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Będą radzić o sporcie

fot. Jacek Bielenin

Droga, bezśnieżna zima
od tego. Ale wiem, że
przede wszystkim trzeba
odejść od funkcjonującej
od lat w Brzeszczach formy rozliczania zimowego
utrzymania – mówi radny
Władysław Senkowski.
– Dziś wszystko jest wymierne i pieniądze trzeba
szanować. Powinniśmy
zatem rozliczać się za faktycznie poniesione nakłady, a więc za przepracowane roboczogodziny,
użyty sprzęt i zużyty materiał, tak jak w sąsiednich
gminach. Tam oferenci
przystępujący do przetarW przypadku braku aury zimowej służby drogowe odpowiadają
gu liczą się z tym, że zoza bieżące oczyszczanie miasta.
staną wynagrodzeni tylko
za to, co zrobili. W gminie Oświęcim usługi zimoZima z roku na rok łagodniejsza wego utrzymania świadczy wiele podmiotów. Roza Gmina za zimowe utrzymanie
mawiałem z paroma wykonawcami - już po tych
trzydniowych listopadowych opadach śniegu - i podróg, chodników i parkingów
wiedzieli, że niewiele zarobią, jeśli ta zima będzie
płaci coraz większe pieniądze.
W tym roku wyda 800 tys. 332 zł taka, jak dwie poprzednie. Wniosek z tego, że na
zimie, a w zasadzie na jej braku można wiele zaosz(brutto). W porównaniu z rokiem czędzić. W gminie Czechowice, która jest znacznie
ubiegłym aż o 158 tys. 097 zł
większa od naszej czy gminy Kęty, trudno jest w
więcej.
ogóle znaleźć chętnych na tę usługę, bo gmina
bardzo skrupulatnie rozlicza wykonawców.
Ile płacą za zimowe utrzymanie dróg, chodniIle kosztowało na przestrzeni ostatnich lat
zimowe utrzymanie dróg i chodników w gmi- ków i placów inne gminy? Na przykład większa tenie Brzeszcze? W sezonie 2005/2006 Gmina rytorialnie od gminy Brzeszcze (4610 ha) gmina
wydała (kwoty podane w cenie brutto) 622 Kęty (7643 ha), za zimowe utrzymanie w miniotys. 312 zł, w sezonie 2006/2007 kwota ta nym sezonie zapłaciła 161 tys. zł. W przeliczeniu na
wynosiła 638 tys. 563 zł, a w sezonie 2007/ jednego mieszkańca dało to tylko 4,80 zł, podczas
2008 - 642 tys. 235 zł. W tym roku będzie to gdy w naszej gminie 30,00 zł.
– To obraz niepełny i wprowadzający w błąd –
już 800 tys. 332 zł, choć od ubiegłego sezonu ubyło 19 km dróg do odśnieżania (Gmina twierdzi burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska.
odstąpiła od utrzymania dróg dojazdowych – Przypominam, że przedmiotem zamówienia jest
do prywatnych posesji), ale w międzyczasie zimowe utrzymanie i oczyszczanie dróg, a w przyprzybyło z kolei nowych chodników i parkin- padku braku aury zimowej bieżące oczyszczanie
chodników, placów, parkingów i ścieków. Można
gów (6818 m2)
– Nie chciałbym wnikać w to, jakie koszty zastanawiać się czy koszty utrzymania gminy w czy(ciąg dalszy na str. 5)
ponosi Agencja Komunalna, bo nie jestem

W Brzeszczach powstała Rada
Sportu - organ doradczy i opiniodawczy burmistrza Brzeszcz
w zakresie kultury fizycznej
i sportu. Str. 3.

...............................................

Przełamały tabu
Najpierw powstał Klub, później
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Barbórka
z nowym dyrektorem
- Przewidujemy do końca 2008 r.
wydobycie ok. 2 mln 270 tys. ton
węgla. Nie pozwoli to niestety
w pełni zrealizować zaplanowanych zadań produkcyjnych
i zakończyć roku dodatnim
wynikiem finansowym - mówił
4 grudnia podczas barbórkowej
akademii dyrektor KWK „Brzeszcze-Silesia” Kazimierz Grzechnik.
Str. 11.
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To była runda
Chrapka
Świetną rundę jesienną ma za sobą
Krzysztof Chrapek, wychowanek
Górnika Brzeszcze, grający
w pierwszoligowym Podbeskidziu
Bielsko-Biała. Strzelił osiem goli i jest
najskuteczniejszym piłkarzem
„górali” z Bielska. Str. 23.
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Felieton

Noworocznych
życzeń moc
Kolejny rok za nami. Zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę nic
to nie oznacza. Zeszłoroczne kalendarze do spalenia. Zeszłoroczne budżety pozamykane. Podsumowania i rankingi. No i postanowienia, które w większości
pójdą w zapomnienie, jak codzienność 2008 roku. Oczywiście moc
życzeń, które pragniemy, by się
spełniły. I które z reguły się nie
spełniają. Ale wierzymy i życzymy
- sobie, bliskim i tym dalszym. A w
życiu nic się nie zmienia, jednym
się udaje, drudzy bankrutują. Finansowo, jak i życiowo. Część z
nas jest szczęśliwa, a inni nie mogą
szczęścia zaznać.
Co zapamiętamy z odchodzącego roku? Może to, że amerykańscy finansiści dosyć długo zabawiali się różnymi podejrzanymi
instrumentami finansowymi, co
doprowadziło do nieciekawej sytuacji oddziaływującej na cały
świat? Bardziej wnikliwi zauważą
fakt, że teraz każdy, kto nie dosyć
dobrze gospodarzył na swoim
podwórku, będzie miał możliwość
wytłumaczenia się ogólnym kryzysem na świecie. Może zapamiętamy to, że posłowie są coraz biedniejsi i nie starcza im na wszystko?
Lub permanentny spektakl z prezydentem i premierem w rolach
głównych? Odwiedziny Dalajlamy? Kolejne zamachy w Izraelu i
odwet Izraelczyków? Dyskusje nad
zapładnianiem metodą in vitro?
Można jeszcze wyliczać i wyliczać.
A chyba ważne jest to, co dotyka

nas bezpośrednio, na co dzień. Co
wydarza się w naszym osobistym
życiu. To z pewnością zapamiętamy. Nie telewizyjną sieczkę z Jolą
Rutowicz i Dorotą Rabczewską na
czele - gwiazd jednego sezonu,
które po kilku programach stają
się specjalistami we wszystkich
dziedzinach. Tańczą, śpiewają,
uprawiają akrobatykę i jeżdżą na
łyżwach w cyrku. Nie programy
misyjne telewizji publicznej sprowadzające się do serialowego motywu o uchodźcach lub do rozterek moralnych nijakich bohaterów
kolejnego nijakiego tasiemca.
Tego na szczęście nie da się pamiętać. To nie jest ważne i niczego w naszym życiu nie zmienia.
Należę do ludzi, którzy nie
wierzą w spełnianie się życzeń.
Pomimo tego często takowe wyrażam. Przecież cóż to szkodzi?
Więc zaklinam rzeczywistość. A
skoro mamy ten okres, gdzie wszyscy wszystkim składają życzenia,
więc i ja sobie pozwolę na kilka.
Przede wszystkim chciałem życzyć
prezydentowi Kaczyńskiemu, by
obudził się z veto-letargu i pomyślał o Polsce i Polakach, a nie tylko
o swoich ambicjach i wybujałym
ego. By ten rok był dla niego nowym otwarciem, po którym każdy
z nas będzie dumny z prawdziwego męża stanu. By zawsze był bezpieczny, zdrowy. Życzę więcej
uśmiechu i serdeczności. Mniej
małostkowości i pychy. Premierowi i ekipie rządzącej życzę tego,
by nigdy nie zapominali o swoich
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(Nie) Jedyny
sensowny ogląd

ideach, by pamiętali, że część ich
wyborców nadal liczy na obiecaną
liberalizację. Życzę również udanej współpracy z prezydentem, bo
na to, co w tej chwili prezentują
już nie można patrzeć. Posłom i
senatorom życzę godziwych wynagrodzeń za ich trud. By stać ich
było na prowadzenie biur, ciągłe
podróże i życie codzienne ich rodzin. Tylko niech nie zapominają,
jak ten system skonstruowano. By
jeden mógł mieć więcej, drugi
musi mieć mniej. A tak bywa, że
zawsze trafia na zwykłego podatnika. W ten czy inny sposób. Życzę
im również wytrwałości w ulepszaniu naszego życia i rzeczywistości wokół nas. Szczególne
życzenia dla Zbigniewa Ziobro, by
miał zawsze takich przyjaciół, którzy będą pomagać w trudnych
chwilach. Naszym lokalnym wła-

dzom, by zawsze udawało im się
spełniać wcześniejsze obietnice.
Życzę napływu środków zewnętrznych i by zapowiadany kryzys okazał się „kryzysikiem”. Budowy
boiska, renowacji parku i innych
udanych inwestycji. Życzę wszystkim beneficjentom „pomostówek”, by nigdy nie musieli z nich
korzystać. Wszystkim Polakom
życzę tego, by sprawiedliwość
społeczna stała się sprawiedliwa.
Więcej wolności w działaniu i odpowiedzialności za swoje czyny.
Na koniec zostawiłem sobie
życzenia najważniejsze. I te najszczersze. By policja, straż miejska,
straż pożarna, służba zdrowia miały jak najmniej pracy w tym nowym roku. Co za tym idzie - życzę
państwu zdrowia, bezpieczeństwa,
szczęścia, spokoju i wolności.
Piotr Świąder-Kruszyński

XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 11 stycznia 2009 r.
120 wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyruszy
na ulice gminy Brzeszcze, by przeprowadzić uliczną zbiórkę pieniędzy.
W tym roku zbieramy na wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci oraz
prowadzenie programów medycznych i programu edukacyjnego Fundacji.
Sztab XVII Finału WOŚP utworzony został w Urzędzie Gminy przy ulicy Kościelnej 4.
Organizatorem akcji jest Młodzieżowy Parlament Gminy Brzeszcze przy współudziale Urzędu Gminy, Gminnego Zarządu Edukacji, Ośrodka Kultury, Grupy Charytatywni.pl oraz Klubu Wolontariusza „ Pomocna Dłoń”. Wolontariusze są uczniami szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a ich opiekunami nauczyciele i pracownicy Ośrodka Kultury. Każdy wolontariusz ma identyfikator z hologramem i puszkę.
W programie orkiestry:
- cały dzień - zbiórka pieniędzy na ulicach gminy Brzeszcze.
- 18.00-20.00 - koncert plenerowy przed Ośrodkiem Kultury, połączony z aukcjami i sprzedażą ciast, zakończony światełkiem do
nieba.
- 18.00-22.00 - koncert w klubie muzycznym „Babel”.
Zapraszamy do wspólnego grania!
W imieniu sztabu Bożena Sobocińska

Aktualności

Jest kasa na remont Kościelnej

Będą radzić o sporcie
W Brzeszczach powstała Rada
Sportu - organ doradczy i opiniodawczy burmistrza Brzeszcz w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Rada Sportu składa się z 12 członków powoływanych przez burmistrza Brzeszcz spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Przyjęto, że 3 osoby deleguje burmistrz, 8 osób reprezentować będzie organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu gminy, zaś 1 osoba Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Brzeszczach.
W skład Rady Sportu weszli zatem: Beata Jagiełło (kierownik działu sportu i rekreacji Ośrodka Kultury)
- przewodnicząca, Andrzej Jakimko
(UKS Brzeszcze) - z-ca przewodniczącego, Tomasz Łukowicz - sekretarz,
Anna Kasprzyk-Hałat (przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu
Rady Miejskiej), Małgorzata Wójcik
(dyrektor Ośrodka Kultury), Michał
Kapuściński (Sekcja Chi Ryu Aiki Jitsu
w Brzeszczach), Wiesław Zarzycki
(LKS Skidziń), Jan Olma (Górnik
Brzeszcze), Stanisław Jarosz (LKS Jawiszowice), Jerzy Borowczyk (TTR
„Cyklista”), Zbigniew Kozak (Stowarzyszenie „Siódemka”) oraz Piotr
Adamczyk (LKS Przecieszyn).

Do zadań Rady Sportu należy
przede wszystkim opiniowanie szeregu dokumentów w zakresie kultury
fizycznej i sportu: strategii rozwoju
gminy, projektu budżetu, projektów
uchwał, programów dotyczących bazy
sportowej na terenie gminy, projektów rocznych programów współpracy gminy Brzeszcze z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu. Poza tym Rada Sportu
ma inspirować działania oraz pomagać w przygotowywaniu programu
imprez, których współorganizatorem
lub organizatorem byłaby gmina oraz
propagować i wspierać inne inicjatywy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Rada Sportu ma działać w bliskiej
współpracy z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzeszczach.
Członkowie Rady Sportu obradować będą na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego lub
zastępcę nie rzadziej niż dwa razy
w roku. Kadencja Rady Sportu trwa
2 lata, a jej członkowie swoje funkcje wykonywać będą społecznie.
Rada Sportu zobowiązana jest do
składania burmistrzowi Brzeszcz corocznych sprawozdań ze swojej działalności.
JaBi

Podziękowanie
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Przecieszynie składa podziękowanie za wsparcie finansowe oraz pomoc w organizacji pobytu w naszej
szkole uczniów i nauczycieli z partnerskiej szkoły Istituto Compresivo Desiderio
da Settignano z Londy we Włoszech:
burmistrz Brzeszcz Teresie Jankowskiej, dyrektorowi Gminnego Zarządu Edukacji Bożenie Sobocińskiej oraz pracownikom GZE, dyrektorowi Ośrodka Kultury,
Stowarzyszeniu Linqua, Agencji Komunalnej w Brzeszczach, Bankowi Spółdzielczemu Miedźna o/Brzeszcze, ARMA-POL - Stanisławowi Kulce i Robertowi
Płotnickiemu, Stanisławowi Balusiowi, Dorocie i Mariuszowi Pawlusiakom, Józefie Apryas, Grzegorzowi Smółce, Mirosławowi Gajdzie, CUK - Mariuszowi Leonarczykowi, Zygmuntowi Piwowarczykowi, rodzicom, nauczycielom i pracownikom ZSP nr 1.

Ogłoszenia drobne
•Firma PPHU „EKO” przyjmie każdą ilość stłuczki szklanej; tel. 600 481 374.
•Polsat Cyfrowy, Cyfra + na telefon z dostawą do domu. Montaż anten - budynki
jednorodzinne. Jan Nycz, tel. 033 81 07 022, kom. 604 836 409.
•Sprzedam garaż przy ul. Dworcowej (obok Agencji Mieszkaniowej);
tel. 607 765 589.

Wniosek dotyczący przebudowy ulicy Kościelnej, który Gmina
Brzeszcze zgłosiła do Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 znalazł się
na liście rankingowej wśród projektów, którym przyznano dofinansowanie.
Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 166 wniosków 38 wniosków na łączną kwotę ponad
61,5 mln zł złożyły
powiaty, z kolei
gminy złożyły 128
wniosków o dofinansowanie w wysokości ponad 85,5
mln zł. W sumie
małopolskie samorządy starały się o
ponad 147 mln zł.
Wnioski pod
względem formalnym i merytorycznym oceniała komisja, składająca się z przedstawicieli wojewody, marszałka województwa, krakowskiego oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz policji. Zdecydowano, że w Małopolsce dotację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata

2008-2011 na kwotę 62,5 mln zł
otrzyma 46 wniosków.
Koszt przebudowy ul. Kościelnej w Brzeszczach na długości 684
mb wraz z wykonaniem oświetlenia wynosi 1 mln 996 tys. 600 zł.
Wnioskowana kwota dotacji to 998
tys. 300 zł (50 proc.). Swoje trzy
grosze do przebudowy ul. Kościelnej dołożą też: Powiat Oświęcimski - 25 tys. zł, Agencja Komunalna
w Brzeszczach - 13,6 tys. zł oraz

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach 12,6 tys. zł.
Rozstrzygnięcie przetargu na
wykonanie inwestycji ma nastąpić
do 31 marca 2009 r. Zakończenie
przebudowy ul. Kościelnej planowane jest na koniec 2009 r.
JaBi

Spór z ministrem o granice
Rada Miejska i burmistrz protestują przeciwko rozporządzeniu
ministra środowiska w sprawie
ustanowienia obszarów specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 na terenie gminy Brzeszcze.
W kwietniu 2008 r. minister środowiska zwrócił się do Rady Miejskiej o wydanie opinii co do przebiegu proponowanych przez siebie
granic obszarów specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 o nazwie „Dolina dolnej Soły” oraz „Stawy w
Brzeszczach”. W gminie przeprowadzono analizę proponowanych granic i zasadności ich przebiegu, a w
podjętych w maju przez Radę
Miejską uchwałach zaproponowano
korekty omawianych obszarów (czyt.
Odgłosy Brzeszcz nr 6/2008).
Minister w rozporządzeniu z 27
października 2008 r. zmieniającym
wcześniejsze rozporządzenie w

sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 nie
uwzględnił jednak większości proponowanych zmian. Do tej pory do
Urzędu Gminy nie wpłynęła też
odpowiedź ministra na uchwały
Rady Miejskiej.
Władze gminy uznały więc za
konieczne po raz kolejny zaprotestować przeciw decyzji ministra.
Dlatego podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej radni podjęli
przedmiotową uchwałę.
- „Rozumiejąc zasadność tworzenia obszarów Natura 2000 na
terenie Polski, Rada Miejska stoi
na stanowisku, że granice tych obszarów powinny spełniać warunki
zarówno ochrony ptaków, jak i dawać możliwość rozwoju społecznego i gospodarczego na tych terenach” - czytamy w uzasadnieniu
do uchwały.
JaBi

Odgłosy Brzeszcz • styczeń 2009 | 3

Aktualności

Uchwalili
podatki
Rada Miejska uchwaliła stawki podatków lokalnych na 2008
rok. W górę poszły niektóre stawki podatku od nieruchomości.
I tak stawki podatku od gruntów w tym roku wynoszą:
- związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,63 zł od 1m2 powierzchni,
- pod jeziorami, zajętymi na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrownie wodne - 3,72 zł od 1
ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,13 zł od 1 m 2
powierzchni,
- ujętych w ewidencji gruntów
jako drogi - 0,04 od 1 m2 powierzchni,
- ujętych w ewidencji gruntów
jako wody stojące, zajęte na prowadzenie działalności statutowej
stowarzyszeń - 0,05 od 1m2 powierzchni.
Z kolei stawki podatku od budynków i ich części wynoszą:
- mieszkalnych - 0,51 zł od 1
m2 powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,42 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia-

Informacja
Burmistrz Brzeszcz informuje, że
podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna
4, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

łem siewnym - 8,74 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych
- 3,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego: garaży - 5,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, innych - 3,26
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Podatek od budowli lub ich części wynosi 2 proc. ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach lokalnych i opłatach
lokalnych.
Rada Miejska podjęła też uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości na 2009 r. I tak zwolnione z podatku będą:
- nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności
kulturalnej, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części związanych z
prowadzaniem działalności gospodarczej,
- nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby cmentarzy,
- nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby zbiorowych oczyszczalni ścieków,
- nieruchomości lub ich części
przeznaczone na realizację zadań w
zakresie ochrony p.poż., z wyłączeniem powierzchni zajmowanych na
prowadzenie działalności gospodarczej,
- nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności
sportowej, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
jack

- działka pgr 3270/28 o powierzchni 30 m2, położona w Brzeszczach, ul.
Piastowska,
- lokal mieszkalny nr 21 o łącznej
powierzchni użytkowej 46,00 m2, znajdujący się w budynku wielolokalowym
w Brzeszczach przy ulicy Prusa 6.
Wykazy podlegają wywieszeniu na
okres 21 dni.

Podziękowanie
Bardzo dziękuję wszystkim moim pacjentom, dzięki których głosom i opiniom
znalazłem się w finale plebiscytu „Lekarz Roku 2008” Gazety Krakowskiej.
Adam Kucharski
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Razem
przez życie
„Złote i Diamentowe Gody”
świętowało w naszej gminie 61 par
małżeńskich. Uroczystość odbyła
się 16 grudnia w restauracji „Słowiańska”.
Medalami za długoletnie pożycie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował 51 par małżeńskich. Wręczyła je jubilatom w jego

imieniu burmistrz Brzeszcz Teresa
Jankowska wraz z kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego Anną Adamczyk. Dla każdej złotej pary oraz dziesięciu diamentowych były w tym dniu
również kwiaty i podarunek - ciepłe
pledy ufundowane przez Gminę. Potem przyszedł czas na
poczęstunek i koncert
życzeń w wykonaniu
zespołu śpiewaczego
„Tęcza” oraz życzenia
od burmistrz Teresy
Jankowskiej i tradycyjne sto lat przy
lampce szampana.
Diamentowy jubileusz, czyli 60 lat pożycia małżeńskiego świętowali:
brzeszczanie - Helena i Karol Finster, Daniela i Władysław Książek,
Irena i Stanisław Tomaszek, Irena i
Rudolf Zemanek; jawiszowianie - Elżbieta i Aleksander Chrapek, Wanda i
Franciszek Korczyk, Marianna i Józef
Płaza; przecieszynianie - Anna i Józef Krzyścin; wilczkowianie - Rozalia i Józef Kóska; zasolanie - Helena
i Władysław Bargieł.
50 lat wspólnie przeżyli: brzeszczanie - Krystyna i Stanisław Bartosiński, Józefa i Roman Chwiędacz,
Zofia i Stanisław Danek, Władysława i Jan Duc, Genowefa i Franciszek

Dudzik, Eryka i Franciszek Dybuła,
Bronisława i Zdzisław Fajfer, Konstancja i Józef Gocal, Zofia i Ryszard
Grejcium, Maria i Władysław Grzywa, Maria i Stanisław Grzywa, Anna
i Kazimierz Karnas, Zofia i Kazimierz
Kowalski, Maria i Stanisław Kudłacz,
Rozalia i Edward Lisak, Zofia i Józef
Matusik, Cecylia i Marian Nagi, Władysława i Stefan Piwowarczyk, Teofila i Mieczysław Płużek, Marianna i
Józef Sajdak, Krystyna i Jerzy Sobociński, Zofia i Grzegorz Spadek, Jadwiga i Alojzy Sroka, Ludwika i Bronisław Stawowy, Marianna i Andrzej

Tarnowski, Cecylia i Henryk Walaszek, Weronika i Edward Walczyk,
Janina i Krystian Wawro, Katarzyna
i Waldemar Wawro, Helena i Marian
Wołowiec, Maria i Józef Zajas, Janina i Stanisław Żaba, Władysława i
Stanisław Żaba; jawiszowianie - Cze-

sława i Kazimierz Gandor, Eugenia i
Władysław Kutniak, Michalina i Feliks Lesiuk, Elżbieta i Karol Olek, Julia
i Marian Papla, Helena i Leonard Sojka, Maria i Mieczysław Staszczyk,
Stanisława i Jan Szczerbowski, Helena i Jan Wadoń, Maria i Julian Wawrzyczek, Krystyna i Wiesław Wieliczka; przecieszynianie - Henryka i Józef
Borowiec, Joanna i Józef Czopek,
Maria i Antoni Kalika; skidzinianie Bogusława i Antoni Potaszyński, Władysława i Tadeusz Stawowczyk; wilczkowianie - Stanisława i Bronisław
Uroda, Helena i Zdzisław Michalik.
EP

Nasze
tematy
Nasze
tematy
Aktualności

Przełamały tabu

nymi odwiedzają też zakłady pracy,
koła gospodyń wiejskich.
Od czterech lat Amazonki uczestNajpierw powstał Klub, później Sto- niczą w Ogólnopolskiej Spartakiadzie
warzyszenie. Doceniane w gminie, po- Amazonek - Mistrzostwach Polski w
wiecie i województwie. 5 lat temu Dwuboju Strzelecko-Łuczniczym. Strzebrzeszczańskie Amazonki postanowiły lania z łuku, które jest także formą rehabilitacji, uczył je harcmistrz Edward
pomóc sobie i innym kobietom.
Szczerbowski. Już w debiucie na tej
Jubileusz 5-lecia Stowarzyszenie imprezie, w Poznaniu w 2005 r., druAmazonek obchodziło 2 grudnia minio- żyna brzeszczańskich Amazonek nie
nego już roku. W sali widowiskowej miała sobie równych, zajmując pierwOśrodka Kultury wystawiono monodram sze miejsce. Od tego czasu każdego
w wykonaniu Teresy Stępień-Nowickiej roku plasują się w czołówce. W ubiena podstawie dziennika Krystyny Kofty głym roku spartakiada odbyła się w
pt. „Lewa, wspomnienie prawej”. Sztu- Gdańsku.
- Tym razem wróciłyśmy
z pucharem za trzecie miejsce. Do kolekcji brakuje nam
tylko pucharu za drugie miejsce, bo wszystkie pozostałe
miejsca na podium już zajmowałyśmy - śmieje się
Maria Mikler.
Amazonki z Brzeszcz co
roku w październiku organizują „Różową Sobotę”. W
2003 r. w ramach „Różowej
Amazonki podczas Powiatowego Marszu Życia
Soboty” uczestniczyły w
i Nadziei w Oświęcimiu w 2004 r.
Marszu Życia i Nadziei w Kraka oparta jest na autentycznych doświad- kowie. W następnym roku same zorganizowały w Oświęcimiu I Powiatoczeniach walki z rakiem piersi.
Klub, a zaraz potem Stowarzyszenie wy Marsz Życia i Nadziei. Przez kolejne
Amazonek założyły Grażyna Wolant oraz trzy lata w ramach „Różowej Soboty”
Alicja Matusiak, pielęgniarka chirurgii z organizowały w NZOZ „Vita” akcje
NZOZ „Vita”. Początki były trudne - ko- bezpłatnego badania piersi, w których
biet, które nie bałyby się mówić o swojej brało udział po kilkaset kobiet.
Za swoją działalność Stowarzyszechorobie i chciały się podzielić swoimi
doświadczeniami było niewiele. Ale to nie Amazonek otrzymało szereg wywłaśnie m.in. po to, by przełamać tabu różnień. Zaczęło się w 2006 r. od
wokół nowotworu piersi powstało sto- Oskarda - nagrody burmistrz Brzeszcz
za 2005 r. w kategorii „Działalność
warzyszenie.
- I to jest nasze największe osiągnię- społeczna”. W 2007 r. Amazonki otrzycie - przełamałyśmy to tabu, teraz wszy- mały nagrodę starosty powiatu oświęscy wiedzą, że w Brzeszczach są Ama- cimskiego w konkursie na najlepszą
zonki - mówi Maria Mikler, obecna prezes inicjatywę lub projekt realizowany
Stowarzyszenia Amazonek w Brzesz- przez organizacje pozarządowe. 2008
czach. - Wiedzą, że jeśli w szpitalu w r. to z kolei nagroda „Kryształy soli”
Oświęcimiu jest pacjentka, która nie przyznana przez Urząd Marszałkowmoże sobie poradzić z chorobą, dzwonią ski Województwa Małopolskiego w
do nas. Jedziemy tam jako ochotniczki, konkursie dla najlepszych organizacji
pocieszamy ją. Czasem wystarczy tylko prowadzących działalność pożytku pupotrzymać za rękę i powiedzieć - zobacz, blicznego, za pomoc kobietom i ich
tyle lat już żyję po operacji, na pewno rodzinom w walce z nowotworem i
wszystko będzie dobrze. To jest właśnie promowanie badań profilaktycznych.
- Jestem już 10 lat po operacji. Był
największy plus naszej działalności - kobiety wiedzą, gdzie przyjść po poradę i czas choroby, a teraz jest czas radości, że mogę się spotkać z kobietami,
wsparcie.
Brzeszczańskie Amazonki każdego które miały podobne problemy. Miały,
roku w szkołach ponadgimnazjalnych bo już ich nie mamy. Jesteśmy zdropowiatu oświęcimskiego uczą młode we! Po chorobie można normalnie żyć,
dziewczyny, a także chłopców, profilak- cieszyć się każdym dniem - mówi jedtyki raka piersi oraz samobadania piersi na z brzeszczańskich Amazonek.
JaBi
na fantomie. Z prelekcjami profilaktycz-

(ciąg dalszy ze str. 1)
stości są duże czy małe. Czy lepiej sprzątać na bieżąco, tak jak
robi to nasza gmina, czy przez okres od listopada do kwietnia
nie sprzątać i tonąć w różnego typu zanieczyszczeniach. Ale do
ponoszonych kosztów należy policzyć jeden i drugi wydatek,
czyli za tzw. akcję zima i za oczyszczanie. Naszym zdaniem obecny system jest najbardziej optymalny i sprawiedliwy, bo wykonawcy w miarę potrzeb odśnieżają, zwalczają śliskość lub po
prostu sprzątają, a my mieszkańcy nie musimy wstydzić się za
wszechobecny brud.
Z takim rozwiązaniem część brzeszczańskich radnych się nie
zgadza. Uważają oni, że tych dwóch zadań - akcji zimowej i
oczyszczania - nie powinno się ze sobą łączyć. Na każde, ich
zdaniem, Gmina powinna ogłaszać oddzielny przetarg. Na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej podkreślali potrzebę zmiany
istniejącego systemu. We wrześniu na Komisji Skarbu radny
Władysław Senkowski wystosował wniosek w tej sprawie.
- W Brzeszczach za akcję zimową, w porównaniu z rokiem
ubiegłym, zapłacimy prawie 160 tys. zł więcej, co daje aż 25
proc. wzrost. Jak dobrze pójdzie, dojdziemy do miliona za akcję
- irytuje się Władysław Senkowski. - Ubiegłoroczna zima trwała
4 dni, rok wcześniej 11. Naszej gminy nie stać na takie rozdawnictwo.
Radni za wzór podają znowu gminę Kęty, gdzie za usługę
oczyszczania miasta w zimie w minionym sezonie zapłacono
tylko 6 tys. zł. Zima w nieodległych Kętach kosztowała więc
tamtejszą gminę tylko 167 tys. zł.
- Można polemizować z radnym Władysławem Senkowskim
czy zakres prac powinien być rozbity na dwa zadania - mówi
burmistrz Teresa Jankowska. - Może tak być, lecz nie musi, wybór należy do zamawiającego, jest to jego przywilej, a nie obowiązek. Tym bardziej, że zimowe utrzymanie, tak jak i oczyszczanie, płacone jest zgodnie z kwalifikacją budżetową z tego samego
działu, rozdziału i paragrafu. Dla nas logicznym jest, by w tym
samym sezonie, na tych samych jezdniach, placach, chodnikach
pracował jeden podmiot, wykonując prace w zależności od panującej aury. Można również wybierać inne sposoby rozliczania
wykonawców za czynną akcję. My na przestrzeni lat stosowaliśmy różne formy rozliczeń, lecz nikt nie jest w stanie przewidzieć ile dni będzie zimowych, a ile będzie zwykłego oczyszczania. Wszystkie te wątpliwości omawiane są na komisjach Rady
Miejskiej przed każdym sezonem zimowym.
Przetargi na usługi w tym sezonie zimowym wygrały Agencja Komunalna w Brzeszczach i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zasolu. Pierwsza, jak co roku, pod opieką ma miejscowość Brzeszcze i os. Paderewskiego. Na tym terenie znajduje się
60,5 km dróg i 81,5 tys. m2 chodników. RSP zaś utrzymuje
prawie 46 km dróg i 20 tys. m2 chodników w sołectwach Jawiszowice, Zasole, Skidziń, Wilczkowice i Przecieszyn. Obaj wykonawcy byli jedynymi podmiotami, które złożyły swoje oferty.
Ewa Pawlusiak

Podziękowanie
Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach dziękuje sponsorom.
Wsparcia udzielili: Bank Spółdzielczy Miedźna oddz. Brzeszcze, Paks’D
Jawiszowice - Witold Sikora, KWK „Brzeszcze-Silesia”, „Społem” PSS
„Górnik” Brzeszcze, Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa, Nadwiślańska Spółka Energetyczna, Agencja Mieszkaniowa, Żwirownia Przecieszyn - Stanisław Baluś, hotel „Babel” - Jeremi Nieśpielak, Cukiernia
„Maja”, Urząd Gminy Brzeszcze.
Amazonki dziękują również dyrektorowi i pracownikom Ośrodka Kultury w Brzeszczach za pomoc w organizacji jubileuszu.
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Skoczyli
przez skórę
36 uczniów klasy pierwszej Technikum
z Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach
odebrało z rąk wicestarosty Józefa Krawczyka i dyrektora KWK „Brzeszcze-Silesia” Kazimierza Grzechnika gwarancje zatrudnienia.
Gdy skończą naukę, zostaną przyjęci do pracy
w dowolnej z kopalń Kompanii Węglowej SA.
Ośmiu uczniów zostało też symbolicznie pasowanych na górników - pod wodzą „lisa majora”, w obecności „starej strzechy” wykonali skok
przez skórę. To już czwarty rocznik rozpoczynający naukę w Technikum Górniczym, które powstało
w Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Brzeszczach.
PZ nr 6 SZiO w Brzeszczach to jedyna szkoła
w powiecie oświęcimskim, która świętuje Bar-

bórkę równie hucznie, jak placówki oświatowe
na pobliskim Śląsku. Wśród kilkunastu zawodów nauczanych w PZ nr 6 największą i najbardziej widoczną grupą są młodzi adepci górniczego stanu, którzy mocno identyfikują się
z pobliską kopalnią.
- Szkolna Barbórka, a jednocześnie święto
całej społeczności PZ nr 6, to okazja do spotkania przyjaciół szkoły - polityków, działaczy samorządowych z powiatu i gminy, kadry kierowniczej KWK „Brzeszcze-Silesia”, związkowców,
a przede wszystkim rodziców, nauczycieli i
uczniów - mówi Anna Kasprzyk-Hałat, dyrektor
PZ nr 6. - Gościem szczególnym był profesor
Kazimierz Bielenin - honorowy obywatel
Brzeszcz i patron szkolnych działań wychowawczych w naszej szkole.
Poprzedniczka PZ nr 6, Zasadnicza Szkoła
Górnicza, mocno wrosła w środowisko gminy
Brzeszcze. Nauczanie w szkole przygotowującej
do pracy w kopalni rozpoczęto już w latach 20.
minionego wieku, a od 1945 r. w różnych budynkach przy ul. Kościuszki nieprzerwanie funkcjonowała najstarsza szkoła średnia w Brzeszczach. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych
górnictwo, a wraz z nim i brzeszczańska szkoła
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górnicza przeżywały kryzys. Po połączeniu z Zespołem Szkół Zawodowych w 1995 r. wydawało
się, że już nie będzie się kształcić górników w
Brzeszczach, a ostatni absolwenci klas dawnej
„Górniczej” dowiadywali się, że czeka ich bezrobocie.
Kopalnie przez lata zwalniały pracowników.
W strukturze zatrudnienia zakładów wydobywających węgiel powstała głęboka dziura pokoleniowa, która stała się paradoksalnie szansą dla
absolwentów PZ nr 6.
- Powstanie pełnego, dziennego technikum
kształcącego górników w Brzeszczach, to dzieło
kilkorga zapaleńców orientujących się w potrzebach rynku pracy i wierzących w przyszłość okolicznych kopalń - mówi Anna Kasprzyk-Hałat. Historia zatoczyła koło - niepotrzebni nauczyciele zawodu są poszukiwanymi specjalistami, szkoła nie „produkuje” bezrobotnych. Kolejny mój
krok to powrót do nauczania w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie górnik eksploatacji
podziemnej oraz ustalenie zasad współpracy z
Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu.
Wspólnie zadbamy o to, by każdy absolwent
szkoły poza podstawową wiedzą
zawodową został wyposażony w
szereg dodatkowych, atrakcyjnych dla rynku pracy kwalifikacji.
Podpisane w styczniu i kwietniu 2008 r. przez władze powiatu oświęcimskiego porozumienia
z Kompanią Węglową dotyczą
gwarancji zatrudniania absolwentów szkół górniczych. Każdy
uczeń, który ukończy technikum,
zasadniczą szkołę zawodową czy
szkołę policealną i pomyślnie
przejdzie badania lekarskie, znajdzie pracę w zakładach wydobywczych Kompanii Węglowej. Badania z zakresu medycyny pracy finansuje szkoła. Gdy są pozytywne, uczeń
dostaje do ręki wystawioną na jego nazwisko
pisemną gwarancję zatrudnienia. W przypadku,
gdy przerwie naukę, musi ją zwrócić.
Uczniowie kończący technika górnicze
mogą, ale nie muszą skorzystać z gwarancji. Wielu będzie uzupełniać wykształcenie na studiach
wyższych lub w szkołach policealnych. Kompania, która tylko w tym roku w swoich zakładach
zamierza zatrudnić ponad 5700 nowych ludzi, a
do 2015 r. blisko 23 tys., już teraz wychowuje
sobie narybek. Do tej pory gwarancje zatrudnienia dostawali tylko uczniowie techników górniczych i mechanicznych, teraz przyszedł czas także
na absolwentów zawodówek.
W maju 2009 r. mury PZ nr 6 opuszczą pierwsi absolwenci szkoły górniczej - technicy górnictwa podziemnego. W sytuacji kryzysu ekonomicznego i powszechnych obaw przed
bezrobociem mają komfortową sytuację. Dzięki
umowie podpisanej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i Kompanię Węglową są poszukiwanymi pracownikami.
JaBi

Barbórka w Dwójce
Członków działającego zaledwie od czterech miesięcy „Stowarzyszenia Przyjaciół Dwójki” do realizacji pierwszego przedsięwzięcia zainspirowało górnicze święto.
Stowarzyszenie tworzą nauczyciele, rodzice i
osoby zainteresowane wspieraniem działalności
szkoły.
Przygotowując się do barbórkowych obchodów równocześnie podejmowano inne działania. Odbyły się warsztaty artystyczne, które dla
uczniów prowadziła lokalna pisarka i malarka Krystyna Sobocińska. Inna brzeszczańska malarka i
poetka Weronika Włodarczyk była gościem spotkania literackiego. Ojciec jednego z uczniów,
górnik pracujący w kop. „Brzeszcze” Artur Smółka zaprezentował gawędę historyczno-górniczą.

W działania włączyli się również uczniowie.
Pierwszoklasiści podczas prac technicznych z wykorzystaniem węgla tworzyli „Węgielki”. Uczniowie klas drugich rysowali węglem na kartonie, a
ich starsi o rok koledzy postać górnika dowolną
techniką. Najpiękniejsze zabytki Brzeszcz uwieczniali uczniowie klas czwartych, zaś piątoklasiści w
grupach wykonywali albumy tematycznie związane z pracą górnika. Klasom szóstym przypadło
zadanie opracowania prezentacji multimedialnej
zatytułowanej „Nasza kopalnia”.
4 grudnia grupa uczniów wraz opiekunami
udała się na cechownię KWK „Brzeszcze-Silesia”,
by występami i życzeniami uczcić Dzień Górnika.
Dzień później społeczność szkolna zaprosiła do
siebie gości, był wśród nich sam dyrektor kopalni
Kazimierz Grzechnik. Goście zapoznali się z efektami podjętych przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Dwójki działań, obejrzeli przedstawienie w wykonaniu uczniów oraz występ działającego przy
Ośrodku Kultury dziecięcego zespołu „Iskierki”.
Na koniec nagrodzono najciekawsze prace związane z realizacją projektu. Nagrody książkowe
ufundował i wręczył dyrektor kopalni.
Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki decyzją sądu
rejonowego w Krakowie zostało zarejestrowane
25 sierpnia 2008 r. Celem stowarzyszenia jest
wspomaganie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, działalność charytatywna,
ochrona i promocja zdrowia, promowanie idei
wolontariatu, współpraca z innymi instytucjami,
firmami oraz promocja szkoły i gminy Brzeszcze.
EP

Nasze
Naszetematy
tematy
W szkole powstała również grupa wolontariuszy „Tęcza”, jej opiekunką jest Jolanta Żarkowska. Grupę tworzą: Agnieszka Frączek, Magtyna Matusz, Rafał Andreas, Łukasz Rados, Mi- dalena Głąb, Maria Zalwowska, Barbara Stybura,
chał Pańko, Wojciech Mazgaj, Mateusz Krzem- Karolina Bąk, Monika Zuziak, Adrian Kwaśniak.
pek.
Uczniowie na bieżąco pomagają rodzinie boryMieli wiele wspaniałych pomysłów i ogrom- kającej się od lat z ciężką chorobą i niepełnony zapał. W ich działania zaangażowała się wy- sprawnością. Wolontariuszy ciągle przybywa,
chowawczyni Bożena Klamra. Młodzież posta- teraz mają zamiar otoczyć opieką również osonowiła robić coś, co sprawi radość nie tylko ich by samotne, starsze i chore. Działania młodzieży wspierają rodzice oraz pracownicy OPS i FPS.
rówieśnikom, ale także im samym.
„Charytatywni” zorganizowali szereg akcji
W projekcie „Skrawek nieba” pojawił się pona terenie swojego gimnazjum: „Grosik”, mysł zorganizowania Loterii Fantowej podczas
„Wszyscy robią na drutach”, dyskotekę, „4 słod- Powiatowo-Diecezjalnych Dożynek w naszej pakie dni”, „Wieczorek poetycki”. W lutym odby- rafii. W zbiórkę fantów zaangażowała się cała społa się sprzedaż ręcznie wykonanych serduszek łeczność gimnazjalna. Z uwagi na szlachetny cel,
oraz wieczorek poetycki. Organizując Loterię sponsorzy wykazali wielką hojność. Uczniowie pod
opieką Marty Rychlewicz i Urszuli Rybitwy przygotowywali
stoisko na boisku LKS Jawiszowice. Udało się sprzedać
wszystkie losy, aż 1030 sztuk.
W ten sposób uzbierało się
5150 zł. Przekazano je chorym i potrzebującym dzieciom
z przeznaczeniem na leczenie
i kosztowną rehabilitację. Należy wspomnieć, że organizowanie loterii charytatywnej
stało się tradycją naszego
gimnazjum. Trzy poprzednie
odbyły się podczas wcześniejszych Parafiad.
W maju rozpoczęły się
W uroczystości wręczenia nagród wzięły również udział burmistrz
przygotowania do spektaBrzeszcz Teresa Jankowska oraz dyrektor Gimnazjum nr 2
w Brzeszczach Krystyna Cieplińska.
klu pod tytułem „Igraszki z
Fantową, uczniowie zaangażowali się w poszu- Diabłem”. Do parafialnej grupy teatralnej dziakiwanie sponsorów, którzy nie zawiedli. Ze łającej pod kierunkiem księdza Mirosława Wąsprzedaży 250 losów uzyskano ponad 700 zł. drzyka, którą tworzą głównie osoby dorosłe,
Okazało się, że loteria fantowa to świetny po- dołączyła młodzież szkolna. Zrodził się pomysł,
mysł nie tylko na dobrą zabawę. W kwietniu by po każdym występie kwestować na rzecz chozorganizowano, zbiórkę surowców wtórnych, rych dzieci z naszej gminy. To przedsięwzięcie
w maju kolejny wieczorek poetycki „Majowe również zakończyło się ogromnym sukcesem.
impresje”, a w czerwcu dyskotekę połączoną z
Pomagając innym, pomagamy sobie
karaoke. „Charytatywni” odwiedzili również
swych przyjaciół w Domu Dziecka w Pszczynie.
Realizując projekt „Skrawek nieba”, młoWręczyli im upominki, był też czas na miłe roz- dzież nauczyła się szacunku do człowieka, sermowy i zabawę.
deczności, życzliwości, empatii oraz odpowieWakacje to czas odpoczynku od nauki, ale dzialności. Udzielając bezinteresownej pomocy
nie od działania. Młodzież postanowiła zorga- potrzebującym, wnosiła w ich życie promyk ranizować koncerty charytatywne dla szerszej pu- dości. Działania „Charytatywnych” i „Tęczy”
bliczności. Pierwszy z nich odbył się w sali OSP przyczyniły się niewątpliwie do rozwoju idei
w Brzeszczach, a kolejny „Czekając na Twoją wolontariatu w gminie Brzeszcze. Gimnazjaliści
łaskawość” w Ośrodku Kultury. Członkowie ze- swym młodzieńczym zapałem zarazili nie tylko
społów, które wystąpiły podczas koncertów, nie swych rówieśników, ale i wielu dorosłych. I to
przyjęli wynagrodzenia, grali przecież dla cho- jest ich największy sukces.
rych dzieci.
(bgj)
„Charytatywni” mają coraz więcej pomysłów
jak pomagać potrzebującym. Przeprowadzając
Podziękowanie
kolejne akcje, zebrali sporą kwotę, a jednoczeDziękujemy wszystkim ludziom wielkiego serca,
śnie zainteresowali ogromną grupę osób dziaktórzy wspierali i nadal wspierają nasze działania.
łalnością charytatywną. Dowodem tego są wyUczestnicy projektu
powiedzi na stronie internetowej grupy
„Mieć
wyobraźnię
miłosierdzia”
www.grupacharytatywni.pl.

Zasłużyli na wyjazd do Rzymu
Uczniowie i absolwenci Gimnazjum nr 2
w Brzeszczach zostali laureatami głównej nagrody, którą jest 8-dniowy pobyt we Włoszech. Z rąk marszałka województwa małopolskiego Marka Nawary oraz metropolity
krakowskiego ks. kardynała Stanisława Dziwisza odebrali pamiątkową statuetkę i bilet
laureata.
3 grudnia 2008 r. w Filharmonii Krakowskiej odbyło się uroczyste podsumowanie Małopolskiego Projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym. W projekcie wzięło
udział 2750 uczniów ze 185 szkół województwa małopolskiego.
Projekt „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” jest
odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana
Pawła II, który apelował, abyśmy dawali „świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc potrzebującym. Główny jego cel to uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych oraz tworzenie w
szkole podstaw wolontariatu. Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach po raz drugi wzięli
udział w projekcie, który zatytułowali „Skrawek
nieba”. Tegoroczna edycja rozpoczęła się w lutym 2008 r., lecz sama idea wolontariatu i pomocy potrzebującym zrodziła się w gimnazjum
dużo wcześniej.
W projekcie wzięło udział 15 uczniów działających w grupach ,,Charytatywni” i ,,Tęcza”
oraz nauczyciele: Bożena Klamra, Jolanta Żarkowska, Grażyna Głąb, Marta Rychlewicz,
ks. Mirosław Wądrzyk. Projekt składał się z kilku etapów. Jednym z nich było sporządzenie
sprawozdania z dotychczasowej działalności
charytatywnej. Kolejne etapy to prezentacja
multimedialna przedstawiona 6 listopada w
Wadowicach, a później w Krakowie podczas
etapu wojewódzkiego. Wieść o tym, że wolontariusze z Gimnazjum nr 2 są finalistami była
miłym zaskoczeniem. Tytuł laureata wprawił
uczniów w zakłopotanie, gdyż ideą ich działań
była bezinteresowna pomoc, nie ukrywali jednak ogromnej radości, gdy dowiedzieli się o
wyjeździe do Rzymu. To wyróżnienie jeszcze
bardziej ich zmobilizowało do aktywnych działań na rzecz potrzebujących.
Realizując swój projekt, młodzież mogła liczyć na wsparcie: dyrektor Krystyny Cieplińskiej,
wicedyrektor Małgorzaty Janowicz-Pająk oraz
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, sponsorów, a także rówieśników
z gimnazjum i okolicznych szkół.

A tak się wszystko zaczęło…
Grupa „Charytatywni” powstała z inicjatywy młodzieży w Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach
w październiku 2007 r. W jej skład weszli uczniowie: Angelika Trynduś, Maria Mikołajek, Mar-
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Świadkowie historii

Żołnierze generała Maczka (cz. 1)
„Żołnierz polski bić się może o wolność
wszystkich narodów - umiera tylko dla Polski”

Te słowa generała Stanisława Maczka wykute w kamieniu pamiątkowym przy kościele św. Urbana
poświęcone są pamięci mieszkańców Brzeszcz walczących o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
w okresie II wojny światowej. Im też
pragnę zadedykować cykl wspomnień ostatnich żyjących żołnierzy
1. Dywizji Pancernej.
Zbliżająca się 65. rocznica lądowania wojsk
alianckich w Normandii przypomina nam o bohaterach tamtych dni, a mnie natchnęła do
tego, by zebrać i opisać ich losy. Na początek
kilka informacji ogólnych na temat generała
oraz dywizji.
„Stanisław Maczek (1892-1994) był postacią wyjątkowego formatu. Studiował filozofię i polonistykę, a został zawodowym wojskowym i w mundurze spędził 33 lata życia. W
wojnach „o niepodległość i granice” wykazał
się wielką pomysłowością i walecznością - był
pierwszym oficerem WP awansowanym na
wyższy stopień przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego na polu bitwy. Dowodził
pierwszymi polskimi formacjami pancernomotorowymi, na czele których walczył w trzech
kampaniach na terenie kilku krajów, od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej.
Był jednym z najwybitniejszych generałów polskich XX wieku i znalazł trwałe miejsce w dziejach oręża polskiego”.
Jerzy Majka

nie udało się przełamać pozycji 7. Armii Niemieckiej. Dywizja uderzyła kolejny raz 15 sierpnia, tym razem przerywając linie obrońców. Po
krótkim odpoczynku wykorzystanym do uzupełnienia pojazdów i zaopatrzenia, dywizja została skierowana na front pod koniec sierpnia
i wzięła udział w pościgu za wojskami niemieckimi przez Francję i Belgię. Oddziały polskie
wyzwoliły Abbeville, St. Omer, a 6 września
1944 r. przekroczyły granicę belgijsko-francuską i oswobodziły Ypres. W ciągu dwóch tygodni polskie oddziały wyzwoliły Gandawę, Ruysselede, Thielt i Steneke, a po ciężkich walkach,
już na terytorium Holandii, Axel nad Skaldą. Na
przełomie września i października czołgi 1. Dywizji Pancernej
wkroczyły do
Holandii i wzięły
udział w walkach o Baarle,
Nassau i Bredę.
8 kwietnia 1945
r. oddziały dywizji wkroczyły na
terytorium Niemiec. 4 maja
Porucznik Józef Zwierzynśki
1945 r. dywizja
rozpoczęła atak na pas obronny Wilhelmshaven. 5 maja twierdza, port wojenny i miasto Wilhelmshaven skapitulowały.

WSPOMNIENIA
Józef Zwierzyński, porucznik
Prezes Koła 1. Dywizji Pancernej w Katowicach:
1. Dywizja Pancerna została sformowana
W 1942 r. Sikorski z Churchillem podpisali
w południowo-wschodniej Szkocji na podsta- dokumenty o utworzeniu 1. Dywizji Pancerwie rozkazu Naczelnego Wodza gen. Władysła- nej. Dlaczego pierwsza? Bo w Polsce nie było
wa Sikorskiego z
jeszcze dywizji
25 lutego 1942 r.
pancernej, MaDowództwo nad
czek miał tylko
nowo utworzoną
Brygadę Zmotojednostką powieryzowaną. Aby
rzono gen. brygaodróżnić się od
dy Stanisławowi
innych żołnierzy,
Maczkowi, który
podkomendni
w 1939 r. w Polgenerała Maczka
sce, a w 1940 r.
nosili czarny nawe Francji zdobył
ramiennik. Niemznaczne doświacy, którzy dostali
dczenie w kierosię do niewoli
waniu oddziałami 1. Dywizja Pancerna gdzieś na szlaku bojowym w Europie
pod Chambois
pancernymi. Pod Zachodniej. Drugi od prawej Józef Zwierzyński.
nazwali nas w
koniec lipca 1944 r. rozpoczął się przerzut dy- czasie kampanii wrześniowej Schwarz Brigade,
wizji do Normandii (ostatni pododdział wylą- ponieważ oficerowie nosili czarne, skórzane
dował tam 1 sierpnia), gdzie weszła w skład kurtki.
2. Korpusu Kanadyjskiego. Jednostka przeszła
Jestem rodem z Krakowa. Kiedy wybuchła
chrzest bojowy 8 sierpnia pod Cauvicourt. W wojna należeliśmy do 20. Pułku Piechoty. 13
ciągu 3 dni ciężkich walk oddziałom polskim listopada w 1939 r. Niemcy wezwali wszyst-
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kich profesorów z
Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapakowali do samochodów i wywieźli do
obozów. Uniwersytet przestał istnieć.
No to myśmy się
zorganizowali i mówimy - nie ma co,
Generał Stanisław Maczek trzeba wiać na Węgry. 18 listopada
1939 r. ja i moich dwóch kolegów kupiliśmy
bilety do Krosna i przekroczyliśmy granicę. Pojechaliśmy do Budapesztu. Nie znaliśmy węgierskiego więc poprosiliśmy, by przyszedł ktoś
z ambasady, ale nie mieliśmy paszportów ani
wiz więc uznano nas za nielegalnych imigrantów. Kazali się zarejestrować. W ambasadzie
dali nam paszporty i wizy. 4 stycznia wyjechałem z Budapesztu, a 7 stycznia 1940 r. zgłosiłem się w Coetquidan u generała Maczka i tam
mnie przyjęli do 24. Pułku Ułanów, ale nie brałem udziału w Kampanii Francuskiej.
Francja upadła. Przewieziono nas do Anglii do Liverpoolu, a stamtąd do Szkocji, gdzie
przez dwa dni siedzieliśmy na boisku Rangersów. Dopiero później nas zorganizowali w
Douglas, no i od tego czasu w 10. Pułku Strzelców Konnych służyłem aż do ponownego wylądowania we Francji.
6 czerwca w Normandii lądowali Amerykanie, Kanadyjczycy i Anglicy. My musieliśmy czekać dopóki oni zdobędą jakiś teren, zrobią magazyny, bo musiało być zaopatrzenie. Ja byłem
głównym strzelcem czołgowym. Jeździliśmy na
maszynach typu Cromwell, załoga była pięcioosobowa i bardzo zgrana, przedni strzelec miał
ckm i ostrzeliwał przydrożne krzaki, ponieważ
Niemcy byli różnie ulokowani, chowali się w
krzakach i czekali na czołg, żeby go zniszczyć.
Jeńców posyłaliśmy do żandarmerii, która podążała z tyłu za nami. Oni robili wielkie pieniądze; Amerykanie za te kordziki, za te wszystkie
hakenkreuze ciężkie pieniądze płacili, kupowali to jako suweniry.
31 lipca 1944 r. wylądowaliśmy w Normandii i 8 sierpnia weszliśmy do akcji pod Caen.
Tam spotkaliśmy się z niemiecką Dywizją, która walczyła z Maczkiem w 1939 r. pod Jordanowem. Maczek prowadził mądrą taktykę, w
ten sposób, że gdy Niemcy się organizowali to
on na nich uderzał, niszczył i wycofywał się,
gdy znowu się zorganizowali Maczek znowu
na nich uderzał i niszczył. W ten sposób podszedł aż do Lwowa. 17 września 1939 r. gdy
do Polski weszli Rosjanie, Maczek dostał rozkaz od Naczelnego Wodza, aby przejść na Węgry. 19 września z orkiestrą, ze sztandarami i
niemieckimi zdobyczami przeszedł na Węgry
niezwyciężony. Tam go internowali, ale zaraz
październiku już był we Francji, zgłosił się do
Sikorskiego, który mianował go generałem i
dowódcą.

Przeszedłem cały szlak bojowy aż do Wilhelmshaven, zdobywałem kolejne miasta. Zabraliśmy 5 tys. jeńców pod Chambois, zdobyliśmy 300 czołgów. W pierwszym dniu mieliśmy
wejść do akcji o godz. 2. Niemcy byli tak okopani, że straciliśmy 23 czołgi. Anglicy powiedzieli nam tak: wy się nie martwcie o czołgi,
ważne żeby żołnierz nie zginął - na żołnierza
trzeba czekać 20 lat, a czołgi to my mamy za
godzinę! Byliśmy jednostką samodzielną,
wszystko mieliśmy: duszpasterstwo, sąd, zaopatrzenie. Żywność i amunicję dostarczali nam
Anglicy. Była dyscyplina.
Po wojnie śpiewaliśmy:
W dzień wrześniowy i ponury
Szeregami polskie dzieci
Idą tułać się po świecie
Idą idą a bez celu
Idą jak Polaków wielu
Mając w sercu krwawą bliznę
Że nie walczą za Ojczyznę
Ale Bóg jest bardzo szczodry
Wiedząc, że był w Polsce Chrobry
Do Francyji śle, nadzieje im dał
Że zobaczą wroga tam
Hej koledzy dajcie ręce
Może was nie ujrzę więcej
Może ma mogiła stanie
Gdzieś w wąwozie na Bałkanie
Może wrócę ciężko ranny
Lub otrzymam krzyż drewniany
Może uda się, że powrócę zdrów
I zobaczę Kraków znów
Opracował: Bartosz Słatyński

Quo Vadis Europo?
W numerze 12/08 „OB” w swoim felietonie pt. „Autorytet” p. Piotr Świąder-Kruszyński wyraża zadowolenie z wyniku sondażu
przeprowadzonego przez TNS OBOB, w którym p. Jurek Owsiak otrzymał czołową lokatę
jako autorytet Polaków. Pan PŚ-K chwali p.
Owsiaka za jego działalność, m.in. za organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
czy festiwal „Przystanek Woodstock”.
Jednakże wielu darczyńców corocznie
wrzucających datki do puszek nie może pogodzić się z faktem finansowania przez Fundację
WOŚP tego festiwalu, a wielu o tym nie ma
pojęcia. Uważam, że jeżeli celem WOŚP jest
zbiórka pieniędzy na chore dzieci, to jest nie w
porządku przeznaczanie ich na inny cel i nieinformowanie o tym w dniu akcji WOŚP. Te dwie
rzeczy powinny być od siebie oddzielone, gdyż
nie każdy musi akceptować ten festiwal.
Na koniec felietonu p. PŚ-K pisze o społeczeństwie polskim: „...Nie skreślamy z naszego życia innych dlatego, że mają czarny kolor
skóry, inne wyznanie czy są homoseksualni”.
Zapewniam p. PŚ-K, że ilość osób w naszym kraju mających zastrzeżenia co do koloru skóry innych obywateli jest procentowo,
w stosunku do całości społeczeństwa, nie
większa niż w innych państwach Europy.
Co do wyznania. To Polska jako jedno z
nielicznych państw Europy, była wolna od

Sadzimy drzewka

Barbórka
w Jawiszowicach

Jawiszowianie Barbórkę obchodzili tradycyjnie w pierwszą niedzielę grudnia. Przy
dźwiękach kopalnianej orkiestry dętej i pocztów sztandarowych przemaszerowali z obrazem św. Barbary sprzed siedziby Klubu Seniora do kościoła św. Marcina. Podczas mszy
św. barbórkowej modlono się o Boże błogosławieństwo dla górników i ich rodzin. W
modlitwie wspominano również tych górników, którzy odeszli do wieczności. Po mszy
św. sołtys Stanisław Sajdak zaprosił wszystkich na poczęstunek do siedziby seniorów.
EP

Odpowiadając na list czytelnika pt. „Wycinka i co dalej?” informujemy, że wycinka drzew
rosnących na gruntach gminnych odbywa się
po uzyskaniu zezwolenia starosty oświęcimskiego. Każde zezwolenie na usunięcie drzew, za
które nie pobiera się opłaty uzależnione jest od
posadzenia przez Urząd Gminy nakazanej ilości
drzew.
Tylko w roku 2008 posadzono 142 nowe
drzewka:
- na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 - 28 sztuk
- na terenie stadionu w Brzeszczach - 12 sztuk
- w rejonie bl. nr 12 przy ul. Dworcowej - 3 sztuki
- na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. św.
Wojciecha - 69 sztuk
- przy ul. Dworcowej w rejonie garaży posadzono 30 drzewek.
Nasz niepokój budzi fakt, że posadzone
drzewka pomimo zabezpieczenia palikami i
siatką są wyrywane, a nawet łamane i musimy je
wymieniać na nowe, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, bowiem liczba nasadzonych drzew
musi być zgodna z ilością drzew określonych w
zezwoleniu.
Wobec powyższego prosimy mieszkańców
o zgłaszanie faktu niszczenia drzewek do Straży
Miejskiej lub Policji.
Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska

wojen religijnych. To do Polski uciekali Żydzi
wypędzani masowo z zachodniej Europy,
osiedlając się, a Polskę nazywali „Paradis Iudaeorum” - Raj Żydowski. To Polacy stanowią największy procent wyróżnionych jako
Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata przez
instytut Yad Vashem za ratowanie Żydów w
czasie II wojny światowej. Nie było masowych
donosów na ukrywających się Żydów, jak to
miało miejsce we Francji. To nie w Polsce, a w
Niemczech działają w najlepsze partie neonazistowskie na czele z NPD (Narodowodemokratyczna Partia Niemiec). To Polacy są bardziej tolerancyjni, a nawet za bardzo ulegli
naszym sąsiadom zza Odry, gdy tam Polacy
nie są uznani za mniejszość polską.
Jak na razie nikomu nie przeszkadza u nas
choinka świąteczna. Panu PŚ-K mam nadzieję również? Ale w USA czy w państwach zachodniej
Europy już jest stopniowo wycofywana, gdyż:
„może to razić wyznawców innych religii”.
A homoseksualizm? Istnieje tak długo jak
„najstarszy zawód świata”, którego przedstawicielki nie urządzają żadnych parad. Były już
w historii Europy państwa, gdzie homoseksualizm był powszechnym zjawiskiem. To starożytna Grecja i Rzym na ostatnie dziesięciolecia przed ich upadkiem.
Uważam, że są pewne granice żądań homoseksualistów. Pan PŚ-K „coś czuje w powietrzu”? Może kolej na pedofilię, nekrofilię, sodomię itp.? A co! Jak tolerancja to tolerancja!
Właśnie. Co myśleć, jeżeli za powiedzenie
do matki „mamo” jest się skarconym za „niepoprawność polityczną”, bo obraża się gejów,
jak to miało miejsce w Szkocji. Co myśleć, jeżeli
w Holandii zostaje założona partia, która ma
wywalczyć obniżenie z 16 do 12 lat granicy
wieku nieletnich, od której współżycie seksualne byłoby dozwolone. Jest to partia Dobroczynność, Wolność i Różnorodność (NVD), która
planuje przeforsować w holenderskim parlamencie także m.in. liberalizację przepisów dotyczących pornografii dziecięcej i sodomii. „Zakaz współżycia poniżej 16 lat wzbudza u dzieci
ciekawość wobec seksu. Chcemy uczynić pedofilię przedmiotem debaty” - powiedział jeden z
założycieli partii. Uważają, że posiadanie pornografii dziecięcej nie powinno być karane, że
filmy pornograficzne należy dopuścić do wyświetlania w telewizji przez cały dzień, z wyjątkiem materiałów zawierających sceny przemocy. Założyciele NVD opowiadają się za
obniżeniem do 16 lat granicy wieku, od którego można występować w filmach pornograficznych lub wykonywać zawód prostytutki.
Uważają, że zalegalizowana powinna zostać
również sodomia, z wyjątkiem przypadków, w
których zwierzęta zostają skrzywdzone.
Już jeden z ojców rewolucji francuskiej
Jean Jacques Rousseau postulował powrót
człowieka na łono natury i jego upodobnienie się do małp. Historia lubi się powtarzać.
Władysław Senkowski
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Kryminały

Zdarzenia
28 listopada w Brzeszczach na ul. Nowa Kolonia nieznany sprawca włamał się do sklepu spożywczego, wcześniej wybijając szybę wystawową.
Skradł wyroby alkoholowe. Właścicielka sklepu
Aneta Z. oszacowała straty na około 50 zł.
***
1 grudnia w Jawiszowicach na ul. Piaski
policjanci zatrzymali 46-letniego Adama H.,
mieszkańca Zasola Bielańskiego, który kierował samochodem marki Multicar w stanie nietrzeźwości (1,55 prom.).
***
1 grudnia w Brzeszczach na ul. Słowackiego policjanci zatrzymali 30-letnią Żanetę S.,
mieszkankę Brzeszcz, poszukiwaną przez Sąd
Rejonowy w Oświęcimiu, celem osadzenia w
zakładzie karnym.
***
2 grudnia w Brzeszczach na os. Paderewskiego policjanci zatrzymali 21-letniego jawiszowianina Mateusza K. poszukiwanego przez
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu celem osadzenia
w zakładzie karnym.
***
4 grudnia w Brzeszczach na ul. Ofiar Oświęcimia policjanci zatrzymali 21-letniego mieszkańca
Jawiszowic Piotra P., który w stanie nietrzeźwości
(1,21 prom.) spowodował kolizję drogową. Mężczyzna kierując samochodem marki Renault Laguna najechał na stojącego przed skrzyżowaniem Fiata
Uno i zepchnął go na przeciwległy pas drogi.
***
9 grudnia nieznani sprawcy wyłamali drzwi
wejściowe do lokalu „Sylwana” w Brzeszczach
przy ul. Ofiar Oświęcimia. Z maszyn gier zręcznościowych skradli pieniądze. Właścicielka
Aneta Z. oszacowała straty na około 1 tys. zł.
***
9 grudnia złodzieje wyłamali drzwi wejściowe do lokalu „Eko-Bar” w Przecieszynie przy
ul. Wyzwolenia. Skradli papierosy i sprzęt audiowizualny na około 6 tys. zł. Poszkodowanym jest Adam M. z Przecieszyna.
***
16 grudnia w Jawiszowicach na ul. Piłsudskiego policjanci zatrzymali 25-letniego mieszkańca Jawiszowic Marcina N., który w stanie
nietrzeźwości (1,07 prom.) wszczął awanturę
domową. Mężczyzna podczas drogi do izby
wytrzeźwień w Bielsku-Białej znieważył słownie policjantów.
***
20 grudnia w Jawiszowicach na os. Paderewskiego policjanci zatrzymali 58-letnią mieszkankę Jawiszowic Krystynę S., która usiłowała
wręczyć funkcjonariuszom korzyść majątkową w
postaci banknotu 50 zł w zamian za odstąpienie
od czynności służbowych. Policjanci interweniowali w związku z przyłapaniem kobiety na kradzieży towaru w sklepie na kwotę 23 zł.
EP
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Koniec dyskusji
z policją
Od 29 listopada wszedł w życie nowy taryfikator mandatów. Jest bardziej surowy dla
kierowców i rowerzystów, łagodniej traktowani są piesi. Na przykład za parkowanie na
miejscach dla inwalidów zapłacimy równe 500
zł, tyle samo może nas kosztować przejechanie na czerwonym świetle.
- Za zmianami w nowym taryfikatorze mandatów w wielu przypadkach stoi życie. Chodzi
m.in. o jazdę na czerwonym świetle. Kierowcom
aut z mocnymi silnikami wydaje się, że zdążą
przejechać. Niestety ich wyobrażenia mijają się
często z prawdą i nieszczęście gotowe - mówi
naczelnik Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu Arkadiusz Śniadek.
- W taryfikatorze znalazły się nowe wykroczenia,
ale zmianie uległy też kwoty mandatów.
Z wysokim mandatem muszą liczyć się kierowcy, również jadący rowerem, jeśli nie zatrzymają się na czerwonym świetle. Zapłacą wtedy
300-500 zł kary. Dla rowerzystów za jazdę po
chodniku lub przejściu dla pieszych mandat wzrósł
z 50 zł do 100 zł. Aż 500 zł mandatu zapłacimy za
zajmowanie miejsc postojowych przeznaczonych
dla osób niepełnosprawnych. Bez znaczenia jest
to czy miejsce oznaczone jest znakami pionowymi, czy poziomymi, czyli tzw. kopertą.
- Niepełnosprawni narzekali, że ich miejsca
parkingowe są zajmowane przez zdrowych kierowców. Mandat wysokości 100 zł nie odstraszał. Podniesiono go więc aż pięciokrotnie - dodaje naczelnik Arkadiusz Śniadek.
Największe zmiany dotyczą „spowodowania
zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym”
czyli popularnie tzw. kolizji. Tu wysokość grzywny, która nie może wynieść więcej niż 500 zł,
polega teraz na sumowaniu - kwotę mandatu
przysługującego za naruszenie konkretnego
przepisu, będące przyczyną kolizji, powiększa się
o 200 zł lub 300 zł. Jeśli przykładowo pieszy

wejdzie na ulicę na czerwonym świetle powodując zagrożenie, zapłaci 300 zł mandatu, a na jego
wysokość złoży się 100 zł za wejście na czerwonym świetle powiększone o 200 zł., bądź 400 zł
(100+300) jeśli był po spożyciu alkoholu.
- Grzywny znacznie wzrosły i dlatego chciałbym kierującym przekazać informację, że jeśli
uczestniczą w kolizji, są trzeźwi i nie ma osób
rannych, nie mają obowiązku wzywania na miejsce zdarzenia policji - wyjaśnia naczelnik Śniadek. - Jeśli są w stanie się porozumieć, wymienić
swoje dane, napisać oświadczenie, no i oczywiście jeżeli jedna z tych osób poczuwa się do winy
spowodowania tej kolizji, same mogą udać się
do firm ubezpieczeniowych i zgłosić szkodę. Bo
kiedy już policja zgłoszenie przyjmie, ustali sprawcę kolizji, zobowiązana jest ukarać tę osobę mandatem karnym, a mandaty obecnie nie są małe.
Każdy będzie kosztować ponad 200 zł.
Nowym wykroczeniem w taryfikatorze jest
„spowodowanie niebezpieczeństwa przy wyprzedzaniu innego pojazdu”. Jednym słowem
na kierującym, jak tłumaczy naczelnik, ciąży obowiązek upewnienia się przed wyprzedzaniem czy
ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudniania komukolwiek ruchu. W przeciwnym razie zapłaci grzywnę
w wysokości 250 zł.
Wprowadzoną pozycją w taryfikatorze jest
„niezachowanie wymaganego odstępu podczas
zatrzymania w tunelu”. Jej nieprzestrzeganie
będzie kosztować 100 zł. Tyle samo zapłacimy za
jazdę bez wymaganych świateł od świtu do
zmierzchu. Ale już za jazdę bez świateł w nocy
oraz w tunelu niezależnie od pory doby - 200 zł.
Kolejny zapis „okresowe ograniczenie w ruchu” dotyczy pojazdów ciężarowych. Za to wykroczenie teraz grozi mandat od 200-500 zł,
kiedyś grzywna ustalana była w drodze decyzji
administracyjnej.
Na łagodniejsze traktowanie mogą liczyć piesi, także kierujący kolumną pieszych lub pędzący
bydło. Dotychczasowy mandat za nie stosowanie się do sygnałów świetlnych w wysokości 250
zł został obniżony do kwoty 100 zł.
Ewa Pawlusiak

Nowy radiowóz
dla policji
Na brzeszczańskich drogach w grudniu
widać było nowy radiowóz policyjny. To jeden z sześciu wozów, które otrzymała
w grudniu Komenda Powiatowa Policji
w Oświęcimiu.
Cztery z pięciu oznakowanych radiowozów
marki Kia trafiło do podległych komisariatów.
Ostatni, jak i wóz nieoznakowany marki Vivaro
zostały w Oświęcimiu. Nowy nabytek wart 540
tys. zł. zakupiono dzięki wsparciu samorządowców. Komenda Główna Policji wyłożyła na ten

cel 270 tys. zł, drugie tyle dołożyły powiat i
gminy. Starostwo i miasto Oświęcim dały po
70 tys. zł, Brzeszcze, Chełmek i Kęty po 37 tys.
zł, a Zator i Przeciszów po 11 tys. zł.
EP

Nasze tematy

Barbórka z nowym dyrektorem
- Przewidujemy do końca 2008 r.
wydobycie ok. 2 mln 270 tys. ton
węgla: 1 mln 960 tys. ton na Ruchu
„Brzeszcze” i 310 tys. ton na Ruchu
„Silesia” oraz wydrążenie ponad 10
tys. metrów wyrobisk korytarzowych i przygotowawczych. Nie
pozwoli to niestety w pełni zrealizować zaplanowanych w planie techniczno-ekonomicznym zadań produkcyjnych i zakończyć roku dodatnim wynikiem finansowym - mówił
4 grudnia podczas barbórkowej
akademii dyrektor KWK „BrzeszczeSilesia” Kazimierz Grzechnik.
Brzeszczańska kopalniana orkiestra dęta,
jak co roku, skocznymi marszami w dzień Barbórki witała mieszkańców osiedla i podążających do kościoła wiernych. Potem grała podczas barbórkowej mszy św. w kościele
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, górnicza brać z dyrektorem
technicznym kopalni Kazimierzem Grzechnikiem
oraz zaproszeni goście przemaszerowali na uroczystą akademię do kopalnianej „Stołówki”.
W uroczystościach barbórkowych obok
dyrekcji kopalni wzięli udział wiceprezes Kompanii Węglowej Włodzimierz Mikoda, dyr. ds.
produkcji Leszek Kloc i dyr. ds. ekonomiki pro-

Górnicy już w listopadzie rozpoczęli świętowanie. Odbywały się tradycyjne karczmy piwne, zaś na barbórkowym spotkaniu jubileuszowym 25 lat pracy w kopalni obchodziło 202
pracowników, 30-lecie - 166, 35-lecie - 127,
40-lecie - 39, a 45-lecie - 4. Na spotkanie zaproszono również 200 emerytów górniczych.
Podczas Centralnej Barbórki, która odbywała
się 5 grudnia 2008 r. w Katowicach, dyrektor
techniczny KWK „Brzeszcze-Silesia” Kazimierz

Wyróżnionych górników uhonorowano szpadami

Grzechnik wyróżniony został stopniem górniczym Generalnego Dyrektora Górniczego III
Stopnia.
Miniony rok dla kopalni „Brzeszcze-Silesia” nie był łatwym. Podstawowymi zadaniami
do realizacji były: wykonanie planu wydobycia, utrzymanie zdolności wydobywczej poprzez
działania odtworzeniowo-modernizacyjne,
poprawa wydajności przy zachowaniu właściwych warunków bhp oraz dostosowanie sortymentów jakości
produkcji do wymogów rynku.
Rok 2008 był kolejnym,
w którym kontynuowano na
Ruchu I Brzeszcze budowę
poziomu 900, który docelowo udostępni w partii zachodniej zasoby operatywne
węgla w wysokości 22 mln
ton.
- W tym roku finalizujeOdznaczenia górnicy odebrali z rąk nowego dyrektora
Kazimierza Grzechnika.
my realizację zabudowy nodukcji Janusz Rosikowski z Centrum Wydobyw- wej linii technologicznej mającej na celu uzyczego „Wschód”, wicewojewoda Małopolski skanie granulatu mułu węglowego. Pozwoli
Stanisław Sorys, byli dyrektorzy kopalni - Jerzy to na polepszenie parametrów jakościowych
Strzempek, Tadeusz Surman, Witold Panuszka miałów surowych, a tym samym poszerzy oferi Zenon Malina, przedstawiciele gminnych tę handlową kopalni - mówił podczas uroczywładz samorządowych z burmistrz Brzeszcz stej Barbórki dyrektor kopalni Kazimierz GrzechTeresą Jankowską oraz powiatowych ze sta- nik. - Rok 2008 miał być rokiem przełomowym
rostą Józefem Kałą. Wszyscy składali górnikom dla Ruchu II „Silesia”, gdyż miała nastąpić
życzenia. Z życzeniami przybyli też kontrahenci sprzedaż kopalni, ale w dalszym ciągu pracui przedstawiciele instytucji współpracujących z jemy razem. Obecnie przygotowujemy plan
ruchu i plan techniczno-ekonomiczny na 2009
kopalnią.

r., które pozwolą kontynuować roboty wydobywcze na ścianie 424, jak i rozpocząć drążenie nowych wyrobisk przygotowawczych.
Dyrektor kopalni mówił też o planach kopalni na 2009 r. Na Ruchu „Brzeszcze” zaplanowano wydobycie w granicach 2 mln 170
tys. ton oraz wykonanie robót przygotowawczych poprzez wydrążenie około 11,5 tys. metrów bieżących. Ma to dać wzrost wydobycia o
ponad 200 tys. ton i wykonanie 1500 metrów
wyrobisk więcej niż w 2008 r. Jednocześnie
polepszyć wynik finansowy i właściwie przygotować rozcinkę kopalni na dalsze lata.
Na inwestycje w 2009
r. kopalnia zamierza wydać
45 mln zł, a w 2010 r. aż 71
mln zł. W minionym roku
kwota ta wyniosła 38 mln
zł. Inwestycje będą przede
wszystkim skierowane na
zakup nowych maszyn i
urządzeń pozwalających
zwiększyć koncentrację wydobycia, robót przygotowawczych i transportowych, ale przede wszystkim
wpłynąć na komfort i bezpieczeństwo pracy załogi.
górniczymi.
Modernizowana będzie w
2009 r. i w latach następnych stacja odmetanowania wraz z budową elektrociepłowni wykorzystującej silniki metanowe dla bardziej
efektywnego zagospodarowania części ujmowanego metanu.
- Na bazie przygotowanej dokumentacji
planujemy rozpocząć modernizację stacji
uzdatniania wody pozyskanej z poziomu 230
metrów w celu poprawy jej parametrów dla
znacznego ograniczenia kosztów funkcjonowania kopalni - mówił dyrektor Grzechnik. Poprawę bezpieczeństwa pracy realizować planujemy poprzez modernizację systemu metanometrii automatycznej, jak również zakupy
wysokowydajnych wentylatorów lutniowych i
automatycznych klap wentylacyjnych. Nosimy
się z zamiarem wykonania projektu technicznego budowy nowej łaźni górniczej. To tylko
niektóre z istotnych inwestycji, jakie czekają
nas w najbliższym czasie.
Już od ponad 105 lat kopalnia wpisana
jest w krajobraz ziemi brzeszczańskiej. Można
powiedzieć, że jest z nią związana na dobre i
na złe. Z jednej strony skutki eksploatacji są
uciążliwe dla lokalnej społeczności, z drugiej
zaś kopalnia jest największą żywicielką w gminie. W minionym roku zatrudnienie znalazło
w niej 397 nowych pracowników. Zdaniem
dyrektora kopalni, przyjęte w planie na 2009
r. zatrudnienie na Ruchu I „Brzeszcze” pozwoli uzupełnić stan osobowy zakładu i zatrudnić
absolwentów Technikum Górniczego z Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach.
Ewa Pawlusiak
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Podsumowanie
W Nowym 2009 Roku czytelnikom „Odgłosów
Brzeszcz” życzymy serc przepełnionych miłością,
wartości, którymi warto się dzielić i nadziei, bez której nie da się żyć. Wzorem lat ubiegłych przedstawiamy warte zapamiętania wydarzenia minionego roku.
Redakcja „Odgłosów Brzeszcz”

Rok 2008 rozpoczął się pomyślnie dla wielu młodych mieszkańców gminy
Brzeszcze, którzy znaleźli zatrudnienie w KWK „Brzeszcze”.

W Ośrodku Kultury kontynuowano spotkania z muzyką jazzową. W lutym
w sali widowiskowej OK wystąpił kwartet Grzegorza Nagórskiego
(na zdj.), a w listopadzie kwartet Olega Kireyewa.

W kwietniu społeczność Zasola cieszyła się z otwarcia nowego
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zasole”.

21 kwietnia burmistrzowie gmin Brzeszcze oraz Londa we Włoszech
uroczyście podpisali akt partnerstwa.

Odnalezienie dzwonu
zawdzięczamy prof. Kazimierzowi
Bieleninowi. We wrześniu prof.
Bielenin podczas uroczystej sesji
Rady Miejskiej odebrał honory
związane z przyznaniem mu
8 listopada 2007 r. tytułu
Honorowego Obywatela Gminy
Brzeszcze.
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25 kwietnia do parafii św. Urbana w Brzeszczach powrócił z Niemiec
dzwon z legendarnego, średniowiecznego kościółka św. Otylii. Dzwon
poświęcił kanclerz kurii bielsko-żywieckiej ks. infułat Stanisław Dadak.

Nasze
tematy
Nasze2008
tematy
Podsumowanie
roku

Gwiazdą muzyczną Dni Gminy Brzeszcze był zespół TSA.
Pod koniec czerwca odbyły się XIII Dni Gminy Brzeszcze. Jak zawsze
największym powodzeniem cieszył się Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy.

15 września - w imieniny patronki - parafia Matki Bożej Bolesnej
w Jawiszowicach-Osiedlu świętowała jubileusz 25-lecia. Uroczystą mszę
św. odprawił ks. kard. Franciszek Macharski. Asystował mu m.in.
ks. Edward Baniak, pierwszy proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej.
6 września na stadionie KS „Górnik” odbył się czwarty już Rock Reggae
Festival. Tym razem mogliśmy posłuchać takich gwiazd, jak Dezerter,
Izrael, Daab czy Abradab.

Wydarzeniem kulturalnym na zakończenie 2008 r. była premiera
spektaklu „Igraszki z diabłem” w reżyserii ks. Mirosława Wądrzyka,
w wykonaniu grupy teatralnej tworzonej przez mieszkańców Brzeszcz.
Spektakl wystawiono już pięć razy i za każdym razem sala widowiskowa
OK zapełniała się widzami do ostatniego miejsca.
21 września w Ośrodku Kultury przy okazji premiery filmu
„My Cichociemni. Głosy żyjących“ gościł gen. Roman Polko.

Fot.: Jacek Bielenin, Robert Mleczko, Ewa Pawlusiak,
Łukasz Szłapa, ks. Mirosław Wądrzyk, Jerzy Zajda.
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Repertuar
•09-11.01.2009
godz. 16.30 PIORUN (USA, b.o.)
godz. 18.00 ILE WAŻY KOŃ TROJAŃSKI? (Polska, 15)
godz. 20.00 ILE WAŻY KOŃ TROJAŃSKI?
•13-15.01.2009
godz. 18.30 PIORUN
godz. 20.15 ILE WAŻY KOŃ TROJAŃSKI?
•16-18.01.2009
godz. 18.00 JUST DANCE - TYLKO TANIEC (USA, 12)
godz. 20.00 ILE WAŻY KOŃ TROJAŃSKI?
•20-22.01.2009
godz. 18.30 ILE WAŻY KOŃ TROJAŃSKI?
godz. 20.30 JUST DANCE - TYLKO TANIEC
•23-24.01.2009
godz. 17.00 MADAGASKAR 2 (USA, b.o.)
godz. 18.30 MADAGASKAR 2
godz. 20.00 AUSTRALIA (USA, Australia, 15)
•25.01.2009
godz. 18.00 MADAGASKAR 2
godz. 19.30 AUSTRALIA
•27-29.01.2009
godz. 18.30 MADAGASKAR 2
godz. 20.00 AUSTRALIA
•30.01.2009
godz. 20.00 ZMIERZCH (USA, 15)
•31.01-01.02.2009
V PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH I SPORTÓW
EKSTREMALNYCH:
- 31.01.2009
godz. 18.30 MÓJ MAŁY EVEREST
godz. 19.00 PANORAMA HIMALAIZMU SPORTOWEGO - spotkanie z Krzysztofem Wielickim
godz. 20.30 PUSTELNICY W GÓRACH
- 01.02.2009
godz. 17.00 SYBERYJSKIE WĘDRÓWKI - GÓRY JAKUCJI - spotkanie z Katarzyną i Andrzejem Mazurkiewiczami
godz. 18.30 Z CZEKANEM I PAGAJEM - ALASKA
2007 - spotkanie z Lechem Flaczyńskim
godz. 19.30 SIOSTRY HIMALAJÓW; reż. D. Załuski
godz. 20.00 ANAPURNA NA LEKKO; reż. D. Załuski
godz. 20.30 ZMIERZCH

Podziękowanie
Samorząd Osiedlowy nr 2 w organizacji imprezy mikołajkowej
wspierali: NSM Brzeszcze, BS Miedźna oddz. Brzeszcze, „Mobis
Computers” Brzeszcze, Stanisław Frankowski i Krzysztof Kowiański, ZZ „Kadra” przy KWK „Brzeszcze-Silesia”, Pub „Klinika” - Piotr
Zontek, Usługi Przewozowe - Grzegorz Smółka, „Społem” PSS
„Górnik” Brzeszcze, „Grudex” - Urszula i Ryszard Galochowie,
Agencja Komunalna Brzeszcze, Pub „Lider” - Leszek i Katarzyna
Syrek, „Mix-Bud” - Krzysztof Walus i Dariusz Płonka, Firma komputerowa KRIONI.PL - Paweł Bisaga, radny Mirosław Bukowski.
W organizację imprezy Samorządu Osiedlowego nr 1 włączyli się: „Społem” PSS „Górnik” Brzeszcze, „Mix-Bud” Krzysztof Walus i Dariusz Płonka, Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczości Finansowej - Piotr Potyka, Józefa Apryas, Sklep
Wielobranżowy „TRIASS” - Małgorzata Ogierman.
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Z koncertem wystąpili artyści Filharmonii Lwowskiej Jerzy Fomenko (pianino) i Igor Maceluch (solista). W programie znalazły się utwory - na fletnię Pana,

tymi ludźmi. I wszystko co udało nam się zrobić i co trwa do dzisiaj, i tak wspaniale się rozwija, jest zasługą pracowników i tych osób,
które tutaj przychodziły, chciały poświęcać swój
czas, często w trudnych warunkach, często na
przekór różnym przeciwnościom. Już sama budowa obiektu przebiegała ślamazarnie, a jego
otwarcie w 1983 r. nie było końcem kłopotów. Ten budynek powstał jak Feniks z popiołów, powstał kiedy już wszyscy położyli kreskę
na tym, że tu cokolwiek kiedyś stanie. I za tę
determinację należą się brawa przede wszystkim pani dyrektor Annie Malinowskiej, bo to
ona doprowadziła do tego, że dzisiaj możemy

sopylki, frilki, kobzę, kukułkę, okarynę,
dwudienciwki - inspirowane folklorem
regionów Bułgarii, Grecji, Rumunii, Zakarpacia, Macedonii i Mołdawii.
Jak na jubileusz przystało, wśród gości nie zabrakło byłych dyrektorek Ośrodka Kultury - Anny Malinowskiej, Beaty
Szydło i Teresy Jankowskiej oraz emerytowanych pracowników.
- Dzisiejszy dzień nasuwa różne myśli
i refleksje - mówiła podczas uroczystości
poseł na Sejm Beata Szydło. - Przede
wszystkim muszę powiedzieć, że Ośrodek
Kultury w Brzeszczach to głównie pracownicy oraz osoby wokół tego Ośrodka zgromadzone. Miałam zaszczyt pracować z

tu być wszyscy. Dziękuję za te wspólne lata,
życzę, by ta instytucja nadal promieniała blaskiem na całą naszą gminę i nie tylko, bo wiemy, że jej rola i w powiecie, i województwie
jest ogromna.
Ośrodek Kultury od dziesięciu lat pracuje
metodą Centrum Aktywności Lokalnej. To program aktywizujący społeczność lokalną do
wspólnych działań na rzecz środowiska. Stowarzyszenie CAL w Warszawie doceniając działania brzeszczańskiej instytucji, przyznało
Ośrodkowi Kultury certyfikat na kolejne pięć
lat. W ten szczególny dzień wręczyła go dyrektor Małgorzacie Wójcik przedstawicielka CAL
Stanisława Retmaniak.
EP

Koncert
na 25 lat
Koncertem artystów Filharmonii
Lwowskiej 21 grudnia 2008 r. uczczono 25-lecie działalności Ośrodka Kultury w Brzeszczach.

Słodki Mikołaj
W grudniu ub. roku św. Mikołaj przyjechał do Ośrodka Kultury z prezentami
dla dzieci aż dwa razy. Na spotkanie 5
grudnia zaprosił 170 milusińskich Samorząd Osiedlowy nr 2 fundując im w kinie
Wisła film „Wyprawa na księżyc 3D” oraz
słodkie paczki. Trzy dni później z Mikołajem spotkało się 260 dzieci. To Samorząd
Osiedlowy nr 1 zaprosił je na spektakl pt.
„Lisek Chytrusek”, w wykonaniu teatru „Kwadryga” z Bielska-Białej, przy okazji obdarowując paczkami. W mikołajkowe przedsięwzięcie włączył się Ośrodek Kultury.
EP

Kalendarium
przedsięwzięć
w styczniu
•WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
•11 stycznia - XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku zbieramy na wczesne wykrywanie nowotworów u
dzieci oraz prowadzenie programów medycznych i programu edukacyjnego Fundacji.
W programie:
- cały dzień - zbiórka pieniędzy na ulicach gminy Brzeszcze.
- 18.00-20.00 - koncert plenerowy przed Ośrodkiem Kultury,
połączony z aukcjami i sprzedażą ciast, zakończony „światełkiem
do nieba”.
- 18.00-22.00 - koncert w klubie muzycznym „Babel”. Zagrają:
Jedyny Sensowny Wybór, Ptasia Grypa, Krzywa Alternatywa, Starguardmuffin.

•UNIWERSYTET KAŻDEGO WIEKU
•12 stycznia, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
Wykład przewodnika krakowskiego mgr Anny Kapery pt. „Historia sztuki od XI do XVIII w. na przykładzie zabytków Krakowa”.

•SPOTKANIE KLUBU WOLONTARIUSZA
•15 stycznia, godz. 18.00 (klub Piwnica)
Spotkanie Klubu Wolontariusza: plany na przyszłość, propozycje
działań, ustalenie terminarzu spotkań, poczęstunek.
Wszystkich zainteresowanych ciekawymi działaniami, rozwojem
swoich umiejętności oraz chętnych do pomocy zapraszamy na
spotkanie.

•IGRASZKI Z DIABŁEM
•25 stycznia, godz. 15.00 (sala widowiskowa)
Spektakl w reżyserii ks. Mirosława Wądrzyka, w wykonaniu grupy teatralnej tworzonej przez mieszkańców Brzeszcz.

•64. ROCZNICA WYZWOLENIA BRZESZCZ
•27 stycznia, godz. 14.00
Obchody 63. rocznicy wyzwolenia Brzeszcz - „Pamięć o przeszłości - miejsca pamięci w Brzeszczach i zasłużeni dla historii gminy”.
Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem ku czci ofiar podobozu Jawischowitz oraz spotkanie z kombatantami. Szczegóły
wkrótce na stronie internetowej OK i plakatach.

•PIÓROMANI
•27 stycznia, godz. 18.00 (sala nr 30)
Spotkanie klubu nieprofesjonalnej twórczości literackiej „Pióromani” - temat „Poeta, artysta typ niepokorny”.

•KONCERT NOWOROCZNY - OSKARDY 2008
•30 stycznia, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
W programie:
- Oskardy 2008 - wręczenie nagród burmistrza Brzeszcz za 2008 r.
- koncert chóru „Bielany”

•ZEW PRZYGODY
•31 stycznia, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
20 lat Speleoklubu Brzeszcze Poland Adventure Team.
W programie: pokaz filmów „Podziemne wędrówki” - dokumentacja wypraw jaskiniowych i trackingowych z ostatnich 2 lat, wernisaż wystawy zdjęć „Podziemne wędrówki”.

Programy
Domów Ludowych
i świetlic OK
os. Paderewskiego
13.01 Warsztaty ceramiczne dla pań w OK
Brzeszcze.
15.01 Wyjazd do teatru w Bielsku-Białej na
sztukę pt. „Mayday II”.
16.01 Comber Babski - zapraszamy do kawiarni „Asia” na os. Paderewskiego.
22.01 Warsztaty kulinarne w Powiatowym Zespole nr 7 Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych
w Jawiszowicach (termin może ulec zmianie).
27.01 Wieczór kolęd i pastorałek.
29.01 Warsztaty ceramiczne dla dzieci.
- W każdy czwartek o godz. 18.00 spotkanie
Klubu Emerytów i Rencistów.
- W każdy poniedziałek i środę aerobik dla pań.
Wilczkowice
16.01 Konkurs karaoke dla uczniów szkoły
podstawowej; wyjście do DL Skidziń (17.00).
20.01 KGW Wilczkowice i DL zapraszają babcie
i dziadków na wspólne biesiadowanie (16.00).
21.01 „Prezenty dla babć i dziadków” - zajęcia plastyczne dla dzieci (16.00).
01.02 ,,Nie teraz, kochanie” - wyjazd do Teatru Śląskiego; szczegóły na plakatach (16.00).
- Zapraszamy panie na aerobik: poniedziałki,
środy (18.30).
Bór
17.01 Karnawałowy bal maskowy dla dzieci zapraszają Samorząd Mieszkańców nr 5 i DL
(15.00).
24.01 Spotkanie opłatkowe połączone z Dniem
Babci i Dziadka - zapraszają Klub Emerytów i
Seniorów oraz DL.
26.01 Spotkanie z książką z udziałem przedszkolaków z Boru (11.30).
01.02 Wyjazd do Teatru Śląskiego na sztukę pt.
„Nie teraz, kochanie”; szczegóły na plakatach.
- W piątki zajęcia „Zielonego Teatrzyku”
(16.30).
- W czwartki Nordic Walking - spacer po zdrowie; kontynuujemy zajęcia, nowi uczestnicy z
kijkami lub bez mile widziani (16.00).
os. Szymanowskiego
12.01 Zabawy ruchowe i konkursy sprawnościowe (16.00).
16.01 Warsztaty decoupage (16.30).
19.01 Gry i zabawy umysłowe - rebusy, krzyżówki, wykreślanki, itp. (16.00).
27.01 Warsztaty teatralne „Maska i lalka teatralna” prowadzi Katarzyna Kopczyk z teatru
„Groteska” (15.00).
W każdą środę zajęcia plastyczne (16.00)
07.01 Origami płaskie z koła.
14.01 Malujemy farbami witrażowymi.
21.01 Robimy maski karnawałowe.
28.01 Płaskorzeźba z gliny.

- W każdy czwartek „Klub aktywnych panów”
(19.00-20.00).
Zasole
Od 5.01 Spotkania w kółku teatralnym - przygotowujemy Jasełka.
09.01 Warsztaty ceramiczne.
15.01 Wyjazd do Teatru Polskiego w BielskuBiałej na sztukę „Mayday II”. Szczegóły w świetlicy i na plakatach.
16.01 Wyjazd na lodowisko do Czechowic-Dziedzic.
31.01 „Narodziła się nam miłość i nadzieja” Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży ze świetlicy w Zasolu.
- W każdy wtorek i czwartek zapraszamy na
zajęcia aerobiku.
Skidziń
08.01 Zajęcia plastyczne dla dzieci (15.30).
16.01 „Spotkanie z lalką i maską” - warsztaty
teatralne dla dzieci przedszkolnych i uczniów kl.
I SP Skidziń (10.00).
16.01 „W karnawałowych rytmach” - konkurs
karaoke i dyskoteka dla uczniów szkoły podstawowej (16.00).
23.01 Dzień Babci i Dziadka” - na radosne świętowanie zaprasza przedszkole w Skidziniu (16.00).
27.01 Spotkanie biblioteczne dla dzieci przedszkolnych (9.30).
27.01 Pokaz kulinarny; szczegóły na plakatach (16.00).
29.01 Przedstawienie jasełkowe w wykonaniu
uczniów SP Skidziń (16.00).
01.02 Wyjazd do Teatru Śląskiego na sztukę pt.
„Nie teraz, kochanie”; szczegóły na plakatach.
- Wtorki: próby i spotkania okolicznościowe
zespołu „Skidzinianie”.
Jawiszowice
14.01 „Bałwankowa rodzina” - zajęcia plastyczne
dla przedszkolaków (12.00).
20.01 Warsztaty decoupage (16.30).
23.01 Karnawałowe majsterkowanie - warsztaty plastyczne dla dzieci (14.00).
27.01 „Osteoporoza jako wynik wadliwego żywienia”
- prelekcję zdrowotną prowadzi M. Małkus z Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Oświęcimiu (16.00).
31.01 Wyjazd do Teatru Polskiego w BielskuBiałej na sztukę „Mayday II” i karnawałową listę
przebojów (16.00).
Przecieszyn
Świetlica czynna: piątki (16.00-20.00)
09.01 Dyskoteka dla młodzieży.
23.01 Galeria Młodych (17.30).
Huragan Babski zaprasza w czwartki (17.00).
08.01 Spotkanie imieninowe.
15.01 Szydełkowanie - robimy kapcie.
22.01 Wyjazd do kina.
29.01 Szydełkowanie.
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wezwaniem św. Urbana”, „Karol Wojtyła - biskup, kardynał, papież w życiu parafii św. Urbana w Brzeszczach”, absolwentka Akademii
Drugie Barbórkowe Potyczki Gawędzia- Rolniczej w Krakowie oraz podyplomowych
rzy „Brzeszczanie kontra sąsiady zza miedzy” studiów na Akademii Dziedzictwa przy Mięodbyły się 11 grudnia w Ośrodku Kultury dzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie;
Anna Szłapa - etnomuzykolog, plastyk, aranw Brzeszczach.
żer, kompozytor, nauczyciel muzyki, multiinIntegrację i współpracę na płaszczyźnie strumentalista.
Po trwających aż cztery godziny prezentakulturalnej dwóch sąsiadujących gmin - Brzeszcze i Miedźna zapoczątkowano rok temu. Było cjach juror Artur Czesak do wszystkich uczestto nie tylko poznawanie innych kultur i trady- ników powiedział: - Cóż, zaczniemy od pochwał
cji, ale również poszukiwanie podobieństw za chęć i odwagę wystąpienia, za poszukanie
oraz ważna w edukacji regionalnej wymiana gawęd i za ich wymyślenie, ale najbardziej doceniamy przede wszystkim autorskie gawędy. I
międzypokoleniowa.
Drugie Barbórkowe Potyczki Gawędziarzy że są przekazywane językiem mówionym, bo
przeprowadzono tradycyjnie w kategoriach: to nie literatura do recytowania, ale godka,
gawędziarze i zespoły śpiewacze. Te z kolei jaką starsi słyszeli w długie, jesienne i zimowe
podzielono na prezentacje dzieci, młodzieży i wieczory czy jak w lecie padało. Nie ma się co
bać swobody, tekst nie musi być na sto prodorosłych.
cent wyuczony. Liczy się bezpośredniość, ciepły, wspomnieniowy koloryt, bogactwo szczegółów. Zachęcam do sięgania
po kolejne wątki, albo łączenie
tego co lokalne, z tym co jest
wędrowne. Tak, jak dziś rzecz
dotyczy górnictwa, to niech ten
adept górnictwa idzie do tutejszej brzeszczańskiej kopalni, bo
teksty takie jak Ligonia czy Lyski
można interpretować. Niech ci
adepci chodzą między tutejszymi mostkami, nie muszą chodzić za rzeką i odwrotnie. Odradzam pisania tekstów lite„Górzanie” wyśpiewali I miejsce wśród zespołów.
rackich, by tekst gwarowy nie
Jury oceniało: dobór repertuaru, interpre- był taki, jak książka pisana przez uczonego pitację gawęd i pieśni, zachowanie autentyczne- sarza, pełen porównań, imiesłowów, których
go sposobu śpiewu i gry, czystość gwary i po- w gwarze nie ma. Poza tym unikajcie pożyczek
prawną dykcję, ogólny wyraz artystyczny, z obcej gwary. Wiem, że nowoczesność trochę
zamąciła, co bardziej daje się odczuć po tej
zachowanie autentyczności stroju.
W jury konkursowym zasiedli: dr Artur Cze- stronie Wisły. No i koniecznie, jeśli ktoś kogoś
sak - adiunkt w Instytucie Języka Polskiego PAN przygotowuje do gawędzenia niech zwróci
i w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tisch- uwagę na to czy ma talent, bo talent to dar, a
nera w Krakowie, pracownik Katedry UNESCO potem trzeba dołożyć robotę, żeby było to
do Badań nad Przekładem i Komunikacją Mie- dobrą gwarą powiedziane.
Laureatom Drugich Potyczek Gawędziarzy,
dzykulturową przy Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca na w każdej kategorii za I, II i III miejsce, wręczono
Wydziale Polonistyki UJ; dialektolog, leksyko- puchary ufundowane przez burmistrza
graf, badacz słowiańskich mikrojęzyków lite- Brzeszcz, dyrektora KWK „Brzeszcze-Silesia”
rackich, zwłaszcza śląskiego; Alojzy Lysko - ro- oraz Ośrodek Kultury w Brzeszczach.
Kto przybył do OK posłuchać gawędziarzy,
dowity Ślązak, z wykształcenia prawnik, z
zawodu nauczyciel, z zamiłowania pisarz, pu- mógł jeszcze posmakować swojskiego jadła.
blicysta, redaktor. Znany i ceniony badacz kul- Na stołach były m.in. chleb ze smalcem, kiszotury ludowej oraz górniczej, juror w konkur- ne ogórki, kiełbasa i paszteciki domowej rosach gwary śląskiej, autor książek o tematyce boty. Organizatorów w tym dziele wsparli: firhistorycznej i śląskiej, m.in. publikacji „To byli ma wędliniarska Janusza Rogalskiego z Babic,
nasi ojcowie”, poświęconej osobom przymu- Wiesława i Piotr Bosakowie, restauracja „Casowo wcielonym do niemieckiego wojska; Bar- sablanca”, GS „Samopomoc Chłopska” Brzeszbara Wąsik - rodowita brzeszczanka, prezes Sto- cze. Całe przedsięwzięcie urozmaiciła Giełda
warzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost”, Przedświąteczna, na której oferowano przekoordynator projektów edukacji regionalnej, różne ozdoby choinkowe.
EP
współautor książek: „Kalendarium parafii pod

Sąsiady zza Wisły
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Laureaci Barbórkowych Potyczek Gawędziarzy
•Kategoria: gawędziarze (młodzież):
I miejsce - Justyna Stolecka (Wola)
II miejsce - Klaudia Bielanin (Wola)
III miejsce - Mateusz Faruga (Góra)
Wyróżnienie - Agata Małkiewicz (Wola)
•Kategoria: gawędziarze (dzieci):
I miejsce - Emilia Pomietło (Wola)
II miejsce - Martyna Malcher (Góra)
III miejsce - Maria Maroszek (Miedźna)
Wyróżnienie - Wojciech Piotrowski (Brzeszcze)
•Kategoria: gawędziarze (dorośli):
I miejsce - Zofia Jania (Brzeszcze)
II miejsce - Marianna Krzyścin (Przecieszyn)
III miejsce - Józefa Apryas (Przecieszyn)
Wyróżnienie - Krystyna Blamek (Jawiszowice)
Nagroda za przekaz życiowych wartości i mądrości - Helena Zawadzka (Przecieszyn)
•Kategoria zespoły śpiewacze:
I miejsce - „Górzanie”
II miejsce - „Brzeszczanki”
III miejsce - „Paświszczanie”
Wyróżnienie - „Przecieszynianki”

KLUB PIWNICA FREE CULTURE
Macie pomysł na ciekawe przedsięwzięcie? Marzycie o realizacji ciekawych projektów, ale nie wiecie od czego zacząć? A
może potrzebujecie pomocy technicznej lub
zaplecza do Waszych działań? Jeśli tak, to
zapraszamy do klubu Piwnica Free Culture
w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.
Razem możemy wiele. Na przykład przygotować wniosek o dofinansowanie realizacji Waszych pomysłów, przeprowadzić
skuteczną kampanię informacyjną, profesjonalnie wykonać zaprojektowane działania. Połączenie świeżych pomysłów, zapału, doświadczenia i możliwości to coś, co
pomoże nam przenosić góry! Nie czekajcie
dłużej! Wpadajcie do Piwnicy! Niektórym
już się udało. Kolej na Was.
Klub Piwnica jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-20.00.
Zapowiedzi na luty
Grupa młodych zapaleńców spotykających się w klubie Piwnica postanowiła zrobić coś dla siebie i swojej społeczności. Wymyślili, że będą promować pozytywną stronę
kultury hiphopowej. Postanowili zdobyć środki na swoje działania. Udało się. Dlatego
już od lutego w naszej gminie ruszy projekt
„Nie taki hip-hop straszny... jak go namalują”, w ramach którego przewidziane
są ciekawe warsztaty, konkursy, koncert oraz
happening na zakończenie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w
tych wydarzeniach. Szczegóły wkrótce.

Spotkanie
z prof. Kołodką

Krakowskie
kolędowanie

Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Brzeszczach od początku roku szkolnego 2008/09 starał się o nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w
Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Proces akredytacji
trwał dwa miesiące, obie uczelnie wyraziły zgodę na objęcie naszej szkoły patronatem.

Aniołowie, trzej królowie, diabły, dziady, pastuchy i innej maści kolędnicy
zjechali 21 grudnia do Krakowa. A wszystko po to,
żeby w przedświąteczny
czas przypomnieć krakowianom tradycyjne przyśpiewki i pastorałki, doskonałe na czas bożonarodzeniowej radości.

W ramach współpracy 11 grudnia 2008 r.
uczniowie klas technikum logistycznego wysłuchali wykładu profesora Grzegorza Kołodki nt.
„Dokąd zmierza światowa gospodarka”, zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Bankowości i
Finansów w Bielsku-Białej. Taka forma nauki
wzbogaca horyzonty oraz podnosi atrakcyjność
kształcenia zawodowego w zawodach technik
logistyk, handlowiec i ekonomista.
Krzysztof Klimczak,
nauczyciel PZ nr 6 SZiO

Spotkanie z książką
Wszystkich, których pasją jest czytanie, zapraszamy na spotkanie inauguracyjne klubu „Wieczory z
książką”.
Zapewniamy:
- miłą atmosferę (przy kawie i ciastku)
- ciekawe rozmowy o książkach i nie tylko
- spotkania z autorami książek
Zainteresowanych taką formą spędzania wolnego
czasu serdecznie zapraszamy na spotkanie 26 stycznia 2009 roku o godz. 16.30 do Biblioteki Głównej w
Ośrodku Kultury.
Uprzejmie prosimy o telefoniczne potwierdzenie
przybycia.

Wśród dziesięciu delegacji grup kolędniczych z
całej Małopolski znalazły się
również zespoły folklorystyczne z naszej gminy. Wraz z innymi kolorowymi kolędnikami,
ulicami Krakowa maszerowały „Jawiszowianki”, „Przecieszynianki”, „Brzeszczanki”, „Wilczkowianki”, „Borowianki” oraz zespół „Tęcza”.
Barwny korowód zmierzał w stronę sceny usytuowanej na krakowskim Rynku. Tu poszczególne grupy występowały indywidualnie, zbierając oklaski widzów. W tym roku Brzeszcze
reprezentował zespół „Tęcza”, który przedstawił program na wysokim poziomie. Piękne stroje, charakteryzacja, dopracowany śpiew sprawiły, że nasz zespół wyróżniał się spośród

Składamy podziękowania
wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystości pogrzebowej
śp. Barbary Zaręby.
Dziękujemy również za zamówione
msze. św., złożone wieńce, kwiaty
i okazane współczucie.
Słowa podziękowań kierujemy
do służb bezpieczeństwa: policji
i straży miejskiej za zabezpieczenie
trasy konduktu.
Rodzina

innych grup. Ponadto wśród tradycyjnych kolędniczych postaci pojawili się górnicy, krakowiacy, górale, mający reprezentować różne regiony i kultury łączące się w radości. To
sprawiło, że „Tęcza” zrobiła wielkie wrażenie

na słuchaczach i ich występ z pewnością zostanie zapamiętany.
Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny w
Krakowie. Jednym z członków organizacji jest
brzeszczanka Weronika Włodarczyk, która czuwała nad całym wyjazdem naszych zespołów.
Pidżej

Odznaki
dla filatelistów
8 grudnia w Ośrodku Kultury w Brzeszczach prezes Oddziału Polskiego Związku Filatelistów w Katowicach wręczył odznaki honorowe brzeszczańskim filatelistom.
Na spotkanie do Brzeszcz przybyli prezes Oddziału PZF w Katowicach Józef Kuczborski, skarbnik Oddz. PZF w Katowicach Marian Brytan i
członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Grzegorz
Żak.

Dyżury aptek w styczniu
ARNIKA ul. Słowackiego 4
16.01 - 23.01
CENTRUM ul. Ofiar Oświęcimia 34
09.01 - 16.01
SIGMA ul. Piłsudskiego 13a
23.01 - 30.01
SYNAPSA ul. Łokietka 39
02.01 - 09.01
30.01 – 06.02
* dyżur nocny trwa od godz. 20.00 do 8.00
dnia następnego.

Za zasługi w rozwoju filatelistyki prezes Józef Kuczborski wręczył Złote Odznaki Honorowe PZF Andrzejowi Miśkowcowi i Włodzimierzowi Senkowskiemu. Srebrną Odznaką „Za
Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” odznaczył prezesa brzeszczańskich filatelistów Tadeusza Wolaka, zaś Stanisława Kamińskiego Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”.
EP

Odgłosy Brzeszcz • styczeń 2009 | 17

Nasze tematy

Edukacja w języku angielskim Łamali się opłatkiem
Stowarzyszenie Linqua zrealizowało projekt, na który zdobyło grant z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”
w ramach programu „English
teaching”.

terowy i multimedialny.
Tematami omawianymi przez
uczniów były: „Wspomnienia z
wakacji” oraz „Samorządność
uczniów’, a przez nauczycieli „Skuteczne metody dydaktyczne” i
„Wpływ rodziców na kształtowanie wizerunku szkoły”.

Projekt realizowano od
kwietnia do
grudnia. Obejmował m.in.
konwersatoria
z języka angielskiego, a następnie przeprowadzenie
wideokonferencji „Flash Uczniowie mogli rozmawiać ze swoimi kolegami
z Włoch za pomocą łączy internetowych.
meeting”.
Uczniowie i nauczyciele wykaFlash meetingi odbywały się
pomiędzy uczniami i nauczyciela- zali się doskonałą znajomością temi z gminy Brzeszcze i włoskiej matów, a co najważniejsze biegle
gminy Londa przez Internet w ję- posługują się językiem projektu,
zyku angielskim. Wykorzystano którym jest język angielski.
Bożena Sobocińska
najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, a także sprzęt kompu-
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Już po raz ósmy Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach gościła uczniów
i opiekunów ze szkół gminy Brzeszcze oraz uczestników warsztatów terapii
zajęciowej im. Brata Alberta w Jawiszowicach na wigilijnym spotkaniu dzieci
specjalnej troski.
„Święta Bożego Narodzenia
mają w sobie coś magicznego. Tyle
dobra, ciepła, radości. To czas przyjaźni i składania życzeń. Nowy Rok
to czas nadziei na ich spełnienie.
Oby tegoroczny świąteczny czas był
właśnie taki”. Życzenia te w imieniu burmistrz Teresy Jankowskiej
oraz własnym złożyła na wigilijnym
spotkaniu dzieci specjalnej troski
dyrektor Gminnego Zarządu Edukacji Bożena Sobocińska.
Krótkie omówienie symboliki
Bożego Narodzenia wprowadziło
zebranych w świąteczny nastrój.
Zgodnie z dotychczasową tradycją
wszyscy otrzymali prezenty, tym ra-

zem były to Aniołki z wosku.
Wspólny posiłek, łamanie się
opłatkiem oraz kolędowanie pozwoliło poczuć się jak w wielkiej,
kochającej się rodzinie. Wigilia
dobiegła końca, mamy nadzieję,
że za rok spotkamy się znowu.
Organizatorzy
***
Organizatorzy wigilijnego
spotkania dzieci specjalnej troski
dziękują dyrektorowi GZE Bożenie
Sobocińskiej za wsparcie finansowe oraz organiście p. Zdzisławowi
Kołodziejowi za podarowanie
opłatków.

Nasze
Naszetematy
tematy
Reklama

Kominki Kraj & Styl
Z piaskowca, marmuru, granitu, kafli, płyty i cegły.
•Wkłady: SPARTHERM, SUPRA, SPARKE VARM, CHAZELLES, SCHMID, DOVRE, JOTUL, HAJDUK, DODART & GONAY i wiele innych.

•doradztwo na miejscu, wzory wybrane oraz
indywidualne (projekt gratis).
Szybko, solidnie,

kom. 0 601 478 935
za rozsądną cenę! (0 32) 210 93 10 po 16.00
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„ZASOLE” zaprasza do korzystania ze swoich usług. Porady lekarskie udzielane
są bezpłatnie w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
•Poradnia Ogólna dla Dorosłych:
- lek. Marta Wojdyło - specjalista chorób płuc
- lek. med. Dariusz Klimek - specjalista chorób
wewnętrznych, specjalista medycyny pracy
- dr n. med. Urszula Łatka - lekarz chorób wewnętrznych
•Poradnia dla Dzieci:
- lek. med. pediatra Beata Hodur
- lek. med. pediatra Adam Kucharski
Poradnia realizuje program obowiązkowych
szczepień dzieci.
Lekarze specjaliści pracujący w przychodni:
- dr n. med. Urszula Łatka - specjalista reumatolog.
- lek. med. Tomasz Perek - specjalista neurolog
- dr. n. med. Jadwiga Czernek-Bruzgielewicz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista
diabetolog
Już wkrótce w przychodni rozpocznie pracę lekarz okulista.
NZOZ „Zasole” wykonuje:
•pełny zakres badań analitycznych krwi i moczu
•badania EKG
•pełny zakres badań ultrasonograficznych (USG):
- tarczycy,
- węzłów chłonnych,
- ślinianek,
- gruczołów sutkowych,
- narządów jamy brzusznej,
- prostaty przez powłoki brzuszne,
- stawów kolanowych, łokciowych,
- ręki i stopy, mięśni.
NZOZ „Zasole” zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w programie PROFILAKTYKA CHORÓB PIERSI. Program obejmuje: badania lekarskie, badania ultrasonograficzne, w
razie konieczności badania laboratoryjne.
PRZYJDŹ, SPRAWDŹ! Nie musisz czekać w kolejce do lekarza!
Informacje: tel. 032 210 92 77
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Kancelaria Radcy Prawnego

Józef Juras
Jawiszowice, ul. Przeczna 16
Czynne:
Poniedziałek: godz. 18.00 - 20.00
Środa: godz. 16.00 - 18.00
lub w umówionym terminie
Tel. 603-959-032

Nasze
Naszetematy
tematy
Reklama

ZAKŁAD TELEWIZYJNY
inż. Piotr Pajkert
wykonuje na terenie od Brzeszcz do Czechowic
naprawy domowe wszystkich typów:

tel. 215
kom. 0 - 3 9 - 1 4 ,
-603-87
7-520

- 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
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Sport

12 grudnia ub. roku rozegrano otwarty turniej szachowy mieszkańców gminy Brzeszcze w dwóch
kategoriach wiekowych. W kate-

żej 16 lat zwyciężył również z kompletem zwycięstw Jan Smolarek.
Drugą lokatę zajął Eugeniusz Michalec, a trzecią Zbigniew Wilk.
Dzień później w rozgrywkach
turnieju tenisa stołowego w grze
podwójnej bezkonkurencyjną parą
okazali się Piotr Michalik i Andrzej
Broszkiewicz (komplet zwycięstw) w
bezpośrednim pojedynku pokonując Mirosława Krzanowskiego i Marcina Płonkę (drugie miejsce). Trzecie
miejsce przypadło Dariuszowi Durczakowi i Tomaszowi Patykowi.

gorii do 16 lat z kompletem zwycięstw pierwsze miejsce wywalczył
Jakub Pawlusiak, drugie Tomasz
Polak, a trzecie 6-latek Łukasz
Broszkiewicz. W kategorii powy-

Każdy z uczestników otrzymał
dyplom i upominek. Dla tych, którzy zajęli miejsca na podium, były
jeszcze pamiątkowe medale.
EP

Dwa turnieje
Dwa dni z rzędu w świetlicy
na os. Szymanowskiego trwały
zmagania zawodników w turniejach zorganizowanych przez Samorządy Osiedlowe nr 3, nr 4
i nr 7 oraz Ośrodek Kultury.

Spotkania
na linie
13 grudnia w hali sportowej
już po raz drugi odbyły się „Ekstremalne spotkania na linie”. Speleoklub Brzeszcze i Ośrodek Kultury w Brzeszczach
przygotowały dla dzieci wiele atrakcji. Największą był profesjonalnie wykonany park
linowy, składający się z
wielu ciekawych stanowisk.
Most tybetański,
zjazd na tyrolce z wysokości 6 metrów, przejście po linie, wspinaczka na sztucznej ścianie wspinaczkowej,
drabinka linowa - to tylko niektóre atrakcje. Każdy chętny mógł
spróbować układania skrzynek,
najlepszym udało się ułożyć ich 20
- byli to Monika Krajniewska, Damian Woźniak i Patryk Senkowski.
Marta Szafrańska i Martyna Bra-

Skidziń
najlepszy
29 grudnia w hali sportowej
w Brzeszczach rozegrano Piłkarski Turniej Halowy Dzieci i Młodzieży w ramach programu
„Sport przeciw uzależnieniu”.
W zawodach rywalizowało ponad 50 młodych piłkarzy.
W turnieju brały udział dzieci i
młodzież ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych. 10 pięcioosobowych drużyn podzielono na dwie
grupy, w których rywalizowano
systemem „każdy z każdym”. Do
półfinałów awansowały po dwie
najlepsze ekipy z każdej grupy. W
grupie A były to: Dziwni (I m.) oraz
Snaki (II m.). Z kolei w grupie B
drużyna AC Pajace triumfowała
przed Skidziniem.
W meczach półfinałowych Skidziń pokonał Dziwnych 2:0, zaś
ekipa AC Pajace wygrała ze Snakami 1:0.

tek wspięły się na 16 skrzynek, Ola
Żarkowska na 15. Dla najlepszych
Ośrodek Kultury przygotował
drobne upominki oraz karnety na
ściankę wspinaczkową. Na stanowiska linowe wstęp dla wszystkich
był bezpłatny. Młodsze dzieci mogły poszaleć na „dmuchawcach” -

Zwycięzcy ze Skidzinia

zjeżdżalni, zamku do skakania i w
basenie z piłeczkami.
W tym dniu halę sportową
odwiedziło ponad 150 dzieci, nie
licząc rodziców i opiekunów. Impreza ta odbywa się co roku w
grudniu - już teraz zapraszamy na
następną edycję.
BJ
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Mecz o trzecie miejsce rozstrzygnęła dopiero seria rzutów karnych (1:1 po regulaminowym czasie gry). Skuteczniejsi od Snaków
byli Dziwni i to oni stanęli na najniższym stopniu podium. W meczu finałowym Skidziń zrewanżował się AC Pajace za porażkę w
grupie i po zaciętym pojedynku
pokonał rywali 2:1. Zwycięska ekipa ze Skidzinia, którą prowadził
Krzysztof Zarzycki, grała w składzie: Krystian Kubajczyk, Szymon
Żurek, Jakub Błazenek, Marcin
Morończyk, Krzysztof Krawczyk i
Mateusz Markiel.
Najlepsze drużyny otrzymały w
nagrodę okazałe puchary oraz piłki. Przyznano także indywidualne
wyróżnienia. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Szymona Żurka (Skidziń), a najlepszym
bramkarzem Przemysława Surzyna
(Snaki). Królem strzelców turnieju, z ośmioma bramkami na koncie, został Szymon Juras (Dziwni).
Organizatorem turnieju był KS
Górnik Brzeszcze.
JaBi

Sport

Basen pełen dzieci
13 grudnia na basenie „Pod platanem” odbyły się Pływackie Zawody Mikołajkowe. Organizatorami
imprezy byli: Uczniowski Klub Sportowy Brzeszcze, Szkółka Pływania
„Butterfly” oraz Ośrodek Kultury.
- Zawody Mikołajkowe kończą roczny cykl nauki pływania dla uczniów
szkół gminy Brzeszcze - mówi Andrzej
Jakimko, prezes UKS Brzeszcze. - W
2008 r., organizowaliśmy też zawody

„Już pływam” dla uczniów klas III szkół
podstawowych oraz zawody dla
uczniów gimnazjów z okazji Dnia Dziecka. Zawody Mikołajkowe przeznaczone są dla wszystkich dzieci - od przedszkolaków po gimnazjalistów. Zaprosiliśmy też do udziału dzieci ze świetlic
„Impuls” w Brzeszczach oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. Frekwencja
podczas zawodów przerosła nasze
oczekiwania. W wodzie rywalizowało
ponad 150 dzieci. To absolutny rekord.
Celem zawodów jest podnoszenie
poziomu pływania wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska pływackiego gminy oraz popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku
w wodzie.
Najlepsi pływacy i pływaczki w poszczególnych grupach wiekowych
otrzymali dyplomy i medale oraz cenne nagrody: sprzęt komputerowy, muzyczny i pływacki. Pozostałe dzieci Mikołaj obdarował słodyczami.
Wyniki:
•25 m stylem dowolnym
- Kategoria przedszkolaki: I m. Martyna Bylica, II m. Maciej Michalik, III m.
Julia Koczur.
- Kategoria kl. I dziewczęta: I m. Oliwia
Ogrodzka, II m. Bianka Łomnicka, III
m. Julia Kołodziej.
- Kategoria kl. I chłopcy: I m. Igor Płotnicki, II m. Mateusz Dąbroś, III m. Michał Grądziel, Stefan Andruszko.

- Kategoria kl. II dziewczęta: I m. Olga
Szyjka, II m. Sonia Kawka, III m. Aleksandra Papuga.
- Kategoria kl. II chłopcy: I m. Paweł
Wyrobek, II m. Artur Lach, III m. Daniel Kotlarz.
- Kategoria kl. III dziewczęta: I m. Katarzyna Sikorska, II m. Natalia Wolny,
III m. Patrycja Stachura.
- Kategoria kl. III chłopcy: I m. Michał
Mateja, II m. Krystian Mikołajek, III m.
Rafał Korczyk.
- Kategoria kl. IV-VI
dziewczęta: I m.
Marcelina Foks, II m.
Katarzyna Rączka, III
m. Gabriela Gębala.
- Kategoria kl. IV-VI
chłopcy: I m. Bartosz
Frączek, II m. Bartosz
Babiarczyk, III m.
Łukasz Majcherczyk.
•25 m stylem grzbietowym
- Kategoria kl. IV-VI
dziewczęta: I m. Karolina Gibas, II m.
Izabela Bibrzycka, III m. Łucja Borowska.
- Kategoria kl. IV-VI chłopcy: I m. Hubert Płotnicki, II m. Karol Sikorski, III
m. Wojciech Kulak.
•25 m stylem klasycznym
- Kategoria kl. IV-VI dziewczęta: I m.
Kinga Bylica, II m. Marta Szyjka, III m.
Dominika Szemik.
- Kategoria kl. IV-VI chłopcy: I m. Kacper Kolanowski, Oliwier Copik, II m.
Szymon Pęcikiewicz, III m. Łukasz Wyrobek.
•50 m stylem grzbietowym
- Kategoria gimnazjum dziewczęta:
I m. Aneta Gawełek, II m. Paulina Mikołajek, III m. Magdalena Apryas.
- Kategoria gimnazjum chłopcy: I m.
Wojciech Murański, II m. Paweł Skrzypaszek, III m. Damian Czul.
•50 m stylem dowolnym
- Kategoria gimnazjum dziewczęta:
I m. Maria Szymańska, II m. Justyna
Wójcik, III m. Katarzyna Pyrek.
- Kategoria gimnazjum chłopcy: I m.
Mateusz Saduś, II m. Krzysztof Krzempek, III m. Jakub Kulka.
•50 m stylem klasycznym
- Kategoria gimnazjum dziewczęta:
I m. Natalia Śliwka, II m. Magdalena
Szulkowska, III m. Magdalena Sojka.
- Kategoria gimnazjum chłopcy: I m.
Dawid Szulkowski, II m. Marek Michalak, III m. Dawid Jawor.
JaBi

To była runda Chrapka
Świetną rundę jesienną ma za sobą Krzysztof Chrapek, wychowanek Górnika Brzeszcze, grający w pierwszoligowym Podbeskidziu Bielsko-Biała. Strzelił osiem goli i jest najskuteczniejszym piłkarzem „górali” z Bielska.
Początek rundy nie zapowiadał, że będzie ona należała do Krzysztofa Chrapka. Młody napastnik odczuwał jeszcze skutki kontuzji
mięśni brzucha, z którą zmagał się w poprzednim sezonie.
- W pierwszej części rundy jesiennej grałem w kratkę. Dlatego
trener Marcin Brosz nie zawsze na mnie stawiał. Przełomowy był
mecz z Flotą Świnoujście, w którym zdobyłem dwa gole - mówi
Krzysztof Chrapek.
W kolejnych meczach Chrapek pokazywał coraz lepszą formę,
a prawdziwym popisem był mecz z Wisłą Płock, w którym piłkarz
rodem z Brzeszcz ustrzelił hat-tricka.

Krzysztof Chrapek (z prawej) w 2006 r. na wówczas drugoligowe
boiska trafił wprost z ligi okręgowej.
- To chyba było jak dotąd moje najlepsze spotkanie w barwach Podbeskidzia - mówi Chrapek. - Trzy bramki na wyjedzie to
rzadki wyczyn. Poza tym było to bardzo cenne zwycięstwo dla
naszego zespołu.
Mecz z Wisłą Płock pokazała telewizja publiczna, więc kibice z
Brzeszcz mogli sobie przypomnieć, w jaki sposób niepozorny napastnik zdobywa gole. Ale, by oglądać popisy Chrapka nie trzeba
było siedzieć przed telewizorem. Wystarczyło pojechać do Czechowic-Dziedzic, gdzie Podbeskidzie z powodu modernizacji stadionu
w Bielsku-Białej rozgrywało ostatnie trzy mecze w rundzie jesiennej.
- To były udane przenosiny zarówno dla mnie, jak i dla klubu mówi Krzysztof Chrapek. - Odnieśliśmy tam trzy zwycięstwa, a ja
zdobyłem trzy bramki. Bardzo się z tego cieszę, bo w Czechowicach
się urodziłem.
Bardzo dobrą postawę Chrapka docenili kibice, wybierając go
najlepszym piłkarzem Podbeskidzia w rundzie jesiennej. Zadowolony z gry swojego napastnika był także trener Marcin Brosz, który
stwierdził, że w drugiej części rundy jesiennej Chrapek stał się
postrachem całej ligi. Podbeskidzie Bielsko-Biała po rundzie jesiennej zajmuje 4. miejsce w tabeli I ligi, tracąc zaledwie dwa punkty do prowadzącego Widzewa Łódź.
- Na pewno w dalszej przyszłości chcemy awansować do ekstraklasy. Ale nie ciąży na nas presja, że musi to być już teraz. W
każdym meczu walczymy o zwycięstwo, czas pokaże gdzie nas to
zaprowadzi - mówi Chrapek.
Bielszczanie przygotowania do sezonu rozpoczęli 15 grudnia
od treningów stabilizacyjnych i siłowych. W styczniu rozpoczną się
zajęcia z piłką, a na początku lutego planowany jest wyjazd na
zgrupowanie do Gutowa Małego koło Łodzi.
Jacek Bielenin
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