monika i Jerzy Walczyk, Cecylia i Edward Witasik,
Irena i Stanisław Wójciga, Irena i Adam Wójcik, Bro-
nisława i Kazimierz Zaborowski, Anna i Andrzej Zim-
nal; jawiszowianie - Irena i Tadeusz Drabek, Tade-
usz i Wanda Gandor, Józefa i Mieczysław Kotlarczyk,
Elżbieta i Stanisław Kozieł, Stanisława i Antoni
Martyna, Janina i Józef Wdowczyk; zasolanie - Jani-
na i Stanisław Kapica; przecieszynianie - Zofia i Wła-
dysław Kulczyk, Emilia i Mieczysław Pawela, Irena
i Władysław Włodarczyk; wilczkowianie - Maria
i Stefan Łysek, Bronisława i Mieczysław Niedziela,
Marian i Helena Wanat; skidzinianie - Bronisława
i Józef Malec.

EP
14.30

18.30

NOWOŚĆ:
nauka śpiewu



6  |  Odgłosy Brzeszcz • styczeń 2008

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy

27 listopada 2007 r. do Po-
wiatowego Zespołu nr 7 Szkół
Agrotechnicznych i Zawodo-
wych w Jawiszowicach wpłynę-
ły środki finansowe w kwocie
200 tys. zł z dotacji Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, w ramach
złożonych wniosków przez dy-
rektora szkoły Grażynę Gaw-
łowską.

W bieżącym roku szkolnym dy-
rekcja szkoły za cel postawiła so-
bie doposażenie bazy dydaktycz-
nej warsztatów szkolnych i
pracowni gastronomicznej w ta-
kim stopniu, by absolwentów

szkoły podejmujących w przyszło-
ści pracę nie zadziwiły nowości
techniki. Pozyskano fundusze dla
zawodu technik żywienia i gospo-
darstwa domowego i technik ho-
dowca koni. Na realizację dwóch
wniosków szkoła otrzymała po
100 tys. zł.

Znajomość prawidłowego
żywienia, umiejętności związane z
przygotowaniem i podawaniem
potraw stają się poważnym atu-
tem absolwentów wchodzących

na rynek pracy. Dlatego zakupio-
no np. piec konwekcyjno-parowy
(za ponad 48 tys. zł), szafę chłod-
niczo-mroźniczą (za ok. 12 tys. zł),
zestaw naczyń Zepter, thermomix,
urządzenie grzejne Sile-thermo-
plate.

Z kolei uczniowie technikum
hodowli koni będą mogli rozwi-
jać umiejętności (skoki przez prze-
szkody) dzięki kompletowi prze-
szkód - Parcour (za ponad 56 tys.
zł), a wspaniała bryczka (20 tys. zł)
będzie służyła do realizacji progra-
mu dydaktycznego - nauka powo-
żenia. Zestaw: mieszalnik, śrutow-
nik, waga, uprząż szorowa i siodło
wszechstronne stanowią dopeł-
nienie zakupionych pomocy dy-

daktycznych.
Szkoła otrzyma-

ła również z Mini-
sterstwa Edukacji 20
tys. zł na wyposaże-
nie sali fitness. Tym
sposobem sala ta
oraz uruchomiona
w ubiegłym roku si-
łownia pozwalają
uczniom naszej szko-
ły, i nie tylko, na po-
żyteczne spędzanie
wolnego czasu.

P o w a ż n y m
przedsięwzięciem inwestycyjnym
w tym roku będzie rozbudowa i
modernizacja sali gimnastycznej,
której projekt już wykonano. W
budżecie powiatu oświęcimskie-
go zabezpieczono środki finanso-
we na realizację tego zadania i dla-
tego  już podjęto kroki, by środki
te stanowiły wkład własny do po-
zyskania dużo większych pienię-
dzy z funduszy unijnych.

Życzyć należałoby sobie, aby
ambitne plany dyrektora  PZ nr 7
powiodły się, dzięki czemu zaple-
cze sportowe szkoły zaskoczy
mieszkańców gminy Brzeszcze.

Danuta Kordek,
wicedyrektor PZ nr 7

Kawałek Europy

13 grudnia w Szkole Podsta-
wowej nr 2  im. Mikołaja Koper-
nika w Brzeszczach odbyło się
podsumowanie projektu „Bliżej
Szwecji”.

Program artystyczny
został przygotowany przez
nauczycielki: Monikę Żmu-
dę, Renatę Wolny, Joannę
Niewdanę, Magdalenę
Krzempek. Od 3 grudnia
uczniowie poszczegól-
nych klas wraz z wycho-
wawcami realizowali prze-
dsięwzięcie pod hasłem
„Dzień dobry Szwecjo”,
opracowane przez Annę Piwowar-
czyk i Annę Czubaty. Na zajęciach
edukacyjno-wychowawczych 
uczniowie wykonywali: postacie
Wikingów, albumy o Szwecji, 
kompozycje przestrzenne z kółek
(bohaterowie szwedzkiej literatu-
ry), wydzieranki (herb i flagę Szwe-
cji), koziołka ze słomy oraz two-

rzyli wiersze i rymowanki. Zapro-
szeni goście mogli obejrzeć prace
uczniów wyeksponowane na ga-
zetkach i korytarzach szkolnych.
Wieczorem w Kościele Matki Bo-
żej Bolesnej w Jawiszowicach-
Osiedlu odbył się uroczysty
koncert szkolnych chórów. Jedno-
cześnie przed kościołem odbywa-
ła się przedświąteczna giełda
ozdób przygotowana przez Samo-

rząd Uczniowski  wraz z ich opie-
kunem Agnieszką Jurzak. Ozdo-
by wykonali własnoręcznie ucznio-
wie naszej szkoły. Cały dochód
został przeznaczony na leczenie
dwóch ciężko chorych uczniów.
Dzień Świętej Łucji na długo zo-
stanie w pamięci nas wszystkich.

Jolanta Grunwald

Święty Mikołaj, który odwie-
dził naszą szkołę 6 grudnia, roz-
dał wszystkim prezenty i spra-
wił, że sami również chcieliśmy
innych obdarować małymi nie-
spodziankami.

Zebrane słodycze i małe co
nieco, przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego przekazali wycho-
wankom Domu Dziecka w Pszczy-
nie. Rola Świętego Mikołaja spra-
wiła wiele radości obdarowanym i
obdarowującym. Z pewnością w
przyszłym roku również nie zapo-

mnimy o naszych kolegach w myśl
hasła „I ty zostań Świętym Miko-
łajem”.

12 grudnia w świetlicy naszej
szkoły przy wigilijnym stole zasie-
dli uczniowie specjalnej troski z
terenu całej gminy, uczestnicy
warsztatów terapii zajęciowej Fun-
dacji im. Brata Alberta i zaprosze-
ni goście, którymi w tym roku byli:
dyrektor GZE Bożena Sobocińska
oraz proboszcz parafii pw. św.
Marcina ks. Henryk Zątek. To ra-
dosne spotkanie i kolędowanie
ma już swoją siedmioletnią trady-
cję. Cieszymy się, gdy niektórzy
rozpoznają się na zdjęciach
umieszczonych w kronice. Świą-
teczną atmosferę przybliżyły go-
ścinne występy uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzeszczach.
W ich wykonaniu obejrzeliśmy
barwne jasełka. Nie zabrakło też
życzeń oraz prezentów, którymi
tradycyjnie były aniołki. Wszystkim
uczestnikom oraz gościom jeszcze
raz dziękujemy za przybycie. Do
zobaczenia za rok.

Organizatorzy

Świątecznie w SP Jawiszowice

Człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to, kim

jest; nie przez to, co ma, lecz przez
to, czym dzieli się z innymi.

(Jan Paweł II)

Dyrekcja, grono pedagogiczne i
uczniowie Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana
Twardowskiego wyrażają serdeczne
podziękowania księdzu dziekanowi Ka-
zimierzowi Kulpie za wieloletnią życz-
liwość, wsparcie materialne i otwarte
serce na potrzeby dzieci i młodzieży.

Dzieci z Przedszkola nr 3 „Żyra-
fa” w Brzeszczach składają podzię-
kowania Państwu Marzenie i Fran-
ciszkowi Suskim, właścicielom
firmy „Gloster” z Brzeszcz za sfi-
nansowanie zakupu pięknego świą-
tecznego bałwanka, życząc jednocze-
śnie wszystkiego najlepszego
w Nowym  Roku.

Dyrektor, nauczyciele oraz dzieci
z Przedszkola nr 4 „Pod Tęczą” w Ja-
wiszowicach składają serdeczne po-
dziękowanie Państwu Annie i Piotro-
wi Gawlik za przekazane po
uroczystości weselnej maskotki.

Poznawali
Szwecję

Podziękowanie

Nowa bryczka będzie służyła uczniom do naukiNowa bryczka będzie służyła uczniom do naukiNowa bryczka będzie służyła uczniom do naukiNowa bryczka będzie służyła uczniom do naukiNowa bryczka będzie służyła uczniom do nauki
powożenia.powożenia.powożenia.powożenia.powożenia.

Podziękowanie

Podziękowanie
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Uroczystości barbórkowe w Ja-
wiszowicach świętowano w tym
roku z jubileuszem 35-lecia ufun-
dowania przez mieszkańców sztan-
daru górniczego św. Barbary.

Bardziej uroczyście niż przez inne
lata obchodzono w Jawiszowicach
górnicze święto. Przy dźwiękach ko-
palnianej orkiestry górniczej i pocz-
tów sztandarowych, 2 grudnia jawi-
szowianie wyruszyli sprzed siedziby

Klubu Seniora na mszę św. do ko-
ścioła św. Marcina. Podczas eucha-
rystii wraz z górnikami, poseł Beatą
Szydło, burmistrz Teresą Jankowską,
wiceprzewodniczącym Rady Miej-
skiej Wiesławem Grzywą, przedsta-
wicielami kopalni „Brzeszcze” i pa-
rafianami modlono się o boże

błogosławieństwo dla górników i
ich rodzin. W modlitwie wspomina-
no też tych górników, którzy odeszli
do wieczności.

Po mszy sołtys Jawiszowic Stani-
sław Sajdak zaprosił wiernych na
dalszą część barbórkowych obcho-
dów do strażnicy.

- Dziś obchodzimy jubileusz 35-
lecia ufundowania przez społeczeń-
stwo Jawiszowic sztandaru górnicze-
go św. Barbary. Nie można
zapomnieć o tych osobach, które
były inicjatorami tego przedsięwzię-

Podwójne
święto

cia. To nieżyjący już Stanisław Pastusz-
ka i Tadeusz Gocal oraz Czesław
Mieszczak, który od samego począt-
ku po dziś dzień asystuje w poczcie
sztandarowym - wspominał Stani-
sław Sajdak. - Dziękuję wszystkim ja-
wiszowianom, którzy przyczynili się
do ufundowania sztandaru.

Listami gratulacyjnymi dzięko-
wano Czesławowi Mieszczakowi za
wytrwałość, zaś Władysławie i Stani-
sławowi Jarominom za sponsorowa-
nie organizowanych w sołectwie
imprez. Podziękowania wraz z sołty-
sem wręczała burmistrz Teresa Jan-
kowska.

- Kopalnia Brzeszcze jest wpisa-
na w historię naszej
ziemi od 1903 r. Jeśli
spojrzymy w kronikar-
skie zapisy, dowiemy
się, że pierwsze wydo-
bycie węgla nastąpiło
w 1907 r., a więc rów-
no 100 lat temu. W
ten historyczny jubile-
usz wpisuje się dziś
35 lat waszego sztan-
daru górniczego - mó-
wiła burmistrz Teresa

Jankowska. - Bardzo cieszę się, że
tradycja sztandaru jest kultywowa-
na, ponieważ sztandar jest symbo-
lem szacunku dla pewnej grupy
społecznej, w tym przypadku braci
górniczej. Życzę wam drodzy górni-
cy, żeby św. Barbara nad wami czu-
wała. Niech wasza patronka chroni

też wasze rodziny, by pa-
nowały w nich szczęście,
miłość i radość.

Na uroczystość przy-
były poczty sztandarowe
OSP Jawiszowice, PSL Ja-
wiszowice, ZZ „Solidar-
ność” KWK „Brzeszcze”,
ZZ Górników KWK „Brze-
szcze”, Koła Łowieckiego
„Żbik” w Dankowicach,
parafii pw. Matki Bożej

Bolesnej w Jawiszowicach-Osiedlu i
św. Marcina. Życzenia dla jawiszo-
wickich górników przesłał poseł Ja-
nusz Chwierut. Z życzeniami przyby-
ły przedstawicielki Stowarzyszenia
Przyjaciół Kaniówka, dyrektor Ośrod-
ka Kultury oraz dyrektor przedszkola
„Pod Tęczą” wraz z przedszkolaka-
mi, które wystąpiły z krótkim barbór-
kowym repertuarem. Dla górników i
całej sali śpiewał również zespół „Ja-
wiszowianki” i tradycyjnie grała ko-
palniana orkiestra dęta.

                                                EP

21 grudnia ub. roku Zarząd
Kompanii Węglowej i Starostwo
Powiatowe w Oświęcimiu podpi-
sały porozumienie zapewniające za-
trudnianie w kopalniach absolwen-
tów technikum kształcącego
w zawodach górniczych.

Porozumienie z ramienia Kom-
panii Węglowej podpisał prezes
Grzegorz Pawłaszek, a ze strony  Sta-
rostwa - starosta Józef Kała i wice-
starosta Józef Krawczyk.

Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Za-
wodowych i Ogólnokształcących w
Brzeszczach od 2005 r. kształci tech-
ników górników o specjalności tech-

nik górnik górnictwa podziemnego.
Jego absolwenci nie tylko mogą li-
czyć na zatrudnienie w kopalniach
węgla, ale również na bezpłatne od-
bywanie praktyki zawodowej w ko-
palni „Brzeszcze”.

- Kompania Węglowa do pracy
w kopalniach potrzebuje również
mechaników i elektryków o specjal-
ności obsługa maszyn i urządzeń gór-
nictwa podziemnego. Dlatego od
września 2009 r. nasza placówka za-
mierza otworzyć technikum górnicze
dla dorosłych po zawodówce, o spe-
cjalnościach technik mechanik i tech-
nik elektryk - mówi z-ca dyrektora PZ
nr 6 Anna Kasprzyk-Hałat. - Być może,
jeśli będzie zapotrzebowanie, otwo-
rzymy również szkołę policealną dla
pracujących, kształcącą w zawodzie
technik mechanik i technik elektryk.
Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie
oświęcimskim, która gwarantuje za-
trudnienie absolwentom.

Do PZ nr 6 po latach przerwy wró-
ciła tradycja świętowania Dnia Gór-
nika. 11 grudnia w Ośrodku Kultury
odbyła się uroczysta akademia, którą

zaszczycili obecnością poseł Janusz
Chwierut, wicestarosta Józef Kraw-
czyk, burmistrz Brzeszcz Teresa Jan-
kowska, Główny Inżynier Górniczy
kop. „Brzeszcze” Janusz Adamowicz,
przedstawiciele górniczych związ-
ków zawodowych, radni powiatowi
- Piotr Watoła i Edward Baścik oraz
Bożena Sobocińska. List przysłała
również poseł Beata Szydło.

Już podczas tej uroczystości gło-
śno mówiono o porozumieniu, któ-
re lada dzień podpisać miały Kom-
pania Węglowa i Starostwo
Oświęcimskie, a w myśl którego ab-
solwenci techników górniczych za-
trudniani będą w kopalniach.

 - Nasza kopalnia ma podstawę
ku temu, żeby was zatrudnić - za-
pewniał uczniów Janusz Adamowicz.
- Tą podstawą są zasoby węgla, któ-
re mogą stanowić o żywotności ko-

palni do prawie 2050
roku, dlatego chciałbym
byście w tym trudzie wy-
trwali i ukończyli szkołę,
a kopalnia „Brzeszcze”
da wam zatrudnienie.
Kopalnia na pewno bę-
dzie też starać się o to, by
wasze kształcenie nie za-
kończyło się na poziomie
technikum. Mamy ambi-
cje, aby prowadzić dal-
sze wasze kształcenie na
studiach wyższych. To wy

kiedyś będziecie stanowić siłę i tra-
dycję naszej kopalni.

- Byłoby źle, gdyby w mieście z
kopalnią nie było szkoły górniczej, a
byłoby bardzo źle, gdyby w gminie
takiej, jaką są Brzeszcze, nie było chęt-
nych do kontynuacji tradycji rodzin-
nych do zawodu górniczego - stwier-
dził wicestarosta Józef Krawczyk.

Wszystko wskazuje na to, że losy
gminy Brzeszcze nadal nierozerwal-
nie związane będą z kopalnią,
zwłaszcza, że koncesja na wydoby-
wanie węgla w kop. „Brzeszcze”
podpisana jest do 2040 roku.

Podczas uroczystości odbył się
ceremoniał skoku przez skórę
uczniów klas pierwszych, czyli paso-
wanie na górnika, którego dokonał
Główny Inżynier Wentylacji brzesz-
czańskiej kopalni Stanisław Kut. Go-
ście życzyli przyszłym górnikom satys-
fakcji z kształcenia, przedszkolaki z
przedszkola „Pod Tęczą” w Jawiszo-
wicach pokazały barbórkowy występ.
Zaprezentował się również zespół ma-
żoretek „Gracja” ze Starej Wsi.

Ewa Pawlusiak

Będą
fedrować

Uczniowie PZ nr 6 wzięli udział w ceremonialeUczniowie PZ nr 6 wzięli udział w ceremonialeUczniowie PZ nr 6 wzięli udział w ceremonialeUczniowie PZ nr 6 wzięli udział w ceremonialeUczniowie PZ nr 6 wzięli udział w ceremoniale
pasowania na górnika.pasowania na górnika.pasowania na górnika.pasowania na górnika.pasowania na górnika.
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Ostatnio trochę poczytałem na pewnym
forum dyskusyjnym na temat naszego parku
miejskiego i znowu coś zmusiło mnie do refleksji.

W parku za bardzo duże pieniądze wyremon-
towano budynek łaźni obozowej, ale co dalej?
Nie jestem przeciwny temu remontowi, ale spójrz-
my na otoczenie, w jakim teraz ta łaźnia się znaj-
duje. Niecałe 50 metrów od zabytku, ktoś „zmę-
czony życiem” śpi na ławeczce, a obok leżą
porozbijane butelki po alkoholu. Wokół budyn-
ku samowolnie puszczone psy załatwiają swoje
potrzeby. Czy naprawdę tak ma to wyglądać?
Niestety, ten kto przyjdzie oglądać zabytek zoba-
czy też resztę.

Przez bodajże ostatni miesiąc widziałem sporą
ekipę ludzi sprzątającą park z liści. To kolejne wiel-
kie pieniądze wydawane przez radnych i panią
burmistrz na utrzymanie parku. Parku, z którego
w żaden sposób normalny człowiek nie korzysta.
Ktoś jest przecież za to odpowiedzialny.

Czy jeżeli brakuje pieniędzy na gruntowny
remont, nie można na wiosnę doraźnie postawić
w parku kilku ławeczek? Na pewno tanim kosz-
tem zmieni to jego wizerunek, a także umożliwi

Park miejski
- złość i frustracja

Projekt i pozwolenie na zmianę zagospoda-
rowania parku przy ul. Dworcowej w Brzeszczach
uzyskaliśmy końcem roku 2006. Ze względu na
to, że zadanie jest wysokonakładowe czynimy
starania, aby pozyskać środki zewnętrzne. W
naborze 2007 r. zgłosiliśmy zadanie do Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu
Finansowego EOG Priorytet 5 Opieka zdrowot-
na i opieka nad dzieckiem, pt. „Utworzenie otwar-
tej ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej”.
Projekt obejmuje kompleksowe zagospodaro-
wanie terenu parku miejskiego, czyli utworze-
nie licznych obiektów sportowych tj. m.in.
dwóch kortów do tenisa ziemnego, wielofunk-
cyjnego boiska, przebudowę istniejącego placu
zabaw dla dzieci oraz placu gier małych. W par-
ku ma powstać także ścieżka rowerowa oraz fon-
tanna. Ze względu na całościowe podejście do
inwestycji projekt przewiduje także odnowę
obiektów zabytkowych tj. starej łaźni obozowej,
fundamentów latryn oraz latarni i pomnika ofiar
wojny wraz z przebudową obecnego amfiteatru
i muszli koncertowej. Na etapie planowania pro-
jektu i podejmowania decyzji co do jego osta-
tecznego zakresu uznano, że jedynie komplek-
sowe podejście do problematyki będącej
przedmiotem projektu pozwoli na osiągnięcie
pożądanego celu - poprawy kondycji i stanu
zdrowia dzieci i młodzieży. Na prawidłowy roz-
wój psycho-ruchowy dzieci i młodzieży wpływ
ma bowiem nie tylko kondycja fizyczna i aktyw-
ność sportowa lecz również samo przebywanie

na świeżym powietrzu i spędzanie większości
wolnego czasu poza domem.

Projekt nasz nie uzyskał pozytywnej oceny.
W piśmie z Ministerstwa Zdrowia - Departament
Funduszy Strukturalnych i Programów Pomoco-
wych  zawarto informację, iż projekt zakłada, m.in.
budowę muszli koncertowej, rewaloryzację za-
bytkowych obiektów, organizację koncertu, kon-
kursu: teatralnego i plastycznego oraz wystawy
prac plastycznych, w związku z czym nie kwalifi-
kuje się do wsparcia w ramach Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego - działania te są niekwa-
lifikowane. Odwołaliśmy się od tej oceny.

W tym roku, w związku z realizacją skrzyżo-
wania na ul. Mickiewicza i Dworcowej, podjęli-
śmy decyzję o wykonaniu parkingu przy ul. Dwor-
cowej. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinanso-
wanie do prac konserwatorskich i renowacyjnych
obiektów podobozu Jawischowitz. Otrzymaliśmy
dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł. Właśnie
to zadanie było kontrowersyjne w Mechanizmie
Norweskim. W 2008 r. zadanie związane z mo-
dernizacją parku chcemy włączyć do Programu
Rewitalizacji Miasta i aplikować do Małopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego. Naj-
prawdopodobniej również będzie ponownie
ogłoszony nabór do Norweskiego Mechanizmu
Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG,
do którego również chcemy złożyć wniosek. Rok
2008 pokaże czy zdobędziemy środki zewnętrz-
ne. Jeżeli nie, to w kolejnych budżetach będzie-
my proponować Radzie Miejskiej realizację zada-
nia w etapach ze środków gminnych.

Teresa Jankowska

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich bę-
dzie w najbliższych latach głównym kanałem
dystrybucji środków unijnych dla polskich wsi.
Zgodnie z zamysłem autorów tego programu
oraz instytucji wdrażających, spora część środ-
ków popłynie do wsi w ramach tzw. osi LEADER.

Środki w tej osi mają być dystrybuowane po-
przez sieć organizacji - tzw. Lokalne Grupy Dzia-
łania - skupiające reprezentacje samorządów,
społeczności i przedsiębiorców z sąsiadujących
ze sobą gmin. Organizacje takie tworzą się już
oddolnie w całej Polsce od kilku lat.

Brzeszcze i okoliczne gminy nie zostały do tej
pory objęte działaniem żadnej z grup i jeśli nie
powstanie na naszym terenie LGD, uniemożliwi
to staranie się o sporą część środków z PROW.
W tym celu w Brzeszczach z inicjatywy burmistrz
Teresy Jankowskiej odbyło się spotkanie włoda-
rzy sąsiednich gmin z wicemarszałkiem woje-

wództwa małopolskiego, Markiem Sową. Na
spotkaniu pojawili się Roman Olejarz, burmistrz
Kęt, Andrzej Saternus, burmistrz Chełmka oraz
Andrzej Bibrzycki, wójt gminy Oświęcim.

Choć najważniejsze dla gmin konkursy zo-
staną uruchomione pewnie dopiero w drugiej
połowie przyszłego roku, by w pełni móc wyko-
rzystać nadarzające się możliwości, należy już
dużo wcześniej dobrze się do nich przygotować.

Marszałek Marek Sowa przekonywał zebra-
nych w Brzeszczach burmistrzów, że warto wy-
kazać w tym względzie inicjatywę, ponieważ Lo-
kalne Grupy Działania będą mogły ubiegać się o
duże pieniądze na różnego rodzaju inicjatywy
społeczne we wsiach. Urzędy Gmin, choć wystę-
pują często jako inicjatorzy Lokalnej Grupy Dzia-
łania, muszą pobudzić do uczestnictwa w niej
przede wszystkim przedstawicieli organizacji spo-
łecznych i przedsiębiorców, gdyż to oni muszą
odgrywać zasadniczą rolę w zarządzaniu LGD i
budowaniu strategii jej działania.

Burmistrzowie Brzeszcz, Chełmka, Kęt i wójt
Oświęcimia wyrazili gotowość do szybkiego
współdziałania w celu utworzenia LGD.

jack

Liderzy
poszukiwani

korzystanie z jego zieleni innym obywatelom. Sam
w lecie widziałem wielu emerytów, kobiety z ma-
łymi dziećmi w wózkach, a także całe rodziny snu-
jące się pomiędzy blokowymi uliczkami i użalają-
ce się, że w Brzeszczach nie ma nawet gdzie usiąść.
Nierzadko wtedy jedynym miejscem na odpo-
czynek jest jakaś knajpka lub ogródek piwny. Czy
naprawdę wszystkich musimy zagonić do knaj-
pek? Komu i czemu to służy?

Zawsze patrząc na park i jego klientów przy-
pomina mi się kawiarnia „Jubileuszowa”. Tam
również kiedyś strach było wejść, bo była to ty-
powa „mordownia”. Jednak PSS-om się udało
coś z tym zrobić. Zmienił się wystrój i specyfika
lokalu, to i zmienili się klienci korzystający z ka-
wiarni. Teraz do tejże kawiarni przychodzą całe
rodziny, co kiedyś przekraczało nawet wyobraź-
nię. Podobnie było kiedyś w Oświęcimiu na ryn-
ku, w okolicach „Tęczy”. Kiedyś cały rynek był
opanowany przez oświęcimski element, a jak jest
teraz każdy chyba widzi.

A może z naszym parkiem jest tak samo. Może
to jego specyfika i charakter tworzy tych obywa-
teli, którzy z niego korzystają. Może się wydawać,
że to nic takiego, ale obraz naszego parku wywo-
łuje w mieszkańcach złość, bezsilność, frustrację
oraz niechęć i brak zaufania do władz miasta.

Tadeusz Sambak

Burmistrz odpowiada:

Wicemarszałek województwa małopolskiegoWicemarszałek województwa małopolskiegoWicemarszałek województwa małopolskiegoWicemarszałek województwa małopolskiegoWicemarszałek województwa małopolskiego
Marek Sowa.Marek Sowa.Marek Sowa.Marek Sowa.Marek Sowa.
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Zakończył się sezon lotów 2007 hodow-
ców gołębi pocztowych. W Domu Ludowym
w Skidziniu odbyło się uroczyste rozdanie
nagród oddziału Oświęcim, sekcji Brzeszcze
Krajowego Związku Hodowców Gołębi oraz
we współzawodnictwie „Zespołu Kabinowe-
go” i locie „Szczecin”.

Najlepszymi hodowcami oddziału Oświę-
cim i sekcji Brzeszcze, tak jak w latach ubie-
głych, zostali hodowcy z naszej gminy. Mi-
strzem oddziału i sekcji został Andrzej Kalika,
pierwszym wicemistrzem Edward Merta, a dru-
gim wicemistrzem Bronisław Zając. Również
Andrzej Kalika wywalczył tytuł mistrza w kate-
goriach na krótkim, średnim i długim dystan-
sie lotów oraz w maratonie.

Natomiast w lotach gołębi młodych tytuł
mistrza przypadł Edwardowi Mercie, zaś wice-
mistrzami zostali Stanisław Krawczyk i Andrzej
Kalika.

Podczas spotkania ogłoszono również wy-
niki we współzawodnictwie „Zespołu Kabino-
wego”. Do tej rywalizacji przystąpiło 120 go-
łębiarzy z oddz. Oświęcim i oddz. Maków
Podhalański. Wśród najlepszych dziesięciu zna-
leźli się mieszkańcy naszej gminy: Andrzej Ka-
lika (1. miejsce), Bronisław Zając (5. miejsce),
Edward Merta (8. miejsce) i Mieczysław Bartu-
la (9. miejsce).

Warto dodać, że hodowca z Przecieszyna
Andrzej Kalika zdobył również tytuł pierwsze-
go wicemistrza Okręgu Bielsko-Biała w kate-
goriach „C” (długi dystans lotów) oraz we
współzawodnictwie „GMP” (Generalne Mi-
strzostwo Polski).

Podczas spotkania uhonorowano również
tych hodowców, których gołębie startowały w
zorganizowanym przez oddz. Oświęcim i oddz.
Maków Podhalański locie „Szczecin”. Do tego
lotu 264 gołębiarzy wypuściło razem 2500 go-
łębi. Nagrodzono 20 ptaków oraz 15 najlep-
szych zespołów ptaków (3 gołębie jednego ho-
dowcy). Za najlepszy zespół ptaków główną
nagrodę - system elektroniczny do rejestrowa-
nia przylatujących z lotów gołębi - otrzymał
Janusz Żmija z Kęt.

EP

Pomyślne loty

Nasze tematyNasze tematyNasze tematy

Zwycięzcy we współzawodnictwieZwycięzcy we współzawodnictwieZwycięzcy we współzawodnictwieZwycięzcy we współzawodnictwieZwycięzcy we współzawodnictwie
„Zespołu Kabinowego”.„Zespołu Kabinowego”.„Zespołu Kabinowego”.„Zespołu Kabinowego”.„Zespołu Kabinowego”.

przygotowanych dla zwiedzających znajdują się
różne dokumenty, gazety z okresu II wojny
światowej oraz przedmioty codziennego użyt-
ku, które stanowiły wyposażenie baraku.

- Bardzo trudno jest przedstawić życie co-
dzienne więźniów - mówi kolekcjoner z
Brzeszcz. - Nie da się do końca pokazać tego,
jak oni żyli w obozie, w jaki sposób przeżywali
swój los. Można jedynie wyeksponować to, co
po nich zostało, a większość pamiątek jest ga-
barytowo duża i trudno je zmieścić w gablo-
tach. Wystawę najlepiej ocenią byli więźniowie.

Wszystkie elementy wystawy pochodzą z
hitlerowskich obozów, trudno jednak ustalić z
jakiego konkretnego miejsca. Według zacho-
wanego dokumentu rozkazu wyjazdu samo-
chodu z zaopatrzeniem z 1942 r., sprzęt został
przywieziony do Jawischowitz z obozu macie-
rzystego, czyli z Auschwitz.

Szanowni Państwo, niektórzy z mieszkańców Gmi-
ny Brzeszcze otrzymali pisma od Urzędu Gminy w
sprawie tzw. opłaty planistycznej. Zrodziło to wiele
pytań i niejasności, ponieważ zainteresowani będą
musieli część pieniędzy, które uzyskali ze sprzedaży
swoich nieruchomości wpłacić na konto Gminy. Po-
niżej przedstawiam z czego ten obowiązek wynika.

Art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) mówi,
że jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowe-
go albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła,
a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę
nieruchomość, burmistrz pobiera jednorazową opła-
tę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku pro-
centowym do wzrostu wartości nieruchomości. Rosz-
czenia, o których mowa powyżej można zgłaszać w
terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo
jego zmiana stały się obowiązujące (art. 37 pkt.4 ww.
ustawy).

Przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby moż-
na było naliczyć jednorazową opłatę planistyczną to:
- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub uchwalenie jego zmiany,
- sprzedaż nieruchomości,
- wzrost wartości nieruchomości w związku z wej-
ściem w życie ww. planu,
- określenie w planie zagospodarowania przestrzen-
nego stawki procentowej opłaty planistycznej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Brzeszcze został uchwalony przez Radę
Miejską w Brzeszczach w dniu 15 listopada 2005 r. -

Pozostałe po jawiszowickim podobozie
baraki aż do lat 70. wykorzystywane były jako
lokum dla osób oczekujących na przydział
mieszkań spółdzielczych.

- W 1967 r. ludzie zaczęli rozbierać jawiszo-
wickie baraki, a z ich elementów budowali dwu-
pokojowe domki - opowiada kolekcjoner. - Je-
den z takich domków znajdował się na osiedlu
„Wisła” w Brzeszczach. Tam około trzech lat
temu znalazłem szafę, którą teraz można oglą-
dać na wystawie. Praca kolekcjonera jest żmud-
na i trzeba ją naprawdę kochać, bo pochłania
wiele wolnego czasu. Trzeba się dużo nacho-
dzić, by odnaleźć ciekawy przedmiot. Eksponaty
nie zawsze znajdują się w widocznym miejscu.
Dużo przedmiotów schowanych jest gdzieś na
strychach czy w stodołach. Ludzie zazwyczaj nie
zdają sobie sprawy z tego, co posiadają i jaką
wartość dana rzecz przedstawia. Dla nich to tyl-
ko stara szafa czy stary stołek.

Katarzyna Łaska
Jacek Bielenin

uchwała nr XXXIII/313/05 (Dz. Urz. Woj. Małopol-
skiego, Nr 732, poz. 5330). W rozdziale VI treści
planu została określona wysokość stawki procento-
wej służącej naliczeniu opłaty planistycznej.

Plan ten ustala 3 stawki do naliczenia opłaty,
o której mowa w art. 36 ust.4:
a) dla obszarów oznaczonych symbolami UN (usługi
nieuciążliwe),UP (usługi, przemysł) -15 proc.
b) dla obszarów oznaczonych symbolami M3, M2, M1
(obszary budownictwa mieszkaniowego) -10 proc.
c) dla pozostałych obszarów - 0 proc.

W celu naliczenia jednorazowej opłaty planistycz-
nej niezbędne jest wykonanie operatu szacunkowego
przez uprawnionego rzeczoznawcę. Naliczając jedno-
razową opłatę planistyczną nie bierze się pod uwagę
planu wcześniej obowiązującego, jeżeli utracił on moc
prawną zanim doszło do uchwalenia nowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Stary plan zago-
spodarowania przestrzennego obowiązywał na tere-
nie Gminy Brzeszcze do dnia 31 grudnia 2002 r. W
takim przypadku bierze się pod uwagę faktyczny spo-
sób wykorzystania nieruchomości przed uchwaleniem
planu miejscowego oraz przeznaczenie nieruchomo-
ści po uchwaleniu planu miejscowego.

Podsumowując wyżej podane zapisy prawa moż-
na krótko stwierdzić, że ten kto w ciągu 5 lat od daty
wejścia w życie planu przestrzennego zagospodaro-
wania (05.01.2006 r.) sprzedał swoją nieruchomość,
a w wyniku uchwalenia planu wartość tej nierucho-
mości wzrosła, musi podzielić się stosownym pro-
centem z różnicy wartości z Gminą. Burmistrz zaś
zobowiązany jest, aby to egzekwować.

Arkadiusz Włoszek
zastępca burmistrza Brzeszcz

Informacja

(ciąg dalszy ze str. 1)

Klub Piwnica Free Culture pragnie najserdeczniej po-
dziękować Pani Wiesławie Jasek i firmie  „Lewimar” za
całoroczną pomoc przy organizacji wieczorków filmowych
w klubie. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

Podziękowanie
*28 stycznia w godz. 15.00-17.00 miesz-

kańcy gminy mogą zwiedzać budynek łaźni
obozowej w parku przy ul. Dworcowej oraz
Izbę Pamięci, znajdującą się w budynku tzw.
Willi obok basenu „Pod Platanem”.
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Ponieważ czasami w rozmowach
wśród mieszkańców Brzeszcz,
a także Góry, na temat powrotu
jednego z dzwonów średniowieczne-
go brzeszczańskiego kościółka św.
Otylii przewija się zagadnienie prawa
własności, dlatego należy wyjaśnić
kilka spraw.

Jak ogólnie wiadomo, tradycja brzeszczań-
ska wiąże te dzwony z legendarnym dotąd ko-
ściółkiem św. Otylii, po dziś dzień wskazywanym
na „polu przy kościółku” po wschodniej stronie
Brzeszcz (OB VIII 2005).

W historii tej ważna jest sprawa jakiegoś du-
żego wylewu Wisły i związaną z tym zmiana jej
koryta, w wyniku czego spora część czy nawet
całe pastwisko Łężnik należące do Góry znalazło
się po stronie brzeszczańskiej. Sprawę zmiany
własności terenu należało załatwić w sposób
prawny. Zapewne miały tu miejsce prowadzone
przez przedstawicieli Brzeszcz pertraktacje na ten
temat z właścicielką Góry, która dla brzeszczan
była po prostu Panią Górską. Teraz już wiado-
mo, że w tamtych latach (koniec XVII w.) była to
Elżbieta Gołębiowska.

Właścicielka, jak podaje w swojej kronice pt.
„Kartki z przeszłości Brzeszcz” ks. Alfons Biele-
nin „była gotowa odstąpić Łężnik, lecz brzesz-
czanie wówczas nie byli w możności wypłacić
właścicielce całej żądanej sumy, przeto dali w za-
staw swoje dzwony” (OB VIII 2005). Z tej krótkiej
relacji ks. Bielenina wynika jasno, że dzwony nie
były ekwiwalentem za Łężnik lecz zastawem za
niewypłaconą część - nie wiadomo w jakiej wy-
sokości - należności.

Jeżeli był to zastaw, to nie można mówić o
oddaniu ich na własność, lecz w czasowe użyt-
kowanie do momentu wyrównania należności,
po czym przedmiot zastawu powraca do swoje-
go właściciela. Ks. Bielenin kontynuuje ten wą-
tek pisząc: „Być może, że pani Górska sama wy-
sunęła ten projekt, a brzeszczanie nie mając
wyjścia zgodzili się nań z przykrością”. W każ-
dym razie kończąc tę kwestię ks. Bielenin pisze:
„Dziedziczka odstąpiła Łężnik a dzwony powie-
siła w wieży drewnianego kościoła swej wioski”
(OB VIII 2005).

Tyle wyjaśnia nam przekazana Tradycja
brzeszczańska, z której jasno wynika, że mamy
do czynienia z zastawem dzwonów, który nie
jest aktem własnościowym. Tu można dodać, że
formę zastawu potwierdza również przedstawi-
cielka starej rodziny brzeszczańskiej pani Zdzi-
sława Chowańcowa, w której to rodzinie trady-
cja dzwonów i kościółka św. Otylii jest nadal żywa.

O tym, że dzwony z kaplicy św. Barbary w
Górze nie są dorobkiem czy fundacją miejscową

parafii Miedźna czy gromady Góra, lecz pochodzą
z Brzeszcz, był świadom niemal po trzystu latach
od tamtych wydarzeń proboszcz parafii Miedź-
na ks. Okrent, gdy wypisywał dla nich w 1940 r.
arkusz meldunkowy związany z ich wojenną re-
kwizycją. Ks. Okrent potwierdza to wyraźnie w
późniejszym liście do konserwatora wrocławskie-
go (OB IX 2005).

Można tu również wspomnieć, że w zaso-
bach archiwalnych Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w Warszawie, gdzie oby-
dwa omawiane dzwony posiadają swoje karty,
znajdujemy taką uwagę: „dzwon przed 1800
rokiem, przeniesiony z kościoła w Brzeszczach”.

Nie wdając się bliżej w komentarze tych sfor-
mułowań, uwzględniając jednak stwierdzenie ks.
Bielenina o formie zastawu dzwonów, nie mamy
podstaw do traktowania ich jako własności ko-
ścioła w Górze. Zastaw oznacza zastępstwo do
chwili uregulowania należności.

Faktem jest, że brzeszczanie nie byli w stanie
w latach późniejszych uregulować tej należno-
ści. W 1942 r. władze niemieckie zabrały oby-
dwa dzwony z kościoła w Górze - co nie zmienia
faktu zastawu - podobnie jak z wielu kościołów
niemieckich i europejskich nie płacąc za nie ni-
komu. Gdy jednak wojna się skończyła pań-
stwo niemieckie uznało się w początkach lat
50. ub. wieku za w pełni uprawnione do dys-
ponowania zakwestionowanymi przez aliantów
dzwonami, według własnych poglądów, nie
nadając uprawnień własnościowych ich nowym
użytkownikom.

W obecnej chwili dzwony te od ponad już
pół wieku służą nowym wiernym w kościołach
niemieckich na zasadzie wypożyczenia. Jednak z

biegiem lat ich status depozytu zaciera się, dzwo-
ny te w świadomości tamtejszych wiernych oraz
- co gorsze - niejednokrotnie również ich władzy
duchowej, uważane bywają za trwałe dobro ich
kościołów.

Z drugiej strony polskie parafie, z których
zabrano dzwony, nie oczekując na ekwiwalent
ze strony rekwizytorów, dawno już zakupiły swo-
im wysiłkiem nowe dzwony. Nikt już na ogół nie
myśli nawet o dzwonach zabytkowych zabranych
niegdyś bez odszkodowania.

Podobnie było w Górze, dla historii której
dwa dzwony z Brzeszcz to tylko epizod historii,
który przeminął. Poprzez ponad pół wieku niko-
mu na myśl tam nie przyszło, by się tematem
zająć, by do niego powrócić.

Los pokierował inaczej sprawą w Brzesz-
czach, dla których istniejące „pole przy kościół-
ku” i legendarny kościół św. Otylii oraz jego dwa
dzwony, stanowią nadal integralną część histo-
rii. Tym cenniejszą, że związaną z najdawniejszą
jej częścią.

Oto powód starań brzeszczan o poznanie
losu swoich dzwonów zabranych z kościoła św.
Barbary w Górze, a po napotkaniu życzliwych
ludzi w Wiesbaden-Bierstadt, starań o jego po-
wrót. Starania te prowadzone były wśród róż-
nych możliwych czynników. Najważniejsze, że
istniał życzliwy stosunek do sprawy ze strony pa-
rafii św. Brigid (nie mylić ze św. Brygidą) w Wies-
baden-Bierstadt, jej władzy duchowej i świeckiej
oraz Diecezji Limburg. Do sprawy życzliwie od-
niosła się również władza duchowa parafii w
Górze oraz Archidiecezji Śląskiej w Katowicach.
Umożliwiło to przeniesienie dalszych pertrakta-
cji ze stroną niemiecką do Diecezji Bielsko-
Żywieckiej, której podlega parafia św. Urbana w
Brzeszczach.

Ponieważ odnaleziony dzwon nie jest wła-
snością parafii św. Birgid ani Diecezji Limburg, te
uzyskały zgodę od swojej władzy administracyj-
nej na użyczenie dzwonu do parafii św. Urbana
w Brzeszczach. Jest to aktualnie jedyna możliwa
forma zawarcia takiej umowy na szczeblu para-
fialnym. Wymaga ona jednak dodatkowo za-
twierdzenia przez Federalne Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Republiki Niemieckiej, które -
można mieć nadzieję - wyrazi akceptację.

Ta krótka relacja uwidacznia jednoznacznie
bardzo złożony status dzwonów kościółka św.
Otylii, z których jeden, po wielu latach ciężkich
doświadczeń, ma szansę na powrót do miejsco-
wości swojej pierwszej posługi duchowej, dla
której jest trwałym historycznym dobrem.

O ile odnośnie niemieckiej historii dzwonów
kościółka św. Otylii zdołano ustalić jej poszcze-
gólne etapy, to niestety w zupełnym mroku Tra-
dycji pozostaje nadal etap przekazania tych dzwo-
nów z Brzeszcz do kościoła w Górze. Zdołano tu
do tej pory wyjaśnić i skorygować Tradycję, że
przejęcie to mogło się dokonać pod koniec XVII
wieku. Trudno tu naszym zdaniem oczekiwać ist-
nienia związanych z tym źródeł pisanych po stro-
nie Góry. W sytuacji tamtych lat i dominacji wła-

Legenda czy rzeczywistość?
Kilka uwag odnośnie prawa własności

Ks. proboszcz Kazimierz Kulpa oglądaKs. proboszcz Kazimierz Kulpa oglądaKs. proboszcz Kazimierz Kulpa oglądaKs. proboszcz Kazimierz Kulpa oglądaKs. proboszcz Kazimierz Kulpa ogląda
odnaleziony w Niemczech dzwon z kościółkaodnaleziony w Niemczech dzwon z kościółkaodnaleziony w Niemczech dzwon z kościółkaodnaleziony w Niemczech dzwon z kościółkaodnaleziony w Niemczech dzwon z kościółka
św. Otylii.św. Otylii.św. Otylii.św. Otylii.św. Otylii.
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ścicieli wsi w życiu swojej miejscowości, inicjatywa wyposażenia kaplicy w
dzwony przy dworze należała wyłącznie do miejscowego dziedzica. Nie
należy więc oczekiwać jakichś związanych z tą transakcją dokumentów w
parafii czy gminie Miedźna, również w archiwum - o ile takie istnieje -
rodziny Gołębiowskich.

Natomiast inaczej sprawa przedstawia się po stronie Brzeszcz, gdzie
duży areał łąkowo-pastwiskowy dotyczył całej gminy i jej mieszkańców,
późniejszych użytkowników nowego pastwiska. Tu w archiwum gminy
można by oczekiwać jakiegoś urzędowego aktu z tym związanego, zwłasz-
cza że w kontekście tego wydarzenia powstaje później w Brzeszczach
odrębny organ zwany Radą Pastwiskową, której zdaniem - jak można
sądzić - było regulowanie spraw związanych z użytkowaniem Łężnika.

Kazimierz Bielenin

Górnicy odznaczeni podczas akade-
mii górniczej z okazji „Barbórki
2007”

Stopnie Górnicze otrzymali:
- Inżyniera Górniczego I Stopnia: Zbi-
gniew Chrapkiewicz, Paweł Hyła, Da-
riusz Łuszczek, Jan Uroda.
- Inżyniera Górniczego II Stopnia:
Paweł Bębenek, Krzysztof Moskwik, Ja-
nusz Ślebarski.
- Inżyniera Górniczego III Stopnia:
Katarzyna Żak, Bartłomiej Kusak, Paweł
Piwowarczyk, Marcin Szwajca.

Odznaczeni medalami i odznakami ho-
norowymi:
- Złotym Medalem za Długoletnią
Służbę - Mieczysław Dętkoś.
- Srebrnym Medalem za Długoletnią
Służbę: Jan Dąbrowa, Mirosław Bar-
tuś, Kazimierz Gawron, Ryszard Gębo-
rys, Ryszard Kwaśny, Bronisław Ma-
tura, Jerzy Raczek, Janusz Raj, Tadeusz
Rusinek, Mirosław Trojan, Mariusz Wi-
tasik.
- Odznaką Honorową „Zasłużony
dla Górnictwa RP”: Ewa Malinowska,
Anna Rudzka, Janusz Adamowicz, Ma-
rian Bandoła, Ireneusz Drabek, Andrzej
Dubiel, Tadeusz Gandor, Jacek Heród,
Leszek Jedliński, Stanisław Kut, Kazi-
mierz Lach, Marian Mikołajczyk, Mie-
czysław Mokwa, Krzystof Moskwik, Je-
rzy Mrozik, Józef Pacyga (s. Tadeusza),
Józef Pacyga (s. Józefa), Dariusz Pa-
puga, Edward Pieczonka, Adam Skę-
czek, Janusz Tomaszczyk, Dariusz
Urbańczyk, Ryszard Zemlik.
- Nagrodzeni Szpadami Górniczymi:
Krzysztof Adamczyk, Grzegorz Borow-
ski, Grzegorz Chrapek, Andrzej Drab-
czyk, Grzegorz Drabczyk, Zbigniew Dziu-
bras, Piotr Faruga, Janusz Hankus,
Krzystof Jęczmyk, Janusz Kabocik, Le-
szek Kolasa, Stanisław Korczyk, Leszek
Korzeniowski, Marek Kostuś, Wiesław
Lisak, Andrzej Łukaszyk, Jerzy Łysoń,
Kazimierz Marczyński, Marek Maślan-

ka, Bogdan Miodoński, Robert Nowak,
Stanisław Nowak, Andrzej Paul, Andrzej
Płonka, Jerzy Senkowski, Edward Si-
kora, Andrzej Słonka, Artur Smółka,
Bogdan Smyczyński, Marek Stawow-
czyk, Czesław Stokłosa, Mirosław Stu-
dencki, Janusz Styc, Janusz Szatara,
Andrzej Szczepański, Jerzy Walus, Ma-
riusz Witasik, Stanisław Zając.
- Uhonorowani Odznaką „Zasłużo-
ny Pracownik KWK Brzeszcze”: Kry-
styna Dadak, Elżbieta Jaździkowska, Bo-
żena Jędrzejczyk, Małgorzata Pawlus,
Barbara Październik, Maria Szelegie-
niec, Jerzy Borowczyk, Piotr Bubak,
Adam Bujarek, Władysław Chlebowski,
Grzegorz Dąbrowski, Kazimierz Gawę-
da, Adam Handzlik, Paweł Kolasa, Le-
szek Korzeniowski, Zbigniew Krzanow-
ski, Marian Mikołajczyk, Jacek My-
śliwiec, Zbigniew Nowak, Mirosław Ny-
derek, Andrzej Paluch, Tadeusz Paw,
Alfred Pawlusiak, Edward Pieczonka,
Andrzej Płonka, Antoni Poźniak, An-
drzej Rosner, Tadeusz Rusin, Janusz
Seweryniak, Zbigniew Surma, Krzysz-
tof Szewczyk, Wacław Walus, Andrzej
Wanat.

Uhonorowani Medalami Centralnej Sta-
cji Ratownictwa Górniczego
- Złotym Medalem Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego: Maciej Bo-
lek, Jerzy Drobny, Krzysztof Kadłubicki.
- Srebrnym Medalem Centralnej Sta-
cji Ratownictwa Górniczego: Marek Ko-
smaty, Ludwik Lisek, Ireneusz Łopatka,
Dariusz Malanowski, Ireneusz Ogórek,
Piotr Piaseczny, Bogusław Studencki.
- Brązowym Medalem Centralnej Sta-
cji Ratownictwa Górniczego: Piotr Ba-
stek, Grzegorz Doła, Piotr Górowicz,
Arkadiusz Markiel, Krzystof Matusiak,
Arkadiusz Nagi, Artur Smółka.
- Uhonorowani Odznaką „Zasłużo-
ny Ratownik Górniczy”: Tadeusz Bury,
Zbigniew Dziubras, Zdzisław Huber,
Krzysztof Kochman, Marek Leśniak,
Andrzej Sztafiński, Ryszard Zemlik.

Brzeszczańska kopalniana or-
kiestra dęta zagrała w dzień św.
Barbary samemu prezesowi Kom-
panii Węglowej Grzegorzowi Paw-
łaszkowi przed jego domem
w Chrzanowie. Skocznymi marsza-
mi witała też, jak co roku, miesz-
kańców osiedla i wiernych podą-
żających do kościoła Matki Bożej
Bolesnej. Potem grała jeszcze pod-
czas uroczystej mszy barbórkowej
u św. Urbana i na akademii z okazji
górniczego święta.

Po mszy św. w intencji górników
i ich rodzin, podczas której homilię
wygłosił biskup Tadeusz Rakoczy,
cała brać górnicza z dyrektorem tech-
nicznym kopalni Grzegorzem

Żukowskim i zaproszeni goście prze-
maszerowali na uroczystą akademię
do centrum handlowego „Max”
(stołówka) przy ul. Ofiar Oświęcimia.

W tym roku w uroczystościach
barbórkowych obok dyrekcji kopal-
ni i władz Centrum Wydobywczego
„Wschód” oraz gminnych i powia-
towych władz samorządowych
udział wzięła również poseł Beata
Szydło. Wszyscy składali górnikom
życzenia z okazji ich święta. Z życze-
niami przybyli również kontrahenci

i przedstawiciele instytucji współ-
pracujących z kopalnią.

W Brzeszczach już w listopadzie
górnicy rozpoczęli świętowanie. Od-
bywały się tradycyjne karczmy piwne,
zaś na spotkaniu jubileuszowym 25
lat pracy w kopalni obchodziło 202
pracowników, 30-lecie - 187, 35-le-
cie - 95, 40-lecie - 22, a 45-lecie - 19.
Zaproszono na to spotkanie również
122 emerytów górniczych.

Podczas Centralnej Barbórki, któ-
ra odbywała się 3 grudnia 2007 r. w
Katowicach, dyrektor techniczny KWK
„Brzeszcze” Grzegorz Żukowski wy-
różniony został stopniem Generalne-
go Dyrektora Górniczego III stopnia.

Również wysokimi odznaczenia-
mi państwowymi za działalność na

rzecz odbudowy demokratycznej
Polski Prezydent RP uhonorował
przewodniczącego NSZZ „Solidar-
ność” KWK „Brzeszcze” Mirosława
Szota - Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz Dyrektora ds.
Pracy KWK „Brzeszcze” Jana Dąbro-
wę - Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Odznaczenia wrę-
czone zostały 3 września w Jastrzę-
biu-Zdroju podczas uroczystości z
okazji 27. rocznicy podpisania Poro-
zumienia Jastrzębskiego.              EP

Barbórkowe obchody

Ferie zimowe już niebawem. Ośro-
dek Kultury przygotowuje zajęcia, na
które już teraz serdecznie Was za-
praszamy. Pełną ofertę znajdziecie
na plakatach i stronie internetowej
www.ok.brzeszcze.pl
ARTYSTYCZNY NIEŁAD - CZYLI FE-
RIE PEŁNE NIESPODZIANEK.
Ośrodek Kultury w Brzeszczach za-
prasza dzieci w wieku od 11 do 13

Ferie Zimowe z OK lat do wzięcia udziału w warsztatach
artystycznych. Celem jest zapozna-
nie dzieci z różnymi metodami i for-
mami sztuki, począwszy od form pla-
stycznych poprzez fotografię, a
kończąc na teatrze.
I turnus - 28.01 - 01.02.08
II turnus - 04.02 - 07.02.08
Szczegółowe informacje w OK w
Dziale Merytorycznym oraz na pla-
katach. Zapisy od 7 stycznia. Zaję-
cia są nieodpłatne.
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Zdarzenia

Nasze tematy

3 grudnia nieznany sprawca przedostał się na teren szkółki krze-
wów ozdobnych w Jawiszowicach przy ul. Kaczej. Z niezabezpieczonej
altanki skradł akcesoria ogrodnicze. Właściciel Dariusz W. wycenił stra-
ty na 3 tys. zł.

                                                  ***
4 grudnia w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia w restauracji

hotelu „Babel” nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę sprzedawcy
wszedł na zaplecze bufetu i z metalowej kasetki skradł pieniądze. Po-
szkodowany Jeremi N. stracił 3 tys. zł.

                                                  ***
4 grudnia nieznany sprawca włamał się do niezamieszkałego budynku

w Brzeszczach przy ul. Wyszyńskiego. Jego łupem padły przedłużacze elek-
tryczne, przewody elektryczne, butla gazowa oraz zawory grzejnikowe. Stra-
tę w wysokości 1 tys. zł poniósł mieszkaniec Jawiszowic Zbigniew W.

                                                  ***
6 grudnia do KP Brzeszcze zgłosiła się brzeszczanka Małgorzata H.,

która oświadczyła, że 23 listopada znana jej mieszkanka Kęt Małgorzata
K., przywłaszczyła sobie będącego jej własnością psa rasy doberman wraz
z paszportem i książeczką szczepień. Straty oszacowała na  3,5 tys. zł.

                                                  ***
8 grudnia o godz. 0.30 patrol prewencji Straży Miejskiej zatrzymał

dwóch mężczyzn: jawiszowianina Tomasza D. i brzeszczanina Piotra P.,
którzy spożywali alkohol na przystanku autobusowym przy ul. Tury-
stycznej. Badanie trzeźwości wykazało u zatrzymanych ponad jeden
promil alkoholu. Jednego z delikwentów ukarano mandatem, drugi
zaś odmówił przyjęcia kary i sprawę skierowano do sądu.

                                                  ***
8 grudnia w Brzeszczach przy ul. Dworcowej na parkingu niestrze-

żonym nieznany sprawca włamał się do samochodu Daewoo Tico,
z którego skradł radioodtwarzacz marki Pionier. Właścicielka Agniesz-
ka H. wyceniła szkodę na 500 zł.

                                                  ***
7 grudnia w Brzeszczach nieznany sprawca z parkingu niestrzeżo-

nego znajdującego obok stacji paliw „Lotos” przy ul. Ofiar Oświęcimia,
skradł samochód ciężarowy marki Mercedes-Benz. Poszkodowanym
jest mieszkaniec Wilamowic Franciszek G. Straty oszacował na 85 tys. zł.

                                                  ***
13 grudnia o godz. 18.05 z mieszkania w bloku nr 14 w  Brzesz-

czach ul. Dworcowej, z okna na pierwszym piętrze wypadł 5-letni chłop-
czyk Kacper J. Dziecko z ogólnymi potłuczeniami przewieziono do Szpi-
tala Powiatowego w Oświęcimiu, gdzie pozostało na obserwacji.
Ustalono, że matka dziecka Małgorzata B. w chwili zdarzenia wyszła
tylko wyrzucić śmieci do śmietnika. Czynności mające wyjaśnić okolicz-
ności nieszczęśliwego wypadku prowadzi Referat Kryminalny KP Brzesz-
cze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.

                                                  ***
14 grudnia w Brzeszczach nieznany sprawca w samochodzie VW Golf,

zaparkowanym na poboczu ul. Leśnej rozbił szybę, a potem skradł radio-
odtwarzacz marki Sony. Samochód należał do Pawła O. Straty wyniosły
750 zł.

                                                  ***
21 grudnia w Brzeszczach na ul. Ofiar Oświęcimia policjanci zatrzy-

mali Marka Ch., 37-letniego mieszkańca Zębowic, który kierował sa-
mochodem marki Skoda Felicja w stanie nietrzeźwym (2,49 prom.).
Pijanemu kierowcy grozi kara ograniczenia lub pozbawienia wolności
do dwóch lat.

                                                  ***
24 grudnia w Brzeszczach nieznany sprawca dokonał krótkotrwa-

łego zaboru Fiata 126p z ul. Królowej Jadwigi, a potem w stanie uszko-
dzonym porzucił go na ul. Lisowce. Straty w wysokości 400 zł poniósł
mieszkaniec Przecieszyna Wiktor M.                                                         EP

Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy zbliża się wielkimi
krokami. Znowu czujemy dreszcz
emocji, że po raz szesnasty będzie-
my mogli uczynić coś szlachetne-
go i wspomóc w potrzebie chore
dzieci. Znowu możemy być razem
i znowu zrobimy rzeczy niezwykłe,
a nasze wspólne bycie przyniesie
na pewno wspaniałe efekty.

13 stycznia w godzinach
przedpołudniowych, jak co roku,
młodzież szkół podstawowych i
gimnazjów naszej gminy będzie
kwestować na ulicach. Wesprzyj-
my nie tylko puszki trzymane przez
wolontariuszy, ale także życzliwym
uśmiechem ogrzejmy ich w chłod-
ny styczniowy dzień. Nie gaśmy en-
tuzjazmu tych wspaniałych mło-
dych ludzi.

Po południu zapraszamy na
imprezy okolicznościowe do
Ośrodka Kultury oraz klubu mu-
zycznego „Babel”.

A na co zbieramy? FINAŁ

Z GŁOWĄ! DLA DZIECI ZE SCHO-
RZENIAMI LARYNGOLOGICZNYMI.

Fundacja ze środków uzyska-
nych w zbiórce publicznej XVI Fi-
nału zakupi sprzęt i aparaturę
medyczną dla szpitali oraz będzie
finansować cztery programy me-
dyczne i jeden program edukacyj-
ny:
- program powszechnych przesie-
wowych badań słuchu u nowo-
rodków
- program leczenia dzieci pompa-
mi insulinowymi
- program Infant flow - metoda
nieinwazyjnego wspomagania
oddychania u noworodków
- program zapobiegania retinopa-
tii wcześniaków
- program „Ratujemy i Uczymy Ra-
tować”

Już dziś serdecznie dziękuję za
wsparcie i zapraszam do wspólnej
zabawy w ten wyjątkowy dzień.

Szef sztabu WOŚP
w Brzeszczach Lucyna Wilkosz

Już 13 stycznia XVI Finał!

FILMOWE FERIE PO JAPOŃSKU Z BABCIĄ I Z DZIADKIEM
29 stycznia 2008 r.
- godz. 16.00 KSIĘŻNICZKA MONONOKE
- godz. 18.00 Manggha - warsztaty kaligrafii dla najmłodszych
30 stycznia 2008 r.
- godz.16.00 RUCHOMY ZAMEK HAURU
- godz.18.00 Manggha - warsztaty origami
31 stycznia 2008 r.
- godz. SPIRITED AWAY. W KRAINIE BOGÓW
- godz. 18.00 Manggha - warsztaty sztuki jedzenia pałeczkami, parzenie herbaty,
prezentacja zakładania kimono.
Cena biletu do kina 5 zł. Warsztaty gratis. Dziadkowie, którzy przyprowadzą swoje
wnuki - uczestnictwo gratis.
Zajęcia prowadzą animatorzy z Muzeum Sztuki Japońskiej z Krakowa „Manggha”.

FESTIWAL FILMÓW GÓRSKICH I SPORTÓW EKSTREMALNYCH
17 stycznia 2008 r.
- godz. 17.00 „W cieniu Everestu” - dokument o wybitnej alpinistce Wandzie
Rutkiewicz.
- godz. 17.30 „Tryptyk Himalajski” - film i komentarz Piotra Morawskiego.
- godz. 18.00 Spotkanie z Piotrem Morawskim - himalaistą, który jako pierwszy
w historii zdobył zimą ośmiotysięcznik Shisha Pangma. W 2006 r. w ramach
wyprawy Tryptyk Himalajski zdobył dwa kolejne ośmiotysięczniki.
- godz. 18.00 „Zanskar - szlakiem Himalajskich Karawan” - film i komentarz
Katarzyny i Andrzeja Mazurkiewiczów.
- godz. 19.00 Spotkanie z Katarzyną i Andrzejem Mazurkiewiczami - podróżnika-
mi organizującymi wyprawy poznawcze w Himalaje, na Syberię i do Mongolii.
- godz. 20.00 „K- 2” - film Krzysztofa Langa.
- godz. 21.00 „7 lat w Tybecie” - film fabularny o austriackim podróżniku
biorącym udział w wyprawie na Nanga Parbat.

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy

Kino Kino Kino Kino Kino „Wisła” zapraszaWisła” zapraszaWisła” zapraszaWisła” zapraszaWisła” zaprasza
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Wydawałoby się, że skidzinianie są mieszkańcami
sołectwa i wsi Skidziń. W Warszawie sądzą jednak
inaczej. Tam w centralnych urzędach państwowych
małą miejscowość wchodzącą w skład gminy Brzeszcze
nazywa się Skidzin.

O zmianę urzędowej nazwy Skidzin na Skidziń od dawna upomina się
społeczność wsi. W marcu 2005 r. Rada Miejska w Brzeszczach w przyjętej
uchwale wystąpiła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z
wnioskiem o zmianę ak-
tualnie obowiązującej w
Wykazie urzędowych
nazw miejscowości w
Polsce nazwy Skidzin.
Uchwała Rady Miejskiej
była odpowiedzią na
wcześniejsze pismo
MSWiA, które za po-
średnictwem Małopol-
skiego Urzędu Woje-
wódzkiego zwróciło się
do urzędów gmin z
prośbą „o podjęcie od-
powiednich działań
zmierzających do weryfikacji funkcjonującego na terenie gmin nazewnic-
twa pod kątem jego urzędowego charakteru”. Gminy zostały zobligowa-
ne do złożenia stosownych wniosków do wojewody małopolskiego w
terminie do 31 marca 2005 r. Ministerialni urzędnicy zapewniali, że w
okresie 5 lat od wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędo-
wych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych zostanie ogło-
szony nowy wykaz urzędowych nazw miejscowości. Okres ten mija wła-
śnie w tym roku.

Obecnie ciągle jest ważny Wykaz urzędowych nazw miejscowości w
Polsce z 1980 r. To właśnie w tym dokumencie figuruje nazwa Skidzin
zamiast Skidziń. Tym bardziej to dziwne, że nazwa Skidziń od dawna jest
nie tylko używana przez mieszkańców gminy Brzeszcze, ale zawarta jest
także w ewidencji ludności i dokumentach tożsamości. Zmiana nazwy
miejscowości nie spowoduje więc konieczności wymiany dokumentów
tożsamości oraz danych adresowych. A póki co tablice przy drogach kie-
rują kierowców do miejscowości Skidzin.                                                   JaBi

Tędy do Skidzina
Żadne dziecko w naszej
gminie nie powinno być
głodne. Ubogie rodziny
mogą korzystać z różnych
form dożywiania dla
swoich pociech. Gwaran-
tuje to ustawa o ustano-
wieniu programu wielolet-
niego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”.

Na realizację programu gmina
może otrzymać dotację rządową,
jeżeli udział jej środków własnych
wyniesie nie mniej niż 40 proc. prze-
widywanych kosztów realizacji pro-
gramu. Przyznaje ją wojewoda na
wniosek burmistrza. Jej wysokość
ustalana jest na podstawie poro-
zumienia między wojewodą a bur-

mistrzem. Przy ustalaniu dotacji
szczególną uwagę zwraca się na
liczbę dzieci i młodzieży oraz innych
osób wymagających pomocy w za-
kresie dożywiania, konieczność roz-
woju bazy żywieniowej i dowozu
posiłków, jak również sytuację fi-
nansową gminy.

Najszerzej zakrojoną pomoc w
dożywianiu dzieci na naszym tere-
nie świadczy Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Instytucja ta w 2007 r. sfi-
nansowała posiłki 175 uczniom
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych oraz 65 przedszkolakom. Rok
wcześniej liczba korzystających z tej
formy pomocy była porównywalna.
Pieniądze na ten cel pochodzą z do-
tacji budżetu państwa i z budżetu
gminy. W 2007 r. na dożywianie
dzieci w gminie wydano blisko 130
tys. zł, w 2006 r. 118 tys. zł.

By uczniowie i przedszkolaki
mogli korzystać z posiłków, ich ro-
dzice, bądź wychowawcy szkolni i
przedszkolni muszą wystąpić z
wnioskiem do Ośrodka Pomocy
Społecznej.

- Otrzymanie pomocy uzależnio-
ne jest jednak od kryterium docho-
dowego rodziny, które trzeba udo-
kumentować - mówi zastępca
dyrektora OPS w Brzeszczach Hele-
na Kowal. - Dożywianie dziecka w
szkole lub przedszkolu możemy sfi-
nansować jeśli dochód na jednego
członka w rodzinie nie przekracza
w miesiącu 526.50 zł. Nasz pracow-
nik przed wydaniem decyzji o po-
mocy przeprowadzi również wywiad
rodzinny. Równolegle z opłatą po-
siłków dla dzieci w szkołach i przed-
szkolach, Ośrodek przyznaje zasiłki
na zakup żywności dla dzieci i mło-
dzieży, które nie jedzą posiłków w
placówkach oświatowych. Z takiej
pomocy skorzystało w minionym
roku ponad 300 dzieci, wydatko-
wano na ten cel około 50 tys. zł.

Dożywianiem dzieci
w gminie zajmuje się
również Fundacja Pomo-
cy Społecznej. Opieką
obejmuje 80 dzieci
uczęszczających na zaję-
cia do świetlic terapeu-
tyczno-resocjalizacyjnych
Impuls I i Impuls II, fun-
dując im dwa posiłki
dziennie: podwieczorek
i kolację. W minionym

roku na żywienie dzieci wydała 29,5
tys. zł (10 tys. pochodziło z budżetu
gminy Brzeszcze, 19,5 tys. zł z działal-
ności statutowej Fundacji). Corocz-
nie FPS przekazuje też dla potrzeb obu
świetlic ok. 3 ton żywności, którą spro-
wadza z Banku Żywności w Krako-
wie. Żywność z Banku trafia za jej po-
średnictwem również do zespołów
charytatywnych działających przy pa-
rafiach Matki Bożej Bolesnej w Jawi-
szowicach - Osiedlu, św. Urbana w
Brzeszczach i Matki Boskiej Często-
chowskiej w Przecieszynie. W 2006 r.
było to 45 ton, a w 2007 r. 60 ton
żywności, z której każdego roku sko-
rzystało ponad 300 ubogich rodzin
oraz dzieci wyjeżdżające na kolonie
organizowane przez parafie.

Dożywianie przysługuje również
dzieciom z rodzin dotkniętych pro-
blemem alkoholowym, niezależnie
od zarobku rodziców. Środki na ten
cel przekazuje Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych, a pochodzą one z opłat za
koncesje na sprzedaż napojów al-
koholowych.                                      EP

Lista e-mail pracowników Ośrodka
Kultury:
Dyrektor Ośrodka Kultury
malgorzata.wojcik@ok.brzeszcze.pl
Sekretariat Ośrodka Kultury
sekretariat@ok.brzeszcze.pl
Dział Promocji i Reklamy
anna.jakubowska@ok.brzeszcze.pl
iza.moronczyk@ok.brzeszcze.pl
renata.kubajczyk@ok.brzeszcze.pl
Dział Merytoryczny
danuta.korcinska@ok.brzeszcze.pl
fabi.korczyk@ok.brzeszcze.pl
agata.kozak@ok.brzeszcze.pl
piotr.kruszynski@ok.brzeszcze.pl
agnieszka.ziolkowska@ok.brzeszcze.pl

Dział Administracyjno-Techniczny
anna.zak@ok.brzeszcze.pl
maciek.zawadzki@ok.brzeszcze.pl
krzysztof.rusinek@ok.brzeszcze.pl
Kino „Wisła”
kino.wisla@ok.brzeszcze.pl
Dział Finansowy
ewa.gara@ok.brzeszcze.pl
Redakcja Odgłosów Brzeszcz
odglosy.brzeszcz@ok.brzeszcze.pl
Biblioteka
biblioteka@ok.brzeszcze.pl
Basen „Pod Platanem”
basen@ok.brzeszcze.pl
Hala Sportowa
hala.sportowa@ok.brzeszcze.pl

Ośrodek Kultury w Brzeszczach zmienił adres strony internetowej.
Znajdziesz nas teraz  na:

WWW.OK.BRZESZCZE.PL

Tablica przed przebudowanym skrzyżowaniemTablica przed przebudowanym skrzyżowaniemTablica przed przebudowanym skrzyżowaniemTablica przed przebudowanym skrzyżowaniemTablica przed przebudowanym skrzyżowaniem
ulic: Ofiar Oświęcimia, Nosala i Szymanowskiegoulic: Ofiar Oświęcimia, Nosala i Szymanowskiegoulic: Ofiar Oświęcimia, Nosala i Szymanowskiegoulic: Ofiar Oświęcimia, Nosala i Szymanowskiegoulic: Ofiar Oświęcimia, Nosala i Szymanowskiego
kieruje do Skidzina.kieruje do Skidzina.kieruje do Skidzina.kieruje do Skidzina.kieruje do Skidzina.

Dożywianie jest potrzebne
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Tradycyjnie na początku stycznia przyznano nagrody
burmistrza Oskardy. Za rok 2006 otrzymali je: prof.
Kazimierz Bielenin, Beata i Rafał Kulczykowie, Stani-
sław Sajdak, Helena Zawadzka, Mateusz Grzywa, Szko-
ła Podstawowa w Jawiszowicach, Towarzystwo Tu-
rystyki Rowerowej „Cyklista” i Speleoklub Brzeszcze.

Od stycznia obowiązki dyrektora KWK „Brzeszcze-Sile-
sia” pełnił Grzegorz Żukowski. Od lutego z chwilą
wprowdzenia zmian w strukturach Kompanii Węglowej
został dyrektorem technicznym i zarazem kierownikiem
Ruchu Zakładu Górniczego kop. „Brzeszcze-Silesia”.

W styczniu podczas obcho-
dów 62. rocznicy wyzwolenia
byłego niemieckiego nazi-
stowskiego obozu KL Au-
schwitz najwyższymi odzna-
czeniami państwowymi uho-
norowano mieszkańców Zie-
mi Oświęcimskiej, którzy nie-
śli pomoc więźniom. Krzyże
Kawalerskie Orderu Odrodze-
nia Polski oraz Krzyże Oficer-
skie Orderu Odrodzenia Pol-
ski odebrało 15 mieszkańców
gminy Brzeszcze.

W lutym mieszkańcy gminy mogli za-
poznać się z wariantami przebiegu dro-
gi ekspresowej S1. Po szeregu konsul-
tacji społecznych podjęto decyzję
o wyborze wariantu IV, który przez
gminę Brzeszcze został poprowadzo-
ny wzdłuż torów kolejowych.

Przez cały rok Szkoła Podstawowa nr 1
świętowała jubileusz 150-lecia szkol-
nictwa w Brzeszczach. W maju ulicami
Brzeszcz - ścieżkami brzeszczańskiego
szkolnictwa - przeszedł barwny koro-
wód.

Od marca do listopada 2007 r. funkcję rzecz-
nika prasowego Ministerstwa Obrony Naro-
dowej pełnił jawiszowianin Jarosław Rybak,
były redaktor i felietonista „Odgłosów
Brzeszcz”.

Podsumowanie roku 2007

W Nowym 2008 Roku czytelni-
kom „Odgłosów Brzeszcz” życzymy
miłości w sercu, ciepła w rodzinach,
pogody ducha oraz wszelkiej po-
myślności. Wspomnieniami wraca-
my jeszcze na chwilę do roku 2007,
przypominając w skrócie najciekaw-
sze naszym zdaniem wydarzenia
w gminie Brzeszcze.

Redakcja „Odgłosów Brzeszcz”.
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W maju jawiszowicka Ochotnicza Straż Pożarna świę-
towała jubileusz 85-lecia, a 15. rocznicę strażacka or-
kiestra dęta. O jubileuszu jawiszowickich strażaków
pamiętał komendant Wojtuś (Leszek Benke) z Kopy-
dłowa.

9 czerwca Ochotni-
cza Straż Pożarna
w Brzeszczach ob-
chodziła jubileusz
120-lecia działalno-
ści.

Jak co roku pod ko-
niec czerwca odbyły
się Dni Gminy Brzesz-
cze. Już po raz szósty
mieszkańcy gminy
Brzeszcze przejechali
trasą Rodzinnego Ra-
jdu Rowerowego.

We wrześniu dożynki gminne nie bez powodu
odbyły się w Brzeszczach. Miasto w 2007 r. ob-
chodziło 45. rocznicę nadania praw miejskich.

8 września na sta-
dionie KS „Górnik”
odbyła się trzecia
edycja Rock Reg-
gae Festival. Impre-
za z roku na rok
staje się coraz waż-
niejszym letnim fe-
stiwalem muzycz-
nym w kraju.

W październiku na scenie Ośrodka Kultury
ze swoim Kwartetem wystąpił jeden z naj-
wybitniejszych polskich jazzmanów Jan Pta-
szyn Wróblewski.

W październiku w kościele
św. Marcina w Jawiszowi-
cach zainstalowano  samo-
czynnie działającą instalację
gaśniczą. Tym samym jawi-
szowicki kościół znalazł się
wśród 15 najcenniejszych
obiektów w Małopolsce,
które otrzymały najbardziej
nowoczesny system zabez-
pieczenia.

Podsumowanie roku 2007
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Repertuar
17 grudnia w sali widowiskowej Ośrod-

ka Kultury wystąpił Rosyjski Państwowy
Chór Kameralny pod kierownictwem Wła-
dimira Kontariewa, profesora Moskiew-
skiego Konserwatorium im. Piotra Czaj-
kowskiego. Chór zaśpiewał dla dar-
czyńców brzeszczańskiej kultury.

- To dla mnie ogromny zaszczyt, że chór
po występach w Toruniu, Poznaniu, Krako-
wie, Jeleniej Górze, Lubinie, Gliwicach, Ty-
chach wystąpi dziś w Brzeszczach. Cieszę się,
że Państwo tak licznie odpowiedzieli na
moje zaproszenie i, że w imieniu wszystkich
pracowników Ośrodka Kultury mogę Pań-
stwu serdecznie podziękować za pomoc w

realizacji wielu udanych przedsięwzięć w
2007 r. Dziękuję, że mogliśmy liczyć na pań-
stwa pomoc i sprawić, żeby naszym miesz-
kańcom żyło się lepiej i przyjemniej - kiero-
wała słowa podziękowań do darczyńców
dyrektor Ośrodka Kultury Małgorzata Wój-
cik. - A z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia pragnę Państwu złożyć, zgod-
nie z przesłaniem sztuki teatralnej przedsta-
wianej na tej scenie, życzenia cudu wigilij-
nej nocy. A dopełnieniem moich życzeń
niech będą piękne rosyjskie pieśni.

Chór Kameralny Władimira Kontariewa to je-
den z najznakomitszych zespołów chóralnych Ro-
sji. Utworzony w 1987 r. spośród absolwentów
Moskiewskiego Konserwatorium Państwowego
im. Piotra Czajkowskiego od początku działalno-
ści koncertowej cieszył się ogromnym uznaniem
słuchaczy i krytyków muzycznych.

- Chór zapraszany był do realizacji wspólnych
projektów twórczych przez wybitnych mistrzów
światowej kultury muzycznej - mówiła menedżer
chóru Bożena Uryga, prezentując jego dorobek. -
Byli wśród nich m.in. Światosław Richter i Nina
Dorliak, Mścisław Rostropowicz i Galina Wiszniew-
skaja. Chórowi partnerowały wiodące orkiestry
symfoniczne Rosji, największe rosyjskie filharmo-
nie i znakomici dyrygenci, jak Kogan, Polianskij,

Nikołajew, Sierow, Walkman i
Morricone.

W bogatym repertuarze
chóru znajdują się m.in. utwory
J.S. Bacha, A. Vivaldiego, W.A.
Mozarta, P. Czajkowskiego, S.
Rachmaninowa i I. Strawińskie-
go. Trasy występów gościn-
nych, tournee zagraniczne i pro-
gramy koncertów chóru
układane są z kilkuletnim wy-
przedzeniem. Występy odby-
wają się w najbardziej prestiżo-
wych salach i muzeach Rosji,
słynnych rosyjskich soborach

prawosławnych oraz w największych ośrodkach
kulturalnych całej Europy.

Koncert odbył się w ramach Sezonu Kultury
Rosyjskiej w Polsce, organizowanego przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
RP oraz Federalną Agencję ds. Kultury i Kinema-
tografii Federacji Rosyjskiej.

Już dziś wiadomo, że chór jesienią znów
koncertował będzie w Polsce. Wtedy też zawita
do Brzeszcz. Tych, którzy nie słyszeli w jego wy-
konaniu pięknych rosyjskich pieśni, zapraszamy
wtedy do OK.                                                  EP

Bożonarodzeniowy koncert

02-06.01.2008
godz. 18.00 ZŁOTY KOMPAS (USA, b.o)
godz. 20.00 1408
08.01.2008
godz. 18.00 ZŁOTY KOMPAS
godz. 20.00 1408
09.01.2008
godz. 19.00 ZŁOTY KOMPAS
godz. 21.00 1408
10.01.2008
godz. 18.00 ZŁOTY KOMPAS
godz. 20.00 1408
11-12.01.2008
godz. 18.00 FILM O PSZCZOŁACH (USA, b.o)
godz. 20.00 HANIA (Polska, 12)
13.01.2008
godz. 18.30 FILM O PSZCZOŁACH
godz. 20.00 HANIA
15-16.01.2008
godz. 18.00 FILM O PSZCZOŁACH
godz. 20.00 HANIA
17.01.2008
FESTIWAL FILMÓW GÓRSKICH I SPORTÓW EKS-
TREMALNYCH:
godz. 17.00 W cieniu Everestu
godz. 17.30 Tryptyk Himalajski
godz. 18.00 Spotkanie z Piotrem Morawskim
godz. 19.00 Zanskar - szlakiem Himalajskich Kara-
wan
godz. 19.30 Spotkanie z Katarzyną i Andrzejem
Mazurkiewiczami
godz. 20.00 K-2
godz. 21.00 Siedem lat w Tybecie
18-20.01.2008
godz. 18.00 NIANIA W NOWYM JORKU (USA, 12)
godz. 20.00 SKARB NARODÓW (USA, 15)
22-23.01.2008
godz. 18.00 SKARB NARODÓW
godz. 20.00 NIANIA W NOWYM JORKU
24.01.2008
godz. 19.00 SKARB NARODÓW
godz. 20.00 NIANIA W NOWYM JORKU
25.01.2008
godz. 21.00 JESZCZE RAZ (Polska, 15)
26.01.2007
godz. 19.00 RANCZO WILKOWYJE (Polska, 15)
godz. 21.00 JESZCZE RAZ
27.01.2008
godz. 18.00 RANCZO WILKOWYJE
godz. 20.00 JESZCZE RAZ
29-31.01.2008
godz. 16.00 FILMOWE FERIE PO JAPOŃSKU
godz. 18.00 JESZCZE RAZ
godz. 20.00 RANCZO WILKOWYJE

16 lutego 2008 r. - Koncert jazzowy Kwartetu
Grzegorza Nagórskiego (sala widowiskowa OK).
Cena biletu: 10 zł.

Zapowiedź

Po raz piąty już Samorząd
Osiedlowy nr 1 i Ośrodek Kultury
zorganizowali „Spotkanie z Mi-
kołajem”. Tym razem na dzieci
czekało aż 230 słodkich paczek i
liczne konkursy z nagrodami rze-
czowymi. Dla nich z „Koncertem
Świętych Mikołajów” wystąpił też
Teatr Nicoli z Krakowa. Buźki
wszystkich milusińskich były
uśmiechnięte.

Do tego zadowolenia przyczy-
nili się również sponsorzy impre-
zy: Barbara i Adam Żogała, Nad-
wiślańska Spółka Mieszkaniowa, „Mix-Bud” - Krzysztof Walus i Dariusz Płonka, Elżbieta
Frankowska, sklep „Magda” i SKOK „Piast”.                                                                      EP
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Kalendarium
przedsięwzięć
w styczniu

Programy
Domów Ludowych
i świetlic OK

Zasole
19.01 Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży ze
świetlicy oraz wieczór kolęd w wykonaniu Ze-
społu „Paświszczanie” - szczegóły na plakatach.
Od 29.01 Zapraszamy na ferie ze świetlicą - w
programie m.in. wyjazd na Dębowiec, kulig,
wyjazd na basen i halę, spotkanie międzypla-
cówkowe, warsztaty ceramiczne, zajęcia świe-
tlicowe, kulinarne to i owo. Szczegóły w świe-
tlicy oraz na plakatach.
W każdy wtorek i czwartek aerobik.
W każdą środę i piątek spotkania w kółku
teatralnym.

os. Paderewskiego
10.01 Warsztaty ceramiczne dla pań.
11.01 Bal dla najmłodszych.
17.01 Biblioteczne spotkania z literaturą.
22.01 Klub Malucha.
Ferie ze świetlicą: wyjazd na Dębowiec i lodo-
wisko, kulig, wyjścia na basen, spotkanie mię-
dzyplacówkowe w Jawiszowicach, zajęcia pla-
styczne, gry i zabawy świetlicowe.
W każdy czwartek o godz. 18.00 spotyka się
Koło Emerytów i Rencistów. W każdy ponie-
działek i środę o godz. 17.30 aerobik dla pań.

Przecieszyn
18.01 Świetlicowe DKF (18.00).
25.01 Galeria Młodych „Kaktus” zaprasza (18.00).
Huragan Babski zaprasza w czwartki o godz.
18.00.
03.01 Imieniny u pani Mieci
10.01 Angielski w pół godziny.
17.01 Spotkania ceramiczne.
24.01 Oglądamy film na DVD.
Zespół „Przecieszynianki” zaprasza we wtorki
o godz. 17.00.
Od 28 stycznia do 8 lutego zapraszamy na ferie
zimowe w świetlicy. Szczegóły na plakatach.

Skidziń
08.01 Spotkania biblioteczne dla dzieci przed-
szkolnych (10.00).
18.01 W bibliotece na wesoło - quiz i inne
zabawy literackie dla uczniów szkoły podsta-
wowej (15.30).
24.01 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skidzi-
niu zaprasza na tradycyjne przedstawienie ja-
sełkowe.
25.01 Wyjazd do teatru Wyspiańskiego w Ka-
towicach na sztukę pt. „Nie teraz kochanie”.
Od 29 stycznia do 9 lutego ferie zimowe z DL
Skidziń - zajęcia i wyjazdy dla dzieci i młodzieży
codziennie od wtorku do soboty. Szczegóły na
plakatach.
W środy o godz. 18.00 zespół „Skidzinianie”
zaprasza na próby i spotkania okolicznościowe.
We wtorki i czwartki o godz. 19.00 aerobik dla pań.

Do końca marca Dom Ludowy zaprasza od
wtorku do piątku w godz. 14.30-20.30, w so-
boty w godz. 8.00-14.00.
Biblioteka zaprasza we wtorki i czwartki w godz.
15.00-19.00, w soboty w godz. 8.00-11.00.

Bór
19.01 Karnawałowy bal maskowy dla dzieci
(15.00). Od 18.30 wieczorek taneczny dla do-
rosłych. Szczegóły na plakatach.
25.01 Wyjazd do Teatru Śląskiego im S. Wy-
spiańskiego w Katowicach na sztukę pt. „Nie
teraz kochanie”.
28.01-08.02 Ferie zimowe - proponujemy wy-
jazdy na sanki, na lodowisko, gry i zabawy oraz
zajęcia plastyczne. Zapraszamy do udziału dzieci
i młodzież. Szczegóły na plakatach i w DL.

Wilczkowice
17.01 „Góry Polski” - spotkanie uczniów klasy
V Szkoły Podstawowej w Skidziniu  z Toma-
szem Rzeczyckim.
18.01 Spotkanie autorskie z Łukaszem Dęb-
skim oraz Anną Kaszuba-Dębską dla klas II
szkoły podstawowej.
25.01 Wyjazd do Teatru Śląskiego im. S. Wy-
spiańskiego w Katowicach na sztukę „Nie te-
raz kochanie” (16.00). Szczegóły na plakatach.
W styczniu gromadzimy zdjęcia na wystawę
pn. „Piękno mojej okolicy”, którą będzie moż-
na oglądać w DL od 1 do 29 lutego. Na koniec
wybierzemy najciekawsze fotografie.
Od 28 stycznia zapraszamy dzieci i młodzież na
„Ferie z DL w Wilczkowicach”. W programie wy-
cieczki, konkursy, zabawy. Szczegóły na plakatach.

Jawiszowice
10.01 Robimy prezenty dla naszych dziadków (14.00).
15.01 „Suplementy i ich działanie” - prelekcja
zdrowotna (16.00).
22.01 Spotkanie dla pań z przedstawicielkami
Stowarzyszenia Amazonek (16.00).
28.01-08.02 Ferie zimowe ze świetlicą. W progra-
mie: zajęcia plastyczne, konkursy i zabawy inte-
gracyjne, wyjazd na basen, wycieczka na Dębo-
wiec, spotkanie międzyplacówkowe, wyjazd na
lodowisko. Szczegóły na plakatach i w świetlicy.

os. Szymanowskiego
W każdą środę zapraszamy dzieci i młodzież
na zajęcia plastyczne.
Od 28.01 świetlica zaprasza chętnych do udzia-
łu w „Feriach ze świetlicą”. W programie m.in.:
wyjazd na lodowisko do Czechowic-Dziedzic,
wyjazd na Dębowiec (tor saneczkowy), spo-
tkania z książką w bibliotece, wyjazd do krę-
gielni w Woli, zabawa karnawałowa dla dzieci,
kulig, gry i zabawy w świetlicy, konkurs na
największego bałwana, wyjście na basen.

06 i 20 stycznia, godz. 15.00 (sala widowiskowa)
Jasełka w reżyserii ks. Mirosława Wądrzyka w wykonaniu uczniów
Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach.

09 stycznia, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
Koncert grupy SAMBOSA z Sao Paulo. Repertuar zespołu stano-
wią kompozycje wielkich nazwisk z gwiazdozbioru muzyki brazy-
lijskiej. Cena biletu 5 zł (bilety w sprzedaży w Dziale Merytorycz-
nym OK, pok. nr 34, w kasie kina „Wisła” po godz. 17.00).

13 stycznia, godz. 15.30 (sala widowiskowa oraz klub mu-
zyczny „Babel”)
W programie: godz. 15.30 (sala widowiskowa) - prezentacje
muzyczno-taneczne, scenki humorystyczne, aukcja prac plastycz-
nych, sprzedaż ciasta, sprzedaż ceramiki artystycznej, licytacja tortu;
godz. 18.00-22.00 (klub muzyczny „Babel”) - koncerty zespo-
łów reggaeowych i rockowych. Zagrają: Natural Mystic, Jedyny
Sensowny Wybór, Walkiria oraz Rose Parks.
12 stycznia od godz. 9.00 w hali sportowej w Brzeszczach
rozegrane zostaną mecze piłki nożnej, organizowane przez Brzesz-
czańskie Stowarzyszenie Sportowe „Siódemka”, podczas których
wolontariusze będą zbierać pieniądze dla WOŚP.

16 stycznia, godz. 17.00 (sala nr 30)
Spotkanie noworoczne w Klubie Nieprofesjonalnej Twórczości
Literackiej „Pióromani”.

24 stycznia, godz. 16.30 (sala widowiskowa)
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu najmłodszych miesz-
kańców gminy Brzeszcze.

25 stycznia, godz.18.00 (sala widowiskowa)
W programie: Oskardy 2007 - wręczenie nagród burmistrza
Brzeszcz, koncert chóru Canticum Novum z parafii Matki Bożej
Bolesnej w Jawiszowicach-Osiedlu.

26 stycznia, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
Noworoczny koncert Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów Miej-
skiego Domu Kultury pod kierunkiem dyrygenta oraz twórcy or-
kiestry Tadeusza Grudzińskiego.
Bilety w cenie 10 zł w sprzedaży w Dziale Merytorycznym (pok.
nr 34) oraz w kasie kina „Wisła” po godz. 17.00.

28 stycznia, godz. 17.00 (sala widowiskowa)

30 stycznia, godz. 17.00 (sala nr 30)
W programie: promocja książki Krystyny Blamek pt. „Wandula”
oraz wernisaż wystawy prac plastycznych, monodram w oparciu
o fragmenty z książki.

JASEŁKA

BRAZYLIA W BRZESZCZACH

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

PIÓROMANI

NIE BOJĘ SIĘ GDY CIEMNO JEST

KONCERT NOWOROCZNY - OSKARDY 2007

KONCERT ORKIESTRY MANDOLINISTÓW

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

WIECZÓR AUTORSKI KRYSTYNY BLAMEK
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Pierwsze Barbórkowe Potyczki Gawę-
dziarzy „Brzeszczanie kontra sąsiady
zza miedzy” odbyły się 7 grudnia
w Ośrodku Kultury. Uczestników
i publiczność przywitali burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska i wójt
gminy Miedźna Bogdan Taranowski.

Tytuł imprezy mógłby sugerować, że jest za-
chętą do kłótni i swady, tymczasem jest począt-
kiem integracji i współpracy na płaszczyźnie kul-
turalnej dwóch sąsiadujących gmin: gminy
Brzeszcze i gminy Miedźna.

Nie lada zadanie zlecili organizatorzy imprezy
włodarzom gmin. Mieli przywitać uczestników i
publiczność w gwarze lokalnej. I choć, jak zapew-
niali, ćwiczyli, trema przed fachowcami - uczestni-
kami i jury okazała się mocniejsza. Pani burmistrz
i pan wójt przyrzekli, że przez kolejny rok będą się
gwary uczyć, i podczas drugiej edycji może takie
przywitanie się uda. Burmistrz Teresa Jankowska
jest rodowitą brzeszczanką, jest więc trochę osłu-
chana w gwarze. Dla wójta Bogdana Taranow-
skiego to nieco trudniejsze zadanie, bo na Śląsk
przywędrował aż z Mazur.

- Jako że nie godomy, chciałem złożyć dekla-
rację, że będziemy się uczyć. Podobno, żeby być
prawdziwym krakusem, trzeba mieszkać w Kra-
kowie 300 lat, ile na Śląsku, tego nie wiem, ale
jakoś mnie akceptują - mówił mieszkający od 24
lat na Śląsku wójt gminy Miedźna Bogdan Tara-
nowski. - Moi drodzy, jako że potyczki się urodzi-
ły, gratuluję pomysłu pani burmistrz i waszemu
Ośrodkowi Kultury. Myślę, że pierwsza edycja już
wykazała celowość organizowania tego typu im-
prez, o czym świadczy tak liczny udział przedsta-
wicieli z jednej i drugiej strony, czyli wasi i zza
miedzy.

- Łączą nas górnicze rodowody naszych gmin.
Jesteśmy gminą pogranicza, wpływy Śląska i Ma-
łopolski przez lata tak się mieszały, że pewnie dziś
na scenie to zobaczymy. Ale nasze gminy, jak
mówią, łączy jeszcze most cudów, bo z naszej strony
wjeżdża się na Śląsk na rowerze, a po drugiej stro-
nie wyjeżdża na kole. Sprawdzaliśmy to w 2004 r.,
kiedy to trasa Gminnego Rajdu Rowerowego wio-
dła po obu stronach Wisły - mówiła burmistrz
Jankowska. - A dziś życzymy, by te potyczki były
eksplozją radości, byśmy się wiele od siebie na-
uczyli i zobaczyli, jak wiele nas łączy. Górnikom na
widowni życzymy wszelkiej pomyślności, błogo-
sławieństwa św. Barbary, a emerytom górniczym
zasłużonego odpoczynku.

Pierwsze spotkanie miało charakter wymiany
kulturalnej. Uczestnicy i widzowie mieli okazję
poznać gwarę obu gmin prezentowaną przez dzie-
ci, młodzież i dorosłych. Było to nie tylko pozna-
wanie innej kultury, tradycji, ale również poszuki-

wanie podobieństw oraz wymiana międzypoko-
leniowa, tak ważna w edukacji regionalnej.

Nim jednak na scenie z własnymi programa-
mi pojawili się uczestnicy potyczek, burmistrz Jan-
kowska i wójt Taranowski podczas prezentacji
multimedialnej zaprezentowali swoje gminy.

- Przybywamy z grupą naszych mieszkańców z
gminy Miedźna, która liczy 15,5 tys. mieszkań-
ców, składa się z sześciu sołectw, największe z
nich to sołectwo Wola, najmniejsze Grzawa -
przedstawiał swoją gminę Bogdan Taranowski.
- Jesteśmy gminą, gdzie jest miejsce na przemysł,
rolnictwo, ale również na szacunek do tradycji i
zabytków. Jako gmina jesteśmy właścicielami
trzech najstarszych kościołów na Śląsku: w Grza-

wie, Miedźnej i Górze. Na naszym terenie jest 250
ha stawów rybnych, 900 ha Puszczy Pszczyńskiej,
unikalne zakątki flory i fauny i ścieżki spacerowe.
Możemy poszczycić się świetną bazą edukacyjną.
W ostatnich latach powstały nowe liceum i gim-
nazjum, mamy w gminie dwie szkoły średnie, któ-

rych organem prowadzącym jest gmina Miedź-
na. W Wiejskim Liceum Ogólnokształcącym w Gi-
lowicach pobierają naukę również wasi miesz-
kańcy. (…) Stawiamy również na sport i
wypoczynek. Posiadamy halę sportową, nowe
boisko sportowe w Górze i krytą pływalnię w Woli.
Na basenie mamy dokładnie to, co jest u was w
Brzeszczach, ponadto kręgielnię i jedyne w okoli-
cy jacuzzi z solanką. Nie mamy jedynie zabytkowej
mozaiki, która jest u Państwa. W każdej miejsco-
wości działa dom kultury, zespoły śpiewacze, mło-
dzieżowe i dziecięce, mamy jedyną w naszym po-

wiecie dętą orkiestrę strażacką. Swego czasu lu-
dzie niekoniecznie roztropni wpadli na pomysł,
by kopalnię, która ma węgla jeszcze na 20 lat
zamknąć. Niemniej jednak przez 20 lat działania
kopalni, charakter gminy zmienił się zupełnie.

I Barbórkowe Potyczki Gawędziarzy „Brzesz-
czanie kontra sąsiady zza miedzy” przeprowa-
dzono w kategoriach: gawędziarze, śpiewacy
ludowi i zespoły śpiewacze. Powołane jury oce-
niało: dobór repertuaru, interpretację gawęd i
pieśni, zachowanie autentycznego sposobu
śpiewu i gry, czystość gwary i poprawną dykcję,
ogólny wyraz artystyczny oraz zachowanie au-
tentyczności stroju.

W jury zasiedli: Krystyna Sobocińska - poetka,
malarka, twórca ludowy, znawca
gwary brzeszczańskiej; Danuta Cho-
lewa - etnolog, animator kultury, pe-
dagog, plastyk, pracownik Śląskie-
go Centrum Dziedzictwa Kultu-
rowego w Katowicach; Włodzimierz
Jasiński - aktor z Teatru „Stu”, Te-
atru „Groteska”, reżyser teatralny,
poeta; Alojzy Łysko - prawnik, z za-
wodu nauczyciel, z zamiłowania pi-
sarz, publicysta, redaktor, znany i ce-
niony badacz kultury ludowej oraz
górniczej, juror w konkursach gwa-
ry śląskiej; Władysław Skwirut - eme-
rytowany profesor Instytutu Muzyki
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz
Wydziału Aktorskiego Państwowej

Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, student i
doktorant znanego śląskiego folklorysty prof.
Adolfa Dygacza, dyrektor Domu Kultury w Świę-
tochłowicach, wieloletni instruktor amatorskie-
go ruchu artystycznego.

Po prezentacjach, które trwały aż pięć godzin,
jeden z jurorów, aktor Włodzimierz Jasiński do
wszystkich uczestników powiedział: - Myślę, że
do następnego popisu gawędziarzy napiszecie
Państwo teksty sami. Rodzice, nauczyciele, babcie
czy dziadkowie, bo takie teksty są najcenniejsze,
odbijają rzeczywistość, która nas otacza. Kochane
dzieci proszę was, byście zawsze dobrze wyuczyły
się tekstu na pamięć, mówiły wolniej i wyraźniej.
Kiedy wchodzicie na scenę, musicie czuć przyjem-
ność ze spotkania z publicznością, dlatego patrz-
cie na ludzi, a nie na deski sceny czy sufit. Opowie-
ści są różne, jedna wesoła, w innej ktoś się zmęczył,
ktoś się spieszył. Ubarwiajcie więc te swoje opo-
wiadania. Oddychajcie spokojnie. Paniom przy-
gotowującym dzieci chciałem zaś powiedzieć, że
gawęda to opowieść, a gawędziarz to opowia-
dacz, który musi ładnie i wolno mówić, siadać
niemalże na samogłoskach, żeby one brzmiały,
by ta opowieść wzbudzała zainteresowanie. Nad
tym trzeba sporo pracować.

Laureaci Pierwszych Barbórkowych Potyczek
Gawędziarzy otrzymali puchary ufundowane przez
burmistrza Brzeszcz oraz nagrody ufundowane
przez Towarzystwo Kultury Teatralnej oddz. w
Brzeszczach i Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

Ewa Pawlusiak

Kneflikowe Karliki z gminy Miedźna.Kneflikowe Karliki z gminy Miedźna.Kneflikowe Karliki z gminy Miedźna.Kneflikowe Karliki z gminy Miedźna.Kneflikowe Karliki z gminy Miedźna.

Najlepsi gawędziarze wśród dzieci.Najlepsi gawędziarze wśród dzieci.Najlepsi gawędziarze wśród dzieci.Najlepsi gawędziarze wśród dzieci.Najlepsi gawędziarze wśród dzieci.

Godoli
po naszemu
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W okresie przedświątecznym
grupa teatralna z kościoła Matki
Bożej Bolesnej w Jawiszowicach -
Osiedlu aż cztery razy wystawiła
w Ośrodku Kultury sztukę „Tra-
dycje wigilijne”. Datki, które ludzie
składali po jej obejrzeniu, przezna-
czono dla chorej na raka złośliwe-
go kości 10-letniej Soni z Brzeszcz.

- Sztuka „Tradycje wigilijne”
miała pokazać, co w tradycji wigilij-
nej jest najbardziej istotne. Miano-
wicie zwrócić uwagę nie tylko na
Boga, który przychodzi, ale także na
człowieka i relacje między ludźmi -

mówi ks. wikary Mirosław Wądrzyk
z parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w
Jawiszowicach-Osiedlu. - Pokazali-
śmy to na przykładzie dwóch rodzin.
Starszego stażem, mocno znudzo-
nego sobą małżeństwa, które wy-
chowuje syna w wieku gimnazjal-
nym oraz dopiero co zaślubionych,
ze świeżym spojrzeniem na miłość
małżonków, nastawionych, żeby od-
krywać siebie nawzajem. On jest by-
łym narkomanem, ona pomogła mu
wydostać się z nałogu. Dziś to prze-
życie nazywają cudem Bożego Naro-
dzenia, bo dokonało się to akurat w
Boże Narodzenie przy szopce.

Sztukę „Tradycje wigilijne” trzy
lata temu napisał ks. Mirosław.
Wystawiał ją już z uczniami w for-
mie przedstawienia w jednej z biel-
skich szkół, w której uczył religii. W
jawiszowickiej parafii, do której
przybył w sierpniu minionego roku,
zastał grupę teatralną, a że ma sła-
bość do teatru, postanowił się nią
zająć. Dopisał do sztuki jeszcze kil-
kanaście stron i powstała z tego,
jak sam określa, całkiem niezła por-
cja teatralna. Sztukę wyreżyserowa-
ła aktorka Jadwiga Grudzińska.

W sztuce zagrało dziewięciu
początkujących brzeszczańskich ak-

torów. W rolę Leonarda wcielił się
Roman Pomietlarz. Jego sceniczną
żonę Martę zagrała nauczycielka z
PZ nr 7 Szkół Agrotechnicznych i
Zawodowych Dorota Lorek, syna
Bartka - Adam Łukawski, a kolędni-
ków uczniowie ks. Mirosława z Gim-
nazjum nr 2: Joanna Stopa, Kinga
Mikołajek i Łukasz Paluch. Nato-
miast młodym małżeństwem są
uczniowie szkoły średniej Małgo-
rzata Obłąk i Bartłomiej Kwaśniak.
Ksiądz Mirosław też wziął dla siebie
rolę. Żeby - jak mówi - odświeżyć
sobie poruszanie się na scenie, wy-
stąpił w roli kolędnika z własnoręcz-

nie wykonanym tu-
roniem.

- Zagraliśmy
nie tylko na scenie
Ośrodka Kultury.
Zaproszono nas
również do Wilcz-
kowic, gdzie wy-
stąpiliśmy podczas
spotkania świą-
tecznego zespo-
łów regionalnych.
Wszędzie publicz-

ność dopisała, ciepło nas przyjęła
i hojnym sercem włączyła się w ak-
cję pomocy chorej na raka Soni.
To przerosło nasze oczekiwania.
Serdecznie wszystkim dziękujemy
- mówi ks. Mirosław Wądrzyk. - Za
kulisami, bo tylko tak w czasie trwa-
nia spektaklu mogliśmy śledzić re-
akcję publiczności, w różnych mo-
mentach dało się zauważyć różne
reakcje widowni. Od śmiechu po
wzruszenie. Zdarzały się też spora-
dyczne odgłosy z sali typu „pocałuj
ją”. Ktoś powiedział, że taka forma
przekazu jest nową ewangelizacją
przez scenę. Uważam, że jest to do-
bry kierunek, bo ludzie w ramach
samego zespołu się integrują, a
poza tym podają ludziom ważne
przesłanie w przystępnej formie.

Ks. Mirosław Wądrzyk pocho-
dzi z Andrychowa. Nim trafił do pa-
rafii Matki Bożej Bolesnej, pełnił
posługę kapłańską w Kętach, Alek-
sandrowicach i w Białej. Oprócz te-
atru, pisania wierszy i scenariuszy
jego pasją jest również fotografo-
wanie.

Spektakl „Tradycje wigilijne”
można już obejrzeć na stronie in-
ternetowej www.obiektyw.brzesz-
cze.pl.

EP

Ewangelizacja przez scenę
21 grudnia przed budynkiem Ośrodka Kultury już po raz drugi

mieszkańcy gminy mogli świętować wspólną wigilię.

Ośrodek Kultury do współpracy w tworzeniu „Wigilijnego dzieła
pomocy bliźniemu” zaprosił mieszkańców oraz działające w naszej
gminie instytucje i organizacje społeczne. W świąteczny nastrój kon-
certem kolęd wprowadzili zgromadzonych wolontariusze z PZ nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogó-
lnokształcących w
Brzeszczach. Potem
zaproszono wszyst-
kich do dekorowa-
nia ozdobami ma-
gicznego drzewka.
Z koncertem kolęd
i pastorałek wystą-
pił zespół dziecięcy
„Iskierki”, zaś ks.
Mirosław Wądrzyk
z grupą teatralną z
parafii Matki Bożej
Bolesnej wystawili
sztukę „Tradycje wigilijne”.

Pamiętano również o zwierzętach ze schronisk. Dla nich wolonta-
riusze z Klubu Młodych Ekologów „Eko-Blan” przyjmowali dary.

EP
Dobrymi aniołami „Wigilijnego dzieła pomocy bliźniemu” byli:

Ośrodek Pomocy Społecznej, „Społem” PSS „Górnik” Brzeszcze, Powia-
towy Środowiskowy Dom Samopomocy oddz. Brzeszcze, Huragan Babski
z Przecieszyna, Kluby Wolontariusza z PZ nr 6 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Brzeszczach i PZ nr 7 Szkół Agrotechnicznych
i Zawodowych w Jawiszowicach, zespół „Tęcza”, Nadleśnictwo Andry-
chów - Robert Piętoń oraz świetlice OK z os. Paderewskiego i os. Szyma-
nowskiego.

Wspólny poczęstunek

Smaczne wigilijne potrawy przygotowali uczniowieSmaczne wigilijne potrawy przygotowali uczniowieSmaczne wigilijne potrawy przygotowali uczniowieSmaczne wigilijne potrawy przygotowali uczniowieSmaczne wigilijne potrawy przygotowali uczniowie
PZ nr 7 SzAiZ z Jawiszowic.PZ nr 7 SzAiZ z Jawiszowic.PZ nr 7 SzAiZ z Jawiszowic.PZ nr 7 SzAiZ z Jawiszowic.PZ nr 7 SzAiZ z Jawiszowic.

Laureaci Pierwszych Barbórkowych Potyczek Gawędziarzy
Kategoria: GAWĘDZIARZE (dorośli)
I m. - Zofia Jania (Gm. Brzeszcze)
II m. - Marianna Krzyścin (Gm. Brzeszcze)
III m. - Agnieszka Szmajduch (Gm. Miedźna)
Wyróżnienie - Stanisław Zawadzki i Wanda Gryzełko (Gm. Brzeszcze)
Kategoria: ZESPOŁY (dorośli)
I m. - Wolanie
II m. - Górzanie
III m. - Swojanie
III m. - Paświszczanie
Wyróżnienie - Brzeszczanki
Kategoria: SOLIŚCI (dorośli)
I m. - Wiesława Ormianin (Gm. Brzeszcze)
II m. - Józefa Apryas (Gm. Brzeszcze)
Kategoria: GAWĘDZIARZE (dzieci)
I m. - Jakub Kubeczko (Gm. Miedźna)
II m. - Natalia Pawlus (Gm. Brzeszcze)
III m. - Julia Rothkegel (Gm. Brzeszcze)
Wyróżnienie - Kornelia Kuźma (Gm. Brzeszcze)
Kategoria: ZESPOŁY (dzieci)
Wyróżnienie - Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach (Gm. Brzeszcze)
Wyróżnienie - Kneflikowe Karliki (Gm. Miedźna)
Kategoria: SOLIŚCI (dzieci)
Wyróżnienie - Rozalia Pasamonik (Gm. Brzeszcze)

Leonard z żoną Martą i synem Bartkiem wybierająLeonard z żoną Martą i synem Bartkiem wybierająLeonard z żoną Martą i synem Bartkiem wybierająLeonard z żoną Martą i synem Bartkiem wybierająLeonard z żoną Martą i synem Bartkiem wybierają
się po kolędzie.się po kolędzie.się po kolędzie.się po kolędzie.się po kolędzie.
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Wszyscy chcemy, by nasze
dzieci wyrosły na mądrych, do-
brych i szczęśliwych ludzi. Jest
na to sposób. Literatura dziecię-
ca to bogactwo treści i obrazów,
które mogą zachwycić dzieci, je-
śli dorośli potrafią im to przeka-
zać, jeśli pozwolą odczuć przy-
jemność, jaką daje słuchanie
ciekawej bajki, baśni, opowiada-
nia lub pięknego wiersza.

A jak twierdzą na-
ukowcy głośne czytanie
dziecku buduje mocną
więź między dorosłym i
dzieckiem, zapewnia
emocjonalny rozwój
dziecka, rozwija język,
pamięć i wyobraźnię,
uczy myślenia, poprawia
koncentrację, poszerza
wiedzę ogólną, rozbu-
dza zainteresowania.
Ułatwia też naukę, podnosi samo-
ocenę dziecka, rozwija wrażliwość
i empatię, uczy wartości moralnych,
kształtuje na całe życie nawyk czy-
tania i zdobywania wiedzy, zapo-
biega uzależnieniu od telewizji i
komputerów.

Nawyk czytania i zapał do ksią-
żek trzeba kształtować w dzieciń-
stwie. Czytanie powinno się dziec-
ku kojarzyć z radością, nigdy z
przymusem, stresem, karą czy
nudą. Obserwuje się, że codzien-
ne głośne czytanie poprawia po-
ziom wypowiedzi ustnych dzieci,
poprawia koncentrację i wzajem-

ne relacje między nimi. Wpływa na
zachowania dzieci - mniej jest agre-
sywnych i chuligańskich zacho-
wań. Dlatego warto od najwcze-
śniejszych lat rozwijać u dzieci
zainteresowanie książką.

Jednym ze sposobów kształto-
wania takiej postawy jest umożli-
wienie dzieciom kontaktu z książką
w bibliotece, gdzie można posłu-
chać ciekawych bajek, porozma-
wiać na interesujące tematy i

przedstawić swoje przeżycia w for-
mie różnorodnych działań twór-
czych. Przedszkolaki z Przedszkola
„Pod Kasztanami” w Brzeszczach-
Borze co miesiąc odwiedzają po-
bliską bibliotekę, wspaniale się
bawiąc na zajęciach organizowa-
nych w ramach projektu „Spotka-
nia pod literką”. Ich uśmiech i wiel-
kie zaangażowanie są najlepszą
oceną skuteczności podjętych
działań i pozwalają przypuszczać,
że w przyszłości wyrosną na mą-
drych, dojrzałych i wrażliwych lu-
dzi.

Małgorzata Apryas

Czytanie jest radością

W VII MiędzynarodowymW VII MiędzynarodowymW VII MiędzynarodowymW VII MiędzynarodowymW VII Międzynarodowym
Turnieju w Tarokach o PucharTurnieju w Tarokach o PucharTurnieju w Tarokach o PucharTurnieju w Tarokach o PucharTurnieju w Tarokach o Puchar
Starosty Bielskiego, który odbyłStarosty Bielskiego, który odbyłStarosty Bielskiego, który odbyłStarosty Bielskiego, który odbyłStarosty Bielskiego, który odbył
się 8 grudnia w Kozach,się 8 grudnia w Kozach,się 8 grudnia w Kozach,się 8 grudnia w Kozach,się 8 grudnia w Kozach,
wystartowało 5 zawodnikówwystartowało 5 zawodnikówwystartowało 5 zawodnikówwystartowało 5 zawodnikówwystartowało 5 zawodników
z Brzeszcz. Szczęście znowuz Brzeszcz. Szczęście znowuz Brzeszcz. Szczęście znowuz Brzeszcz. Szczęście znowuz Brzeszcz. Szczęście znowu
dopisało taroczkarzomdopisało taroczkarzomdopisało taroczkarzomdopisało taroczkarzomdopisało taroczkarzom
z brzeszczańskiego klubu „Smokiz brzeszczańskiego klubu „Smokiz brzeszczańskiego klubu „Smokiz brzeszczańskiego klubu „Smokiz brzeszczańskiego klubu „Smoki
Małopolski”. Pierwsze miejsceMałopolski”. Pierwsze miejsceMałopolski”. Pierwsze miejsceMałopolski”. Pierwsze miejsceMałopolski”. Pierwsze miejsce
i puchar starosty bielskiegoi puchar starosty bielskiegoi puchar starosty bielskiegoi puchar starosty bielskiegoi puchar starosty bielskiego
wywalczył Grzegorz Kwaśniakwywalczył Grzegorz Kwaśniakwywalczył Grzegorz Kwaśniakwywalczył Grzegorz Kwaśniakwywalczył Grzegorz Kwaśniak
(na zdjęciu).(na zdjęciu).(na zdjęciu).(na zdjęciu).(na zdjęciu).

W sobotę 15 grudnia w hali sportowej w Brzeszczach odbyły się
pierwsze „Ekstremalne spotkania na linie”. Dla dzieci i młodzieży przy-
gotowano atrakcje związane ze wspinaczką i sportami ekstremalnymi.

Każdy, kto chciał
sprawdzić swoje umie-
jętności i poczuć przy-
pływ adrenaliny mógł
spróbować przejścia po
moście „tybetańskim”
linowym, zawieszonym
na wysokości 6 m, wspi-
naczki na ściance wspi-
naczkowej oraz około
40-metrowego zjazdu
na linie. Dla uczestników
przygotowano też sprawnościowy minitor przeszkód.

Dzieci, które zaliczyły wszystkie stanowiska otrzymały od organizato-
rów słodką nagrodę. Dodatkową atrakcją był konkurs budowania pira-
midy ze skrzynek. Najlepszy zawodnik ustawił ich aż 20 - prawie pod sam
dach hali sportowej.

Wszystkie stanowiska były asekurowane przez wykwalifikowane oso-
by - członków Speleoklubu Brzeszcze oraz instruktorów OK. Podczas
imprezy wyświetlano relacje filmowe z ubiegłorocznych wypraw Spe-
leoklubu Brzeszcze.                                                                                        jack

Ekstremalne spotkania na linie

26 listopada w Ośrodku Kultury w Brzeszczach odbyło się
II Gminne Dyktando pod patronatem Burmistrza Brzeszcz. Organi-
zatorem dyktanda było Stowarzyszenie „Linqua” wraz z Gminnym
Zarządem Edukacji w Brzeszczach i Ośrodkiem Kultury w Brzesz-
czach.

Najlepiej z niełatwym tekstem dyktanda poradziła sobie Joanna
Andrzejczak, zdobywając tytuł Arcymistrza Ortografii. II miejsce i tytuł
Mistrza Ortografii przypadł Łukaszowi Korczykowi. III miejsce i tytuł
Wicemistrza Ortografii zdobyła pani Ewa Kisała. Nagrody wręczono
laureatom 27 grudnia.

Ortografia im nie straszna

Tekst dyktanda:
Pół poważna, Pół żartobliwa opowieść o wyprawie małej myszki
Szarobura myszka, istne chucherko, ostrożnie wyjrzała ze swej ma-

ciupeńkiej norki. Drżąc ze strachu, rozejrzała się wokoło i sprawdziła,
czy w pobliżu nie drzemie jej nieprzejednany wróg, biało prążkowany
kocur. Cichutko, bez najmniejszego hałasu, przebiegła przez przypró-
szony wieloletnim kurzem strych. Na paluszkach zeszła po skrzypią-
cych, tu i ówdzie nadpróchniałych schodach. Przez otwarte na oścież,
świeżo zheblowane drzwi niemalże bezszelestnie wślizgnęła się do
kuchni. Spojrzała nieśmiało przed siebie i chyżo podbiegła do stołu. Z
trudem, nieco posapując, wdrapała się na chybotliwe krzesło, a stam-
tąd zwinnie wskoczyła na modrzewiowy stół. - Ileż tu okruszków drob-
noziarnistej grahamki! - zapiszczała radośnie. - Ojej! Jest nawet plaste-
rek żółtego serka i dwie, nieduże wprawdzie, kałuże mleka. Ho, ho, ho!
Nie na co dzień mam takie szczęście. Pyszne zjem dzisiaj śniadanko.
Myszka z ochotą zabrała się do jedzenia tych nadzwyczajnych smako-
łyków. Pochłonięta bez reszty tą czynnością, nie zauważyła, że na para-
pecie, nieopodal doniczki z zieloniutką rzeżuchą, leży kot. Kocur ze
znudzoną miną przyglądał się śmiałym poczynaniom myszki. O dziwo
w ogóle nie zamierzał na nią polować. Nie chciał tego ranka uprzykrzać
myszce życia. Kot bowiem świętował swoje urodziny i postanowił w
tym dniu być dla wszystkich uprzejmy. Nawet dla niepozornej myszki.

Smoki tryumfują
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Dyżury aptek w styczniu

Brzeszczańskie Koło Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprasza
wszystkich chętnych do wstępowania w szere-
gi związku oraz do utworzonego przy związku
Klubu Seniora.

Seniorzy spotykają się w każdy poniedziałek
o godz. 15.00 w lokalu znajdującym się na parte-
rze budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Brzeszczach
(siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży
Miejskiej).

- Organizujemy wycieczki, szereg spotkań to-
warzyskich i okolicznościowych - mówi Józef Ja-
chimczak, przewodniczący zarządu brzeszczańskie-
go Koła PZERiI. - W listopadzie ubiegłego roku
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. Było
bardzo wesoło i kameralnie. Część z nas została
uhonorowana dyplomami oraz podziękowania-
mi za długoletnią pracę społeczną w Związku oraz
w KWK „Brzeszcze”. Panowie przyszli na spotka-
nie w mundurach górniczych, było przyjęcie i drob-
ne upominki z okazji Dnia Górnika oraz Mikoła-
jek. W styczniu odbędzie się tradycyjne spotkanie
opłatkowe. Jak widać nie nudzimy się, pracujemy
społecznie, by uprzyjemnić ludziom czas. Zapra-
szamy do nas mieszkańców bez względu na wiek.
Już teraz jest z nami wielu młodszych członków.
Po co zamykać się w czterech ścianach. Z nami
będzie Wam w życiu milej i weselej.

PZERiI od nowego roku tworzy Klub Senio-
ra, w związku z tym zaprasza do siebie wszyst-
kich chętnych. Składka członkowska wynosi 1
zł miesięcznie. Już nawiązano współpracę z Klu-
bem Seniora na os. Szymanowskiego. Zarząd
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów informuje jednocześnie, że wydaje za-
świadczenia upoważniające do bezpłatnych
przejazdów koleją. Członkowie Związku otrzy-
mują je bezpłatnie, zaś emeryci i renciści nie-
zrzeszeni za opłatą 5 zł.

PZERiI otrzymał również przydział na tegorocz-
ne wczasy. Ceny turnusów wahają się od 620 do
870 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w
siedzibie Związku przy ul. Mickiewicza 6.

jack

Seniorzy
zapraszają

W artykule pt. „Zdrowo żyj” (OB nr 12/2007) napisa-
liśmy, że profilaktykę zdrowotną w szkołach na terenie
gminy Brzeszcze prowadzi firma „Szkol-Med”. Informację
tę podaliśmy za publikacją pt. „Zdrowie naczelną warto-
ścią człowieka. Profilaktyczne programy zdrowotne”, za-
mieszczoną w serwisie internetowym gminy Brzeszcze -
www.brzeszcze.pl. Opracowanie to było również prezen-
towane radnym podczas październikowej sesji Rady Miej-
skiej. Wyjaśniamy, że firma świadcząca usługi pielęgniar-
skie w szkołach na terenie gminy Brzeszcze nazywa się
„Dan-Med.”. Zainteresowanych przepraszamy.

Redakcja „Odgłosów Brzeszcz”

Wyjaśnienie

... jak Filip z konopi

Miła pani w reklamie telewizyjnej zachwala
usługi kredytowe, jakie oferuje prezentowana
przez nią firma. Głos dziecka dopowiada, iż ta
firma pomogła już wielu ludziom. Nie ma powo-
du, by nie wierzyć reklamie, tyle tylko, że słowo
pomoc może mieć w tym przypadku to samo
znaczenie, co wykonanie kroku do przodu, sto-
jąc tuż nad przepaścią. Kredyt, magiczne słowo,
które w czasach transformacji ustrojowej zrobi-
ło oszołamiającą karierę. Nie jest to bynajmniej
słowo wymyślone przez współczesnych, odkąd
istnieje świat byli potrzebujący, byli i chętni kre-
dytów udzielać. Tak jedni, jak i drudzy kończyli
różnie, by wspomnieć Templariuszy, którzy w
udzielaniu kredytów władcy Francji na własną
zgubę przesadzili. Z drugiej strony scena z kulto-
wego filmu Wajdy „Ziemia obiecana” i Moric
cieszący się z Borowieckim, że mają coś więcej
niż gotówkę, gdyż mają kredyt.

Dlaczego o kredytach? Bo koniec roku to
zamknięcie bilansu? Również, choć nie o zadłu-
żenie Kowalskiego czy Nowaka mi chodzi. Port-
fel każdego z nas to nasza indywidualna spra-
wa. Nowy Rok to bilans roku ubiegłego, ale
również budżet roku bieżącego. Jak wielką po-
zycję w planach finansowych gminy i powiatu
stanowi kredyt? Otóż coraz bardziej znaczącą.
Pożyczka to zwykłe narzędzie finansowe, nie-
mniej nawet najprostszym narzędziem, dajmy
na to młotkiem, też można zrobić sobie krzyw-
dę. Generalnie mamy dwa motywy kredytowa-

nia inwestycji w sa-
morządach. Pierw-
szy to konieczność
dopasowania, dostosowania lub spełnienia wy-
mogów przez określoną instytucję lub obiekt.
Przykładem może tu być standaryzacja usług w
zakładach opiekuńczych, gdzie ustawa narzuca
warunki i terminy, a samorządowi pozostaje wy-
budować, zmodernizować lub unowocześnić za
własne lub z kredytu pieniądze. Tu działa siła
wyższa, choć często odkłada się w czasie prace, a
gdy już nie można zwlekać, a grosza i gotowi-
zny w kasie nie ma, pozostaje tylko kredyt. Znacz-
nie bardziej komfortowa jest sytuacja, gdy kre-
dyt zaciąga się pod wykonanie konkretnej
inwestycji, a jej powstanie zrekompensuje kosz-
ty pożyczki. Przykładem mogą tutaj być inwe-
stycje drogowe. Wykonanie nowej nakładki as-
faltowej pozwala uniknąć kosztów corocznego
łatania dziur, co w określonym przedziale czaso-
wym może kosztować nawet więcej niż rzeczony
kredyt. Ważna jest również gradacja inwestycji
pod względem przyszłych kosztów, inaczej czy
coś zrobione na kredyt będzie się finansować
samo, czy może do kosztu kredytu należy doło-
żyć jeszcze przyszłe koszty utrzymania.

Samorządowe budżety to lektura trudna i
nudna, warto jednak czasem w niej poszperać,
by zobaczyć, na co przeznaczane są pieniądze
przekazywane w podatkach i opłatach przez
obywateli. Jaki procent dochodów przeznacza
się na bieżące utrzymanie instytucji samorządo-
wych, a jaki na inwestycje? Postulując w ciągu
roku na zebraniach samorządowych wykonanie
drobnych remontów i inwestycji miejmy świa-
domość, że na projekcie budżetu gminy czy po-
wiatu wszystko się zaczyna i na jego wykonaniu
wszystko się w danym roku kończy. Czy planu-
jąc zaciągnięcie kolejnego kredytu, jak w tej re-
klamie, pomagamy ludziom? To pytanie warto
sobie zadawać z częstotliwością adekwatną do
wielkości zadłużenia naszych samorządów.

Zdzisław Filip

Pomogliśmy wielu ludziom

ARNIKA ul. Słowackiego 4
18.01 - 25.01

CENTRUM ul. Ofiar Oświęcimia 34
11.01 - 18.01

SIGMA ul. Piłsudskiego 13a
25.01 - 01.02

SYNAPSA ul. Łokietka 39
04.01 - 11.01
01.02 - 08.02

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

W Nowym 2008 Roku wszystkim obecnym oraz przy-
szłym członkom naszego Związku wszystkiego najlepsze-
go, co szczęściem się zowie, życzy zarząd Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzeszczach.

Podziękowanie za pomoc i współpracę w 2007 r.
otrzymują: NSZZ „Solidarność”, ZZ „Sierpień 80”, ZZ
„Kadra”, ZZ „Pracowników Dołowych”, Dział Admini-
stracyjno-Socjalny KWK „Brzeszcze-Silesia”, Dział
Spraw Osobowych i Doradztwa Zawodowego KWK
„Brzeszcze-Silesia”, burmistrz Brzeszcz Teresa Jan-
kowska, organizacje pozarządowe z terenu gminy
Brzeszcze.



22  |  Odgłosy Brzeszcz • styczeń 2008

Nasze tematyReklama

Zarząd Międzyzakładowej Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” z
siedzibą w Jawiszowicach na os. Pade-
rewskiego 14 ogłasza w trybie art. 11
ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych przetarg ograniczony ustny w dro-
dze licytacji na ustanowienie i prze-
niesienie odrębnej własności lokalu
mieszkalnego nr 25 na os. Paderew-
skiego 15 w Jawiszowicach.

Lokal mieszkalny o powierzchni
użytkowej 51,20 m2 zlokalizowany jest
na II piętrze, składa się z 2 pokoi, kuch-
ni, łazienki z wc, wyposażony jest we
wszystkie instalacje.

Cena wywoławcza wynosi
42 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie
Spółdzielni, w dniu 18.01.2008 r. o
godz. 10.00. Osoby zainteresowane
winny dokonać wpłaty wadium w wy-
sokości 10 proc. ceny wywoławczej
przelewem na konto Spółdzielni w PKO
BP S.A. o/Chrzanów nr 57 1020 2384
0000 9702 0009 1769 i dostarczyć
dowód wpłaty w terminie do dnia

17.01.2008 r., do godz. 13.00 do sie-
dziby Spółdzielni.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu
mają członkowie MGSM „Piast”, któ-
rzy nie mają zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych oraz zgłoszą gotowość
zawarcia umowy o ustanowienie i
przeniesienie odrębnej własności tego
lokalu. W przypadku zgłoszenia się
kilku uprawnionych, pierwszeństwo
ma najdłużej oczekujący.

W przypadku braku zainteresowa-
nia członków w dniu 18.01.2008 r. o
godz. 10.30 przeprowadzony zostanie
przetarg nieograniczony ustny w dro-
dze licytacji.

Zasady przeprowadzenia przetar-
gu, termin wpłaty pełnej należności
wylicytowanej w trakcie przetargu,
określa szczegółowo regulamin prze-
targów dostępny w siedzibie Spółdzielni
w dni robocze w godz. 8.00 do 13.00.
W tych godzinach można oglądać
przedmiotowy lokal po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym; tel.
032 211 00 08.

Zarząd Spółdzielni zastrzega so-
bie prawo do odstąpienia od przetargu
bez podania przyczyny.

Ogłoszenie
o przetarguBurmistrz Brzeszcz ogłasza trze-

ci przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości zabudowa-
nej budynkiem garażu oznaczonej w
ewidencji gruntów numerem działki pgr
2497/30 o powierzchni 1997 m2, po-
łożonej w Brzeszczach przy ulicy Zielo-
nej zapisanej w księdze wieczystej Kw
Nr 44774 prowadzonej w Sądzie Rejo-
nowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych
w Oświęcimiu, stanowiącej własność
Gminy Brzeszcze.

Oferowana do sprzedaży nierucho-
mość zabudowana jest budynkiem ga-
rażu, położona na terenie przemysło-
wym zlikwidowanego „RUCH II” Kopalni
Węgla Kamiennego w Brzeszczach.

Dojazd do działki będącej przedmio-
tem przetargu odbywać się będzie działką
oznaczoną w ewidencji gruntów i budyn-
ków prowadzonej przez Starostwo Powia-
towe w Oświęcimiu numerem pgr 2497/
28, stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa, oddanej w użytkowanie wieczyste
Kompani Węglowej S.A., na której usta-
nowiona jest nieodpłatna służebność prze-
jazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych
właścicieli działki pgr 2497/30.

1. W obowiązującym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Brzeszcze oferowana do sprze-
daży nieruchomość leży w obszarze
usług i przemysłu, oznaczonym sym-
bolem J 9 UP.

2. Nieruchomość nie jest obciążo-
na prawem osób trzecich.

3. Przetarg zostanie przeprowadzony
w dniu 12 lutego 2008 r. o godzinie 9.00
w budynku Urzędu Gminy w Brzesz-
czach, ul. Kościelna 4, pokój 127.

4. Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 66 200,00 zł, w tym: cena
gruntu: 19 570,00 zł, cena budynku:
46 630,00 zł.

5. Wadium: 6 620,00 zł.
6. Warunkiem przystąpienia do

przetargu jest wpłacenie wadium, prze-
lewem na konto Urzędu Gminy
w Brzeszczach (nr konta: 44 8446 
1016 2002  0075 2374  0005 BS O/
Brzeszcze) lub gotówką w kasie Urzę-
du Gminy najpóźniej do dnia 6 lute-
go 2008 r.

W przypadku wpłaty wadium prze-
lewem, za wpłatę wadium uważa się
wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gmi-
ny w Brzeszczach.

Wpłacone wadium zostanie zwró-
cone uczestnikom przetargu nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od dnia
zamknięcia lub odwołania przetargu, za
wyjątkiem uczestnika, który przetarg
wygra, a wpłacone przez niego wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny na-
bycia nieruchomości. Wylicytowana
kwota musi zostać wpłacona przez na-
bywcę przed zawarciem aktu notarial-
nego. W przypadku uchylenia się oso-
by, która wygra przetarg od zawarcia
umowy notarialnej wadium przepada na
rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty związane z prze-
niesieniem prawa własności nierucho-
mości ponosi nabywca. Nabycie nie-
ruchomości przez cudzoziemców
wymaga zezwolenia wydanego przez
Ministra Spraw Wewnętrznych w dro-
dze decyzji administracyjnej za zgodą
Ministra Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat
przetargu, regulaminu przeprowadza-
nia przetargu oraz nieruchomości bę-
dącej przedmiotem przetargu można
uzyskać w Wydziale Mienia Komunal-
nego Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul.
Kościelna 4, tel. 032 77 28 570,
77 28 571.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie
prawo unieważnienia przetargu bez po-
dawania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu
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ZAKŁAD TELEWIZYJNY
inż. Piotr Pajkert

wykonuje na terenie od Brzeszcz do Czechowic
naprawy domowe wszystkich typów:

  - telewizorów
  - tunerów satelitarnych
  - monitorów komputerowych oraz przestrojeń fonii

* dojazd 10,00 zł.
Zakład mieści się w Czechowicach-Dziedzicach przy

ul. Klasztornej 24/22
www.tvnaprawy.prv.pl

tel. 215-39-14,kom. 0-603-877-520
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MONTAŻ ANTEN RTV-SAT
CYFRA+, POLSAT
KONSERWACJA

CYFROWE TUNERY SATELITARNE
Nowe Budowy – INSTALACJE

Jan Nycz
tel. (033) 8107-022,

tel. kom. 0604-836-409

DOJAZD GRATIS

OŚWIĘCIM, UL. ZABORSKA 34, TEL. 033 842 21 21
BIELSKO-BIAŁA, UL. KATOWICKA 19, TEL. 033 816 12 59
CZECHOWICE DZIEDZICE, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13,
TEL. 032 738 56 06
STARA WIEŚ, UL. STAROWIEJSKICH 20, TEL. 033 845 68 39
nycz@nycz.net.pl www.nycz.net.pl
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11 grudnia odbył się kolejny
egzamin dla dzieci z zakresu
technik Okinawa Kobudo, w
oparciu o szkołę walki Chi Ryu
Aiki Jitsu. Okinawa Kobudo jest
japońskim systemem samoobro-
ny przy użyciu broni takich jak:
BO (kij), Nunchaku (dwie pałki na
sznurku), tonfa (pałka policyjna)
oraz sai (trójząb).

Egzamin przeprowadzono w
hali sportowej w Brzeszczach,
gdzie już trzeci rok
odbywają się cy-
kliczne zajęcia, cie-
szące się dużym
zainteresowaniem
wśród dzieci i mło-
dzieży. Młodzi ade-
pci sztuk walki za-
prezentowali swo-
je umiejętności w
dwóch grupach,
w zależności od
wieku oraz stopnia
zaawansowania.
Najmłodsi w formie czynnej zaba-
wy z elementami sztuk walki po-
kazywali różnorodne ćwiczenia
wpływające na rozwój psychomo-
toryczny. Grupka dzieci, która po-

1 grudnia 2007 r. w Jeleniej
Górze odbył się Puchar Polski
Oyama Karate semi-knockdown
juniorów i seniorów. Jest to jed-
na z najbardziej prestiżowych
imprez sportowych tej organi-
zacji obok Mistrzostw Polski.

W zawodach startowało ok.
160 zawodników, z 34 ośrodków
z całej Polski oraz reprezentacja
Białorusi. Brzeszczański Klub Oy-
ama Karate reprezentowało pię-
ciu zawodników: Wiktor Czopek
(14 lat) - junior młodszy, Urszula
Rozmus (17 lat), Szymon Bałaś (17
lat), Amadeusz Wanat (17 lat) -
juniorzy starsi oraz Paweł Anlauf
(18 lat) - senior.

Z całej piątki w finale znalazł
się Paweł Anlauf, który zdobył II
miejsce, po dwóch wygranych po-
jedynkach. W walce o drugie miej-
sce pokonał zawodnika z Sosnow-
ca przez ,,wazari”, czyli widoczną
przewagę techniczną. Kontuzja
nogi uniemożliwiła mu walkę
o I miejsce. Mniej szczęścia tym ra-
zem mieli młodsi zawodnicy, koń-
cząc zawody na dalszych miejscach.

- Jestem bardzo zadowolony z
występu młodych adeptów brzesz-
czańskiego Klubu Karate - mówi
Rafał Czopek, prezes KOK Brzesz-
cze. - Celowo podkreślam słowo
młodych, ponieważ średnia ich wie-

ku sięga nieco ponad 16 lat! Paweł
Anlauf startował w zawodach po
raz trzeci, a reszta startowała drugi
raz, zderzając się niejednokrotnie z
już utytułowanymi zawodnikami.
Będziemy się starać, by młodzież nie
straciła zapału, a swymi osiągnię-
ciami przynosiła rozgłos klubowi i
gminie Brzeszcze.

Ostatnie miesiące 2007 roku
dla Klubu Oyama Karate Brzeszcze
były bardzo owocne w sukcesy i
atrakcje. W październiku juniorzy

sprawili miłą niespodziankę przy-
wożąc z zawodów w Rzeszowie
pięć medali, zaś w listopadzie mło-
dzież wzięła udział w Chorzowie
w treningu z Wielkim Mistrzem,
założycielem stylu Soschu Shigeru
Oyamą. Również w listopadzie
zorganizowano egzamin dla dzie-
ci i młodzieży na stopnie ,,kyu”
(kolorowe pasy), w którym wzięło
udział 62 młodych karateków.

jack

Egzamin w Okinawa Kobudo
siada dłuższy staż w treningu Oki-
nawa Kobudo zaprezentowała
znajomość technik samoobrony
przy użyciu broni, jak i bez niej oraz
formy „kata” odzwierciedlające
strategię walki szkoły Chi Ryu Aiki
Jitsu.

Dzięki treningom dzieci spę-
dzają swój wolny czas w sposób
czynny, ukierunkowany na ich roz-
wój. Wspólnie uczą się, jak unikać
zagrożeń oraz poznają zwyczaje i
kulturę Kraju Kwitnącej Wiśni.

Wszystkim dzieciom serdecznie
gratuluję zaliczenia egzaminu oraz
dziękuję rodzicom za tak liczne przy-
bycie. Do zobaczenia na treningu!

Michał Kapuściński

30 listopada w świetlicy na os.
Szymanowskiego dzieci i młodzież
rywalizowały w Turnieju Tenisa
Stołowego w grze indywidualnej.

Turniej rozgrywany w czterech
kategoriach wiekowych
cieszył się jak zwykle dużą
popularnością. Zwycięzcą
w grupie do 10 lat został
Marcin Smętek, drugie
miejsce zajął Kamil Płaza, a
trzecie Maciej Zajas. W
grupie wiekowej 10-13 lat
pierwsze miejsce wywal-
czył Grzegorz Formas, dru-
gie Sebastian Knapik a
trzecie Mateusz Saduś.

Wśród gimnazjalistów najlep-
szy okazał się Łukasz Chorzewski,
srebrny medal przypadł Wojcie-
chowi Sajdakowi, a brązowy Ma-
teuszowi Jedlińskiemu.

Przy stole tenisowym rywalizo-
wały ze sobą również dziewczęta.
Złoto wywalczyła Gabriela Matlak,
srebro Jolanta Jasińska, a brązo-
wy medal trafił do rąk Joanny Po-
lak.

Każdy uczestnik turnieju otrzy-
mał pamiątkowy dyplom i upomi-
nek, a dla zwycięzców były jeszcze
medale. Nad prawidłowym prze-
biegiem turnieju czuwali: Czesław

Żak, Katarzyna Roszak i Zofia Gem-
bala.

Organizatorami turnieju byli:
Samorządy Osiedlowe nr 4 i 7 oraz
świetlica Ośrodka Kultury na os.
Szymanowskiego.                         KR

Znowu na
podium

Najlepsi
przy stole

W I Młodzie-
żowym Turnieju
Tenisa Ziemnego
Amatorów, który
odbył się 1 grud-
nia w hali sporto-
wej, wystartowało
13 uczestników z
Brzeszcz, Bierunia
i Katowic, w wie-
ku 17-27 lat. Tur-
niej rozgrywano
systemem pucha-
rowym, każdy mecz do 9 wygranych gemów. I miejsce zajął Maciej
Słowiński z Bierunia, który w finałowej grze pokonał Pawła Wójcika
z Brzeszcz. Trzecie miejsce wywalczył Dawid Rymarczyk z Brzeszcz,
a czwarte Patrycja Lekston z Katowic.                                                  BJ

Paweł Anlauf na II stopniu podium.Paweł Anlauf na II stopniu podium.Paweł Anlauf na II stopniu podium.Paweł Anlauf na II stopniu podium.Paweł Anlauf na II stopniu podium.

Młodzież grała w tenisa
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15 grudnia basen „Pod Platanem” tętnił
życiem bardziej niż zwykle. Tego dnia zorga-
nizowano „Święto Basenu”, w ramach któ-
rego podsumowano akcję „Pływanie na me-
dal”, zaś dzieci i młodzież rywalizowały
w Mikołajkowych Zawodach Pływackich.

W trwającej od 1 lipca 2007 r. akcji „Pły-
wanie na Medal” wzięło udział ponad 70 osób.
Celem projektu była popularyzacja pływania
oraz zdrowego trybu życia. Pomysłodawcami
akcji byli ratownicy basenu „Pod Platanem” -
Marzena Kaim i Łukasz Widuch.

- Zainteresowanie akcją „Pływanie na me-
dal” przeszło nasze najśmielsze oczekiwania -
mówi Łukasz Widuch. - Wszyscy uczestnicy do-
skonale się bawili, a przy tym zdrowo i aktyw-
nie spędzali wolny czas.

Medale wręczono aż 36 pływa-
kom. Złoci medaliści - a było ich dwu-
nastu - musieli podczas trwania akcji
przepłynąć dystans co najmniej 100
km. Najwytrwalszym pływakiem oka-
zał się Marcin Kojm, który podczas
całej akcji pokonał 314 km 500 m.
Drugi na podium Piotr Ryszka prze-
płynął 272 km 850 m, a trzeci Krzysz-
tof Białecki 253 km 750 m. Srebrne
medale zawisły na szyjach 8 osób,
które pokonały w wodzie dystans co
najmniej 50 km. Brązowe medale
wręczono 51 pływakom, którzy prze-
płynęli co najmniej 25 km.

Podczas podsumowania akcji przyznano
także wyróżnienia specjalne. Otrzymali je: Mar-
cin Kojm - za wytrwałość oraz najszybszą reali-
zację założeń projektu „Pływanie na medal”,

Marcin Spiechowicz - za przepłynięcie jedno-
razowo największego dystansu (28 długości
basenu), Marta Ubik - za przepłyniecie najwięk-
szej liczby długości basenu wśród kobiet, Bar-
bara i Wiesław Bąk - za rodzinny udział w akcji
„Pływanie na medal”, Małgorzata i Józef Bąk -
za rodzinny udział w akcji „Pływanie na me-
dal”, Bożena i Piotr Sobocińscy - za rodzinny
udział w akcji „Pływanie na medal”, Wiktoria i
Teodor Wątor - za rodzinny udział w akcji „Pły-
wanie na medal”, Roman Jurzak - za zainspi-
rowanie pomysłodawców oraz organizatorów
akcji „Pływanie na medal”, Wiktoria Wątor -
dla najmłodszego uczestnika projektu „Pływa-
nie na medal”, Dominika Szemik - jako naj-
młodsza uczestniczka „Bicia Rekordów” na ba-
senie „Pod Platanem” oraz za przepłynięcie
dystansu 30 metrów pod wodą.

W Mikołajkowych Zawodach Pływackich
wzięło udział ponad 150 osób - uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów a także przedszko-
laków (wyniki obok w ramce).

Dla wszystkich dzieci rywalizujących w sobot-
nich zawodach Mikołaj przygotował słodkości.
Zwycięzców uhonorowano medalami. Wszyscy
zawodnicy na pamiątkę spotkania otrzymali czep-
ki pływackie ufundowane przez sponsora.

Sędzią głównym zawodów była Grażyna
Dziedzic - trzynastokrotna mistrzyni Polski se-
niorów w pływaniu, brązowa medalistka Mi-
strzostw Europy w Splicie, trzykrotna finalistka
mistrzostw świata w pływaniu.

- Właśnie dzięki takim inicjatywom młodzi lu-
dzie odkrywają w sobie pasję, mają okazję dosko-
nalić swój talent i zostać zauważeni. Otylia Jędrzej-
czak czy Paweł Korzeniowski też kiedyś przepłynęli
swoje pierwsze 25 metrów - mówiła Grażyna Dzie-
dzic.

Imprezie towarzyszyły pokazy ratownictwa
w wykonaniu młodych ratowników-wolonta-
riuszy oraz pokaz nurkowania przeprowadzo-
ny przez Szkołę Bezpiecznego Nurkowania
„Nautilius” (www.nautilius.pl).

Organizatorami „Święta Basenu” byli: Ośro-
dek Kultury w Brzeszczach, Szkółka Pływacka
„Butterfly”, Uczniowski Klub Sportowy Gminy
Brzeszcze.

JaBi

Pływackie Zawody Mikołajkowe pod patro-
natem Ośrodka Kultury w Brzeszczach,
Uczniowskiego Klubu Sportowego Brzeszcze
oraz Szkółki Pływania „Butterfly”.

Kat. przedszkolaki
- dziewczynki i chłopcy: 25 m stylem dowol-
nym: Mateusz Dąbroś, Michał Jędras, Julia Ko-
łodziej, Nikodem Kot, Dominik Pala, Izabela Płon-
ka, Remigiusz Wala.
W kategorii wiekowej dzieci przedszkolnych za-
wody miały charakter dobrej zabawy i nie mie-
rzono czasów uzyskiwanych przez poszczegól-
nych zawodników. Lista dzieci jest alfabetyczna.

Kat. dzieci szkolne kl. I-III
- dziewczynki: 25 m stylem dowolnym: I m. Olga
Piaseczny, II m. Klaudia Sobanik, III m. Roksana
Kolber.
- chłopcy: 25 m stylem dowolnym: I m. Bartosz
Frączek, II m. Oliwier Copik, III m. Kacper Kola-
nowski.

Kat. dzieci szkolne kl. IV-VI
- dziewczynki: 25 m stylem grzbietowym: I m.
Łucja Borowska, II m. Karolina Gibas, III m. Mał-
gorzata Szymańska.
- chłopcy: 25 m stylem grzbietowym: I m. Mate-
usz Saduś, II m. Bartosz Famulok, III m. Artur
Zięba.
- dziewczynki: 25 m stylem klasycznym: I m.
Natalia Śliwka, II m. Barbara Bąk, III m. Marta
Szyjka.
- chłopcy: 25 m stylem klasycznym: I m. Patryk
Szczurowski, II m. Jakub Kulka, III m. Piotr Rączka.
- dziewczynki: 25 m stylem dowolnym: I m.
Magdalena Czopka, II m. Małgorzata Szymań-
ska, III m. Natalia Śliwka.
- chłopcy: 25 m stylem dowolnym: I m. Mateusz
Saduś, II m. Jakub Kulka, III m. Bartosz Famulok.
- dziewczynki: 50 m stylem motylkowym: I m.
Magdalena Czopka.

Kat. młodzież gimnazjalna kl. I-III
- dziewczęta: 50 m stylem grzbietowym: I m.
Maria Szymańska
- chłopcy: 50 m stylem grzbietowym: I m. Krzysz-
tof Krzempek, II m. Krzysztof Wal, III m. Rafał
Skrzypaszek.
- dziewczęta: 50 m stylem klasycznym: I m.
Martyna Matusz, II m. Katarzyna Chrapek.
- chłopcy: 50 m stylem grzbietowym: I m. Kamil
Wieczorek, II m. Damian Pokrywka, III m. Marek
Michalak.
- dziewczęta: 50 m stylem dowolnym: I m. Ma-
ria Szymańska, II m. Martyna Matusz, III m. Kata-
rzyna Chrapek.
- chłopcy: 50 m stylem dowolnym: I m. Woj-
ciech Mazgaj, II m. Piotr Duda, III m. Kamil Wie-
czorek.
- chłopcy: 50 m stylem motylkowym: I m. Woj-
ciech Mazgaj, II m. Damian Pokrywka, III m. Kac-
per Dziedzic.

Pływały
całe rodziny

W Ośrodku Kultury 1 grudnia odbył się tra-
dycyjny Barbórkowy Turniej w Brydżu Sporto-
wym. 14 par rywalizowało o puchar dyrektora
Ośrodka Kultury. Najlepszymi brydżystami oka-
zali się goście z Oświęcimia - para Marian Wój-
cik - Ryszard Chowaniec. Patronem turnieju i
sponsorem nagród był Związek Zawodowy
„Kadra” przy KWK „Brzeszcze”.

Laureaci akcji „Pływanie na medal”Laureaci akcji „Pływanie na medal”Laureaci akcji „Pływanie na medal”Laureaci akcji „Pływanie na medal”Laureaci akcji „Pływanie na medal”
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