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W sprawie S1Szko³a ze sztandarem
Powiatowy Zespó³ nr 6 Szkó³ Zawodowych

i Ogólnokszta³c¹cych im. prof. Kazimierza
Bielenina w Brzeszczach 11 grudnia 2009 r.
otrzyma³ sztandar. Tydzieñ wczeœniej, podczas
uroczystej mszy barbórkowej w koœciele œw.
Urbana sztandar zosta³ poœwiêcony przez bi-
skupa ordynariusza diecezji bielsko-¿ywiec-
kiej Tadeusza Rakoczego.

Uroczystoœæ przekazania sztandaru odby³a siê
w Oœrodku Kultury w Brzeszczach. Goœciem ho-
norowym tego wydarzenia, witanym owacjami na
stoj¹co, by³ patron szko³y prof. Kazimierz Biele-

nin. Ten szczególny dla brzeszczañskiej „Szóst-
ki” dzieñ zaszczyci³o obecnoœci¹ liczne grono po-
lityków, samorz¹dowców powiatu oœwiêcimskie-
go, gminy Brzeszcze i gminy Nowa S³upia (prof.
Bielenin jest honorowym obywatelem obu gmin),
pracowników i dzia³aczy zwi¹zkowych z KWK
„Brzeszcze-Silesia”, i wszystkich, których przy
powitaniu dyr. PZ nr 6 Anna Kasprzyk-Ha³at na-
zwa³a przyjació³mi szko³y.

Sztandar zosta³ ufundowany przez liczn¹ gru-
pê darczyñców, zarówno osoby prywatne, jak
i organizacje zwi¹zkowe, gospodarcze i spo³ecz-
ne z terenu gminy Brzeszcze. Wyhaftowa³y go
siostry Klaryski z Kêt, a w imieniu fundatorów

uczniom wrêczyli go górnicy: Miros³aw Szot, S³a-
womir Drobny i Bogus³aw Studencki.

PZ nr 6 kszta³ci m³odzie¿ i doros³ych. Rozwija
siê dynamicznie mimo ni¿u demograficznego.
Uczniów od dwóch lat systematycznie w placówce
przybywa. W bie¿¹cym roku szkolnym w 22 od-
dzia³ach uczy siê 606 uczniów i s³uchaczy, i pracu-
je 42 nauczycieli, w roku szkolnym 2007/2008 na-
ukê pobiera³o 430 uczniów i s³uchaczy, a wiedzê
przekazywa³o 38 nauczycieli.

Uczniowie kszta³c¹ siê: w Technikum - w za-
wodach technik górnictwa podziemnego, technik
logistyk, technik ekonomista, technik handlowiec

i technik informatyk; w Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym, a w nim w pierwszym, jedynym w powiecie
oddziale integracyjnym; w Zasadniczej Szkole Za-
wodowej; w szko³ach dla doros³ych - w Szkole Po-
licealnej (technik górnik, technik elektryk) i w Tech-
nikum Uzupe³niaj¹cym (technik górnictwa pod-
ziemnego, technik handlowiec).

- Jak ka¿da placówka oœwiatowa, tak i nasza
„Szóstka” boryka siê z trudnoœciami -  mówi³a pod-
czas uroczystoœci  dyr. Anna Kasprzyk-Ha³at. -
Przede wszystkim budynek zrobi³ siê ciasny, nauka
trwa od 7.00 do 20.20. Wci¹¿ brakuje nam sali gim-
nastycznej.

Uczniom PZ nr 6 sztandar w imieniu darczyñców wrêczyli górnicy
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W kopalni soli zdobyli z³oto

Nie daj zamarzn¹æ

Wrócili do Brzeszcz

W Brzeszczach odby³y siê ko-
lejne konsultacje w zwi¹zku z pla-
nowan¹ budow¹ odcinków drogi
ekspresowej S1. By³o gor¹co i ner-
wowo. Zdecydowana wiêkszoœæ
mieszkañców popiera wariant V,
czyli ten omijaj¹cy nasz¹ gminê.
Natomiast nasi w³odarze, jak i po-
wiatu, s¹ innego zdania. Wed³ug
nich sami sobie zaszkodzimy rezy-
gnuj¹c z S1.

I Barbórkowy Turniej Stra¿a-
ków i Ratowników w Kopalni Soli
w Wieliczce to odpowiednik s³yn-
nego ju¿ warszawskiego „Wie-
¿owca”. W tym roku zmieni³o siê
miejsce zawodów, warunki i czas,
ale nie zmieni³o siê jedno: dosko-
na³e wyniki stra¿aków z naszej
gminy.

Mróz, który w trzeciej dekadzie
grudnia nawiedzi³ Polskê, zabi³
wielu ludzi. W naszej gminie o ma³y
w³os ¿ycia nie straci³ bezdomny
cz³owiek. Stra¿nicy miejscy w porê
znaleŸli go w ruinach dawnego za-
plecza budowy osiedla Paderew-
skiego.

W parku miejskim przy ul.
Dworcowej na terenie by³ego poobo-
zu Jawishowitz, w otoczeniu poobo-
zowej ³aŸni, umieszczono odlewy
dwóch pomników górników, które
przez lata sta³y przed budynkiem
szko³y górniczej w Brzeszczach.
Obecnie autentyczne prace Jakuba
Markiela, jednego z wiêŸniów KL
Auschwitz, przechowywane s¹ w
Pañstwowym Muzeum Auschwitz-
Birkenau.
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Piotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-Kruszyñski

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d S³uchaczy Uniwersytetu Ka¿dego Wieku

zapraszamy na:
- „Spotkanie z Kolêd¹”, które odbêdzie siê

17 stycznia o godz.18.45 w koœciele pw. Matki
Bo¿ej Bolesnej w Jawiszowicach Osiedlu

 - wyk³ad Renaty Waliczek - dyrektora Centrum Medycznego w Kato-
wicach „¯yjmy Zdrowiej - ¯yjmy D³u¿ej”- 25 stycznia o godz.17.00
w Oœrodku Kultury w Brzeszczach.

Jak boomerang powraca sprawa Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego
w Przecieszynie. Sprawa trudna, sk³ócaj¹ca spo³ecznoœæ lokaln¹ i ludzi od-
powiedzialnych za trzymanie gminnych sterów. O ile do tej pory problem
polega³ na niespe³nionych obietnicach zwi¹zanych z rozbudow¹ zespo³u,
o tyle w dobie kryzysu pojawi³a siê ca³kiem nowa idea zwi¹zana z nim.
Mianowicie chodzi o jego likwidacjê. Dzieci, które do tej pory uczy³y siê
w Przecieszynie mia³yby rozpocz¹æ edukacjê w s¹siednim Skidziniu. Nie
wiem na ile jest to sprawa pewna, nie bywam na sesjach, a protoko³u z ostat-
niej sesji jeszcze w sieci nie udostêpniono, ale wiem, jakie oburzenie i gniew
wywo³a³a wiadomoœæ o tym u rodziców przecieszyñskich milusiñskich. Nie
ma siê czemu dziwiæ - najpierw mami siê ich wizj¹ nowoczesnego i piêkne-
go Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego na miarê XXI wieku, by potem zapro-
ponowaæ jego ca³kowite zlikwidowanie. Mo¿na zrozumieæ ich pretensje i roz-
czarowanie. Œrednio zrozumia³e jest szukanie oszczêdnoœci kosztem najmniej
winnych i bezbronnych. Bo, ¿e oszczêdnoœci trzeba szukaæ wiemy wszyscy.
Lepiej póŸniej ni¿ wcale. Ale warto, tak bez emocji i uprzedzeñ przyjrzeæ siê
z boku ca³ej sytuacji. Bez politycznych klapek, tak zdroworozs¹dkowym spoj-
rzeniem. Pomyœlmy, co tak naprawdê trac¹ dzieci przecieszyñskie. Czy zo-
staje zaburzony czy te¿ zubo¿ony ich proces wychowawczo-edukacyjny? To
przecie¿ najwa¿niejsze w tym wszystkim. Wydaje siê, ¿e tutaj nie ma ¿ad-
nych problemów. Szko³a w Skidziniu nie jest w ¿aden sposób gorsz¹ szko³¹,
co wiêcej ma du¿o lepsz¹ infrastrukturê. Realizuje ciekawe projekty. O po-
ziom edukacji nie ma siê co martwiæ. Inny problem - nowe œrodowisko, wiê-
cej dzieci, potrzeba adaptacji do nowych warunków. Myœlê, ¿e tutaj te¿ nie
ma zbyt du¿ych przeszkód - pomocni bêd¹ wychowawcy i rodzice. Ka¿dy
z nas przechodzi w ¿yciu wiele takich procesów. W jakiœ sposób to te¿ rozwi-
ja. Jest jedna problemowa sprawa. Dojazd do szko³y. Nie ka¿dy rodzic mo¿e
sobie pozwoliæ na dowóz i przywóz dziecka. Nie zawsze rozk³ad jazdy auto-
busów miejskich bêdzie pokrywa³ siê z planem lekcji uczniów. Tutaj nale¿y
liczyæ na zaproponowanie rozwi¹zania przez samych decydentów. Mo¿e
szkolne autobusy? Choæ patrz¹c na los gimbusów… Pozostaje jeszcze je-
den problem, który nie dotyczy bezpoœrednio samych edukowanych. Men-
talny. Chodzi o „naszoœæ”. Tutaj ju¿ nie do koñca liczy siê interes dziecka,
tylko to, ¿e to nasze, w naszej miejscowoœci. Przecie¿ nie mo¿emy byæ gorsi
od s¹siada. Na to nie ma szybkiego, doraŸnego rozwi¹zania. Tutaj musi
nast¹piæ pokoleniowa zmiana nastawienia do ca³oœci systemu. Trzeba cza-
su. Mam wra¿enie, ¿e bilans zysków i strat nie jest bardzo tragiczny. Da siê
to znieœæ. Co nie znaczy, ¿e popieram ideê likwidacji. Nie zwalnia to rów-
nie¿ w³adz od odpowiedzialnoœci za taki, a nie inny stan gminnych finan-
sów. Staram siê tylko bez emocji oceniæ tê sytuacjê. Sam ani siê nie obejrzê,
a bêdê mia³ podobny problem. Warto to przemyœleæ. I pamiêtaæ, ¿e sami
mamy wp³yw na to, w którym kierunku nasza lokalna ojczyzna pod¹¿a. Po-
doba mi siê w tym wszystkim to, ¿e w rodzicach przecieszyñskich przebudzi-
³a siê chêæ dzia³ania. To jest w³aœnie spo³eczeñstwo obywatelskie, którego u
nas wci¹¿ tak ma³o. My te¿ mamy w³adzê. Ograniczon¹, ale jednak. Choæby
raz na cztery lata. Ju¿ w tym roku bêdzie okazja rozliczyæ tych, których
chcemy rozliczyæ, a nagrodziæ tych, którzy na to zas³uguj¹. Wystarczy pofa-
tygowaæ siê jesieni¹ do lokalu wyborczego. D³ugopis do rêki i mo¿na siê
wy¿yæ. I spaæ spokojnie po spe³nionym obowi¹zku obywatelskim.

W tym roku przypada 20. rocznica odrodzenia siê samorz¹du lokalnego
w Polsce. Na pewno nie zabraknie typowych uroczystoœci, akademii i ró¿-
nych spêdów w ca³ym kraju. Spróbujmy uczciæ tê rocznicê na swój sposób -
zapoznajmy siê z kandydaturami, zadecydujmy, kogo chcielibyœmy obda-
rzyæ zaufaniem, idŸmy i zag³osujmy.

Naszoœæ

¯yjmy Zdrowiej
¯yjmy D³u¿ej
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Aktualnoœci

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Szanowni Pañstwo, przekazujê kolejne in-
formacje na temat finansów gminnych.

Ustawa o finansach publicznych jest jednym
z wa¿niejszych aktów prawnych uchwalonych
w 2009 r. przez Sejm, który wp³ynie na samorz¹dy
w perspektywie najbli¿szych lat. Jedn¹ ze zmian,
które wprowadza wymieniona ustawa jest zrówno-
wa¿enie wydatków bie¿¹cych z dochodami bie¿¹cy-
mi powiêkszonymi o nadwy¿kê bud¿etow¹ i wolne
œrodki w roku 2011. Jak Pañstwa informowa³am
w listopadowym i grudniowym wydaniu „Odg³o-
sów Brzeszcz”, zanotowaliœmy du¿y spadek docho-
dów gminy, co w perspektywie zrównowa¿enia wy-
datków bie¿¹cych z dochodami stanowi wyzwanie
dla naszego samorz¹du.

W prowizorium bud¿etu gminy na rok 2010
wydatki bie¿¹ce planujemy w wysokoœci
46 941 252 z³, natomiast dochody bie¿¹ce po-
wiêkszone o wolne œrodki w kwocie 45 071 352 z³,
a wiêc do zrównowa¿enia bud¿etu powinniœmy
zmniejszyæ wydatki bie¿¹ce o ok. 2 mln z³. Na
wprowadzenie zmian, mamy rok 2010, gdy¿ w przy-
padku braku równowagi tych elementów, Rada
Miejska nie bêdzie mog³a uchwaliæ bud¿etu na rok
2011. W zwi¹zku z tym, ¿e ponad 80 proc. wydat-
ków bie¿¹cych stanowi¹ koszty osobowe, burmistrz
i Rada Miejska oraz dyrektorzy jednostek organi-
zacyjnych powinni rozwa¿yæ zmiany w tym zakre-
sie we wszystkich obszarach dzia³alnoœci gminy.
Zdajê sobie sprawê, ¿e przed nami wiele trudnych
i niepopularnych decyzji, ale trzeba je podj¹æ, by
nasza gmina mog³a realizowaæ zadania przypisane
samorz¹dowi zgodnie z nowymi zapisami ustawy.

Pierwsze decyzje zostan¹ podjête w styczniu.
Bêd¹ siê czêsto wi¹za³y ze zmian¹ struktur orga-
nizacyjnych jednostek oraz sposobem zarz¹dza-
nia, przy zachowaniu zadañ, które gmina realizu-
je w ramach zadañ w³asnych i zleconych. Chce-
my zaproponowaæ wykonanie niektórych zadañ
podmiotom prywatnym, co mo¿e zmniejszyæ wy-
datki bie¿¹ce gminy, a jednoczeœnie zaktywizo-
waæ mieszkañców do prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej. Z pewnoœci¹ w obecnej sytuacji
powinniœmy - nie zapominaj¹c o dobru naszych
mieszkañców - urealniæ koszty i systemy prowa-
dzenia dzia³alnoœci w wielu obszarach. Zdajê so-
bie sprawê, ¿e s¹ to decyzje trudne, natomiast
uwa¿am, ¿e bez zreformowania podejœcia do pro-
wadzenia zadañ gminy nie bêdziemy mogli za-
równo zrównowa¿yæ bud¿etu, jak i wypracowaæ
œrodków na inwestycje.

O podjêtych decyzjach bêdê Pañstwa infor-
mowa³a w kolejnych wydaniach „Odg³osów
Brzeszcz”.

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystoœciach pogrzebowych

œp. Denesa Szabó

za modlitwê, zamówione msze œw.,
z³o¿one kwiaty i okazane wspó³czu-
cie serdecznie dziêkuje Rodzina.

W minionym roku dziêki ¿yczliwoœci organu
prowadz¹cego, którym jest powiat oœwiêcim-
ski, uda³o siê zdobyæ œrodki na projekt budo-
wy sali gimnastycznej i  przebudowy starej
czêœci szko³y. Ale od projektu do realizacji
droga jeszcze daleka.

Chlub¹ PZ nr 6 s¹ absolwenci, m³odzi lu-
dzie o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
³atwo znajduj¹cy pracê lub podejmuj¹cy na-
ukê na wy¿szych uczelniach na kierunkach
górniczych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie i Politechnice Œl¹skiej w Gliwicach.

Pierwsi absolwenci Technikum Górnicze-
go podjêli ju¿ pracê w kopalni w minionym
roku. 42 m³odych górników zasili³o kadry
KWK „Brzeszcze-Silesia”. Zatrudnienie w do-
wolnej kopalni zagwarantowa³y im podpisane
w 2008 r. przez w³adze powiatu oœwiêcimskie-
go porozumienia z Kompani¹ Wêglow¹ S.A.
W myœl tych porozumieñ uczniowie Techni-
kum i ZSZ podczas grudniowej uroczystoœci
przekazania sztandaru szkole otrzymali takie
certyfikaty. Wrêczali ze strony organu prowa-
dz¹cego wicestarosta oœwiêcimski Józef Kraw-
czyk i przewodnicz¹ca. Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Bo¿ena Sobociñska, a ze stro-
ny Kompanii Wêglowej S.A. Adam Przywara
z Biura Strategii Personalnej oraz dyr. tech-
niczny KWK „Brzeszcze-Silesia” Kazimierz
Grzechnik.

-  W imieniu spo³ecznoœci szkolnej serdecz-
nie dziêkujê wszystkim, których dobra wola,
poœwiêcenie i hojnoœæ pozwoli³y zorganizowaæ
to piêkne œwiêto. Jednoczeœnie pozwolê sobie
wyraziæ nadziejê, ¿e praca nad wychowaniem
i kszta³ceniem m³odego pokolenia gminy
Brzeszcze i powiatu oœwiêcimskiego przynie-
sie nam wszystkim plon stokrotny - zapewnia-
³a dyr. Anna Kasprzyk-Ha³at.

Uroczystoœæ szkoln¹ uœwietni³ wystêpem
dzia³aj¹cy przy OK. Brzeszcze zespó³ tanecz-
ny „Szalone Ma³olaty”. Dynamiczne i ciesz¹-
ce oko wystêpy grupy tanecznej wzbudzi³y
entuzjazm i podbi³y serca widowni zdomino-
wanej przez ch³opców z Technikum i Zasad-
niczej Szko³y Zawodowej.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Szko³a ze sztandarem
Burmistrz o finansach

PodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowanie

Od 1 stycznia 2010 r. nie bêdzie pobierana
op³ata za wydanie nowego dowodu osobistego
lub jego wymianê. Do tej pory op³ata ta wy-
nosi³a 30 z³.

Wyrobienie nowego dokumentu bêdzie bez-
p³atne, bez wzglêdu na to, czy dokument zosta-
nie zgubiony, zniszczony lub skradziony. Op³aty
nie wnios¹ tak¿e osoby, które bêd¹ siê o niego
ubiega³y po raz pierwszy lub bêd¹ musia³y go
wymieniæ z powodu zmiany danych.

Wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów dowody
z nieaktualnymi danymi trac¹ wa¿noœæ po trzech
miesi¹cach, w przypadku przebywania za granic¹
po czterech.

Bez op³at

KWKWKWKWKW

Przez trzy dni - 14, 17 i 18 grudnia w Klubie
Integracji Spo³ecznej w Brzeszczach trwa³y warsz-
taty motywacyjne i planowania ¿ycia  „Twój
brzuch i jego wszechœwiat”.

W zajêciach udzia³ wziê³o 6 osób. Warsztaty
prowadzi³y psycholog Paulina Prochwicz oraz
po³o¿na Irena Chrapek.

Twój brzuch i jego
wszechœwiat

KWKWKWKWKW
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Od 1 listopada w zwi¹zku ze zmian¹ Ustawy
o pomocy spo³ecznej zmieni³a siê wysokoœæ po-
mocy materialnej wyp³acanej uczniom z rodzin
o niskich dochodach.

Zadaniem gminy jest wyp³acanie pomocy
materialnej dla uczniów z rodzin, w których kry-
terium dochodowe nie przekracza 315 z³ na oso-
bê w rodzinie. Wysokoœæ pomocy uzale¿niona
jest od wysokoœci jednego z kryteriów zasi³ku
rodzinnego, który od 1 listopada wynosi 91 z³
na dziecko powy¿ej 5. roku ¿ycia do ukoñcze-
nia 18 lat (wczeœniej 64 z³).

I tak, jeœli dochód na cz³onka rodziny wyniesie
nie wiêcej jak 160 z³ pomoc materialna wyp³acona
bêdzie w wysokoœci 90 z³ miesiêcznie, w przypad-
ku gdy dochód mieœci³ siê bêdzie w przedziale 161-
351 z³ œwiadczenie opiewaæ bêdzie na 75 z³.

Œwiadczenie wyp³acane jest na podstawie
przedstawionych w Gminnym Zarz¹dzie Eduka-
cji (ul. Kosynierów 20) faktur potwierdzaj¹cych
poniesione wydatki. Termin sk³adania wniosków
przypada na pocz¹tku nowego roku szkolnego, nie
póŸniej ni¿ do 15 wrzeœnia.

Od 1 listopada zmieni³a siê równie¿ wysokoœæ
kwoty zasi³ku szkolnego z 320 z³ na 455 z³. Jest
to jednorazowa zapomoga wyp³acana w zwi¹zku
ze zdarzeniem losowym w rodzinie, np. choroby
czy innej tragedii.

Pomoc materialna dla
uczniów

TTTTTeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowska

W grudniowym wydaniu „OB”, w artykule
„Ma byæ taniej”, mylnie zosta³y podane przez
Was informacje dot. zimowego utrzymania dróg
w sezonie 2009/2010.

Zdanie: „Zastrzeg³a sobie jednak prawo zmia-
ny rodzajów us³ug oraz zmniejszenia ich zakresu
o 60 proc. bez mo¿liwoœci zmiany cen jednostko-
wych” ma brzmieæ: „Zastrzeg³a sobie jednak pra-
wo zamiany rodzajów us³ug oraz zmniejszenia ich
zakresu o 60 proc. bez mo¿liwoœci zmiany cen jed-
nostkowych”. Czytelnikom nale¿y siê te¿ wyt³u-
maczenie, ¿e to nie gmina oferuje wykonawcom
w drodze przetargu œrodki finansowe (tak podano
w artykule), a wykonawcy na podstawie Specyfi-
kacji Istotnych Warunków Zamówienia wyceniaj¹
zadanie i ubiegaj¹c siê o uzyskanie zamówienia pu-
blicznego sk³adaj¹ oferty. Na tym etapie zadaniem
zamawiaj¹cego jest wybór oferty najkorzystniejszej.

Sprostowanie

TTTTTeresa Jankowska, burmistrz Brzeszczeresa Jankowska, burmistrz Brzeszczeresa Jankowska, burmistrz Brzeszczeresa Jankowska, burmistrz Brzeszczeresa Jankowska, burmistrz Brzeszcz
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W Brzeszczach odby³y siê kolejne konsul-
tacje w zwi¹zku z planowan¹ budow¹ odcin-
ków drogi ekspresowej S1. By³o gor¹co i ner-
wowo. Zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców
popiera wariant V, czyli ten omijaj¹cy nasz¹
gminê. Natomiast nasi w³odarze, jak i powia-
tu, s¹ innego zdania. Wed³ug nich sami sobie
zaszkodzimy rezygnuj¹c z S1.

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg
i Autostrad starali siê wyt³umaczyæ dlaczego
jeszcze nie wybrano odpowiedniego wariantu
i przybli¿yæ ka¿dy z nich. Mieszkañcy w wiêk-
szoœci opowiadali siê za wariantem V, który
omija gminê Brzeszcze. Swoje zdanie t³uma-
czyli tym, ¿e nie bêdzie trzeba wyburzaæ do-
mów, a poza tym do drogi szybkiego ruchu za-
wsze bêdzie mo¿na dojechaæ. Innego zdania s¹
przedstawiciele samorz¹dów lokalnych oraz
pos³owie Ziemi Oœwiêcimskiej. Protestuj¹ prze-
ciwko V wariantowi przebiegu planowanej dro-
gi, wed³ug którego S1 ominie powiat oœwiêcim-
ski, a tym samym województwo ma³opolskie.
W tej sprawie podpisali w oœwiêcimskim sta-
rostwie oœwiadczenie.

- Wariant IV zosta³ skonsultowany z zainte-
resowanymi mieszkañcami, którzy wnieœli uwagi
co do jego przebiegu, jak i zaproponowanych
rozwi¹zañ w wiêkszoœci przyjêtych przez pro-
jektantów - mówi Teresa Jankowska, burmistrz
Brzeszcz. - Zdajemy sobie sprawê z faktu, ¿e
niektórzy mieszkañcy naszej gminy s¹ przeciw-
ni tej inwestycji, wysuwaj¹c ró¿ne argumenty,
miêdzy innymi œrodowiskowe czy w³asnoœcio-
we. Pamiêtaæ nale¿y jednak, ¿e istniej¹ ró¿ne
rozwi¹zania techniczne i organizacyjne, których
zastosowanie ograniczy negatywny wp³yw dro-
gi na œrodowisko, a odszkodowania finansowe
zrekompensuj¹ utracon¹ w³asnoœæ i trudy ewen-
tualnych przeprowadzek.

Burmistrz Brzeszcz t³umaczy, ¿e obecnie ry-
suje siê szansa, aby poprzez realizacjê budowy
drogi ekspresowej Bielsko-Bia³a - Kosztowy wraz
z wêz³em komunikacyjnym dla gminy Brzeszcze
daæ „drugi oddech” gminie. Realizacja budowy
drogi S-1 w znacz¹cy sposób zmieni i uporz¹dku-
je uk³ad komunikacyjny, odci¹¿aj¹c przeci¹¿one
drogi w gminie i regionie. U³atwi dostêp komuni-
kacyjny mieszkañcom i przedsiêbiorcom do sieci
dróg krajowych i miêdzynarodowych. Umo¿liwi
dokonanie zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego i przeznaczenia nowych terenów
na cele inwestycyjne, których wartoœæ diametral-
nie wzroœnie, a ich zagospodarowanie da w przy-
sz³oœci nowe miejsca pracy i podniesie wp³ywy
do bud¿etu gminnego.

- Samorz¹d musi wa¿yæ wszystkie „za” i „prze-
ciw” tak, aby w przysz³oœci nie spotkaæ siê z za-
rzutem, ¿e coœ przespaliœmy albo przegapiliœmy.
Druga taka szansa pewnie szybko siê nie powtó-
rzy - dodaje Teresa Jankowska.

Starosta oœwiêcimski, Józef Ka³a, jest podob-
nego zdania. Uwa¿a, ¿e droga S1 nie powinna
omijaæ naszego powiatu. - Podpisaliœmy oœwiad-
czenie, ale to dopiero pocz¹tek naszej batalii o drogê
S1 - mówi Józef Ka³a. - Na bazie tego dokumentu
rady gmin, miast, powiatu oœwiêcimskiego i Sej-
miku Województwa Ma³opolskiego uchwal¹ re-
zolucje popieraj¹ce nasze wyst¹pienie. Ponadto
zlecimy opracowanie dodatkowej ekspertyzy, któ-
ra uka¿e fakty i poprze nasze postulaty, mówi¹ce
o wariancie VI (zmodyfikowany wariant IV), naj-
lepszym dla trasy S1, przebiegaj¹cym przez po-
wiat oœwiêcimski.

Najprawdopodobniej ju¿ w lutym oka¿e siê,
który z wariantów zostanie wybrany przez Gene-
raln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad. Osta-
teczn¹ decyzjê w sprawie przebiegu drogi ekspre-
sowej S1 podejmie Regionalny Dyrektor Ochro-
ny Œrodowiska.

W imieniu spo³eczeñstwa Powiatu Oœwiê-
cimskiego stanowczo protestujemy przeciw-
ko zamiarom budowy odcinka drogi ekspre-
sowej S1 w wariancie nie przebiegaj¹cym
przez teren powiatu oœwiêcimskiego.

Realizacja ww. inwestycji ma podstawowe
znaczenie dla rozwoju tej czêœci Ma³opolski Za-
chodniej. Pozwoli bowiem na uporz¹dkowanie
uk³adu komunikacyjnego. U³atwi dostêp komu-
nikacyjny odwiedzaj¹cym Pañstwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau. Umo¿liwi równie¿ rozwój
inwestycyjny okolicznych gmin.

Wspólnie z administracj¹ rz¹dow¹ zreali-
zowaliœmy bardzo powa¿ny i trudny etap dla
realizacji drogi S1. Uzgodniono, zarówno ze
spo³ecznoœci¹ lokaln¹, jak i instytucjami opi-
niodawczymi, lokalizacjê trasy drogi. Uzgod-
niono przebieg nienaruszaj¹cy Obszaru Specjal-
nej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Stawy
Brzeszcze”. Niezwykle istotne jest równie¿ to,
¿e w planowanym wariancie VI uwzglêdnione
zosta³y zalecenia ekspertów UNESCO dot.
ochrony Miejsca Pamiêci Auschwitz-Birkenau.

Niewiele jest inwestycji mog¹cych pogo-
dziæ zarówno wymogi zwi¹zane z ochron¹
miejsc najistotniejszych wydarzeñ historycz-
nych, jak i ochron¹ œrodowiska oraz potrzeba-
mi wspó³czeœnie ¿yj¹cych oraz przysz³ych po-
koleñ. Interesy te godzi wynegocjowana przez
wszystkich partnerów dialogu spo³ecznego -
trasa przebiegu drogi S1 w wariancie VI.

Odst¹pienie od budowy drogi S1 przez te-
ren Powiatu Oœwiêcimskiego zniweczy wiele
lat starañ, prac i uzgodnieñ. Dlatego w imieniu
przesz³o 150-tysiecznej spo³ecznoœci powiatu
stanowczo postulujemy o realizacjê inwestycji
drogi ekspresowej S1 w wariancie VI przebie-
gaj¹cym przez Ma³opolskê Zachodni¹.

Droga ekspresowa S1 to droga o ³¹cznej d³u-
goœci ok. 130 km, po³o¿ona na obszarze woje-
wództwa œl¹skiego i czêœciowo ma³opolskiego.
Zgodnie z planami ma ³¹czyæ Pyrzowice (A1)
z granic¹ z Czechami w Cieszynie-Boguszowi-
cach oraz czesk¹ drog¹ ekspresow¹ R48. Czêœæ
trasy stanowi wschodnia obwodnica GOP.

Wiele fragmentów drogi S1 ju¿ istnieje, jed-
nak odcinek Kosztowy - Oœwiêcim - Brzeszcze
- Bielsko-Bia³a zaplanowany ok. 10-15 km na
wschód od obecnej dwujezdniowej drogi kra-
jowej nr 1, budzi wiele emocji.

Na prze³omie maja i czerwca 2008 r. istnia-
³o jedynie 5 wariantów drogi. Wybrano wtedy
wstêpnie wariant IV, który mia³ biec m.in.
wzd³u¿ linii kolejowej Brzeszcze - Oœwiêcim.
Jednak¿e na ten wariant nie zgodzili siê eks-
perci z UNESCO argumentuj¹c decyzjê obaw¹
lokalizacji trasy zbyt blisko Pañstwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu.

Od 1 stycznia 2010 r. wysokoœæ stawek po-
datku od nieruchomoœci rocznie wynosi:

od gruntów:
- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci

gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków -
0,69 zl od 1 m2 powierzchni,

- pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wod-
ne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,89 z³
od 1 ha powierzchni,

- pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadze-
nie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicz-
nego - 0,14 z³ od 1 m2 powierzchni z wyj¹tkiem
dróg ujêtych w pkt 4 i wód stoj¹cych w pkt 5,

- ujêtych w ewidencji gruntów jako drogi
(oznaczone symbolem - dr) - 0,05 z³ od 1 m2

powierzchni,
- ujêtych w ewidencji gruntów jako wody

stoj¹ce (oznaczone symbolem - Ws) zajête na
prowadzenie dzia³alnoœci statutowej stowarzy-
szeñ - 0,05 z³ od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich czêœci
- mieszkalnych - 0,53 z³ od 1 m2 powierzchni

u¿ytkowej,
- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci

gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej - 18,38 z³ od 1 m2  pow. u¿ytk.,

- zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-
ria³em siewnym - 9,49 z³ od 1 m2 pow. u¿ytk.,

- zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowot-
nych - 4,04 z³ od 1 m2 pow. u¿ytk.,

- pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicz-
nego przez organizacje po¿ytku publicznego:

a) gara¿y - 5,36 z³ od 1 m2 pow. u¿ytk.,
b) innych - 3,40 z³ od 1 m2 pow. u¿ytk.,
Od budowli lub ich czêœci - 2 proc. ich warto-

œci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.
3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

Oœwiadczenie samorz¹dów Powiatu
Oœwiêcimskiego w sprawie
przebiegu drogi ekspresowej S1

Podatek od nieruchomoœci

KWKWKWKWKW

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

W sprawie S1
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W nawi¹zaniu do licznych publikacji w pra-
sie lokalnej oraz odbytych w listopadzie i grud-
niu br. konsultacji spo³ecznych w sprawie budo-
wy drogi ekspresowej S1, odcinek Kosztowy -
Bielsko-Bia³a, chcê zwróciæ uwagê na te aspekty
sprawy, które nie zosta³y zauwa¿one, b¹dŸ te¿ nie
by³y dostatecznie wyeksponowane. Preferowanie
w trakcie tych konsultacji wariantu V przebiegu
drogi jest moim zdaniem nieuzasadnione. Na te-
renie gminy Brzeszcze zamieszkujê ponad 50 lat.
W tym czasie ponad 25 lat przepracowa³em na
terenie gminy MiedŸna. Znam zatem bardzo do-
brze teren, jak i problemy obu tych gmin i uwa-
¿am, ¿e w tym zakresie mogê siê kompetentnie
wypowiadaæ.

Poza wszelk¹ dyskusj¹ s¹ zapewne te kwe-
stie, które nie budz¹ w¹tpliwoœci i do nich zasad-
niczo siê nie odnoszê. Dotyczy to w szczególno-
œci nastêpuj¹cych faktów:

- Budowa wspomnianego odcinka drogi S1
jest bezwzglêdnie konieczna.

- Bez wzglêdu na to, który wariant przebiegu
drogi zostanie ostatecznie wybrany, zawsze spo-
tka siê z protestami czêœci spo³ecznoœci lokalnej,
której bezpoœrednio dotyczy. Wa¿na jest jednak
skala tego protestu oraz skala poparcia spo³ecz-
noœci dla wybranego wariantu.

- Mo¿na przyj¹æ za pewnik, ¿e wybranie ja-
kiegokolwiek wariantu przebiegu drogi spotka siê
z protestami ekologów, a raczej pseudoekologów,
którym z regu³y nie podoba siê ¿aden wariant,
a którzy jednoczeœnie z obawy przed oœmieszeniem
nie potrafi¹ wskazaæ ¿adnego innego rozwi¹zania.
Okreœlanie tej inwestycji przez te organizacje, jako
szkodliwej dla œrodowiska jest nieporozumieniem.

- Ka¿dy z szeœciu wariantów narusza w ja-
kimœ stopniu obszar Natura 2000 oraz w warian-
cie V dodatkowo tereny nie mniej cenne przy-
rodniczo, które z niewiadomych powodów w tym
obszarze siê nie znalaz³y (lasy pszczyñskie).

Za przyjêciem wariantu VI przebiegu drogi
S1 przemawiaj¹ nastêpuj¹ce argumenty.

1. Nie do przecenienia jest kwestia poparcia
samorz¹dów, wojewodów: ma³opolskiego i œl¹-
skiego oraz polityków, w tym pos³ów z Ma³opol-
ski i ze Œl¹ska z wszystkich opcji. Rzadko zdarza
siê tak jednoznaczne poparcie dla jednego wa-
riantu i sprzeciw wobec pozosta³ych. Myœlê, ¿e
dla podejmuj¹cych decyzjê w tej kwestii jest to
sytuacja niemal komfortowa.

2. W planach zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Brzeszcze od lat 60. ubieg³ego wie-
ku rezerwowany by³ teren pod drogê ponadlo-
kaln¹, okreœlan¹ obecnie jako droga S1, o prze-
biegu zbli¿onym wówczas do obecnego warian-
tu IV. W terenach tych legalnie nie inwestowano,
co u³atwia obecn¹ realizacjê drogi. Wariant VI
przebiegu wspomnianej drogi jest jeszcze korzyst-
niejszy, gdy¿ przebiega w du¿ej czêœci czynnym
od 150 lat korytarzem transportowym, wyznaczo-
nym przez liniê kolejow¹ relacji Oœwiêcim-Cze-
chowice Dziedzice.

3. Wariant VI drogi na terenie Brzeszcz prze-
biega skrajem obszaru Natura 2000 i nie prze-

chodzi przez ¿aden staw znajduj¹cy siê w tym
mieœcie. Obszar specjalnej ochrony ptaków, o na-
zwie Stawy w Brzeszczach, obejmuje równie¿
stawy po³o¿one na terenie s¹siednich miejscowo-
œci, w tym staw Lekacz na terenie gminy Oœwiê-
cim, gdzie stwierdzono wystêpowanie chronio-
nego œlepowrona. Fakt ten nie wyklucza jednak
mo¿liwoœci budowy drogi w tym terenie. Nega-
tywne oddzia³ywanie na œrodowisko tego przed-
siêwziêcia nie jest moim zdaniem znacz¹ce. Na
pewno nie spowoduje to wyginiêcia populacji œle-
powrona. W tym miejscu warto przypomnieæ or-
nitologom sytuacjê innego chronionego ptaka -
kormorana. Jeszcze kilkadziesi¹t lat temu ptak ten
na naszym terenie w ogóle nie wystêpowa³. Obec-
nie jest prawdziwym utrapieniem hodowców ryb,
czyni¹cym znaczne szkody w hodowli. Czy za-
tem podobna sytuacja nie mo¿e powtórzyæ siê
w przypadku œlepowrona?

Propozycje obszarów specjalnej ochrony pta-
ków Natura 2000 by³y opiniowane przez w³adze
samorz¹dowe pobie¿nie, z uwagi na brak danych
naukowych potwierdzaj¹cych informacje ekolo-
gicznych organizacji pozarz¹dowych. Nie prze-
prowadzono bowiem rzetelnej inwentaryzacji
przyrodniczej na tym terenie. Z mojej ponad 50-
letniej obserwacji niezbicie wynika, ¿e obszar
specjalnej ochrony ptaków Stawy w Brzeszczach
w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat uleg³ i nadal ule-
ga istotnym zmianom. Istniej¹ce od kilku wieków
stawy hodowlane zmieni³y w ostatnich latach za-
sadniczo swój charakter. Wzglêdy ekonomiczne
zmusi³y w³aœcicieli stawów do ich pog³êbienia
i zwiêkszenia lustra wody. Z tego wzglêdu wygi-
nê³a w wiêkszoœci roœlinnoœæ stawowa i bagien-
na oraz drastycznie zmniejszy³a siê liczebnoœæ
ptactwa wodnego. W okresie jesienno-zimowym
stawy te, jako zbiorniki sztuczne, s¹ pozbawione
wody. Wyciêto te¿ wiêkszoœæ drzew i krzewów
na wa³ach wokó³ stawów i tego trendu nie da siê
zatrzymaæ. Trudno wymagaæ, aby w³aœciciele sta-
wów hodowlanych ponosili koszty, które nie maj¹
zwi¹zku z ich dzia³alnoœci¹. Nale¿y te¿ zauwa-
¿yæ, ¿e ostatnio tylko na terenie Brzeszcz w ob-
szarze Natura 2000 zlikwidowane zosta³y bagna
i starorzecza Wis³y w rejonie stawu Bagiennik
i pastwiska £ê¿nik, i jakoœ nikt przeciwko tym
pracom nie protestowa³. Fakty te mog¹ potwier-
dziæ leœnicy, rybacy œródl¹dowi i myœliwi, którzy
na co dzieñ i od lat przebywaj¹ w tych terenach.
Wszystko to wskazuje, ¿e obszar Natura 2000
Stawy w Brzeszczach trudno zaliczyæ do obsza-
rów najbardziej istotnych dla zachowania popu-
lacji dziko ¿yj¹cych ptaków. Z tego co mi wia-
domo do tej pory w Polsce takiej klasyfikacji
jeszcze nie ma.

Wariant V drogi, przebiegaj¹cy przez teren
lasów pszczyñskich, pomijaj¹c inne aspekty, przy-
nosi nieporównywalnie wiêksze szkody w przy-
rodzie. Z formalnego punktu widzenia teren ten
nie jest zaliczony do obszarów szczególnie chro-
nionych. To, ¿e gmina MiedŸna nie zadba³a o to,
obraca siê w tej chwili przeciwko niej i jej miesz-
kañcom. Uwa¿am jednak, ¿e do tej sprawy nie
mo¿na podchodziæ tylko formalistycznie. W daw-

nej Puszczy Pszczyñskiej zachowa³y siê obsza-
ry starego drzewostanu. Bytuje tutaj gruba zwie-
rzyna: ¿ubry - chocia¿ tylko w rezerwacie, byæ
mo¿e kiedyœ na wolnoœci, jelenie ró¿nych ga-
tunków, daniele, sarny, dziki, borsuki, wilki itd.
Wystêpuj¹ tutaj bobry oraz liczne ptactwo, w tym
tak¿e wodne (np. bocian czarny, perkozy, cza-
ple, s³onki, chruœciele, liczne gatunki dziêcio-
³ów). Przeciêcie migracyjnego szlaku zwie-
rzyny grubej spowoduje niepowetowane
szkody dla œrodowiska przyrodniczego, a tak-
¿e bêdzie zagro¿eniem dla ruchu drogowego
w tym rejonie.

4. Jako mieszkaniec powiatu oœwiêcimskie-
go uwa¿am, ¿e w³adzom naszego wojewódz-
twa powinno szczególnie zale¿eæ, aby droga S1
nas nie ominê³a. Chyba, ¿e prawd¹ jest plotka
jakoby niektóre krakowskie œrodowiska by³y
temu projektowi przeciwne, z uwagi na zagro-
¿enie dla interesów gospodarczych miasta Kra-
kowa i lotniska Balice. Nie od dziœ bowiem
wiadomo, ¿e lotnisko to w przeciwieñstwie do
Pyrzowic praktycznie nie ma mo¿liwoœci dal-
szej rozbudowy. Plotka ta powsta³a ju¿ na eta-
pie opinii ekspertów UNESCO, dotycz¹cej prze-
biegu drogi w pobli¿u obozu Auschwitz-Birke-
nau. Nikt z tych ekspertów jakoœ nie zauwa¿y³,
¿e tu¿ przy murze obozu przebiega droga woje-
wódzka nr 933 i nikomu to do tej pory nie prze-
szkadza. Trzeba ci¹gle uœwiadamiaæ wszystkim
decydentom, ¿e Oœwiêcim to nie tylko obóz.
¯yj¹ tutaj ludzie, z których opini¹ trzeba siê
liczyæ. Nie od dziœ wiadomo, ¿e dzia³alnoœæ
gospodarcza rozwija siê w pobli¿u szlaków
komunikacyjnych. Pozbawienie Oœwiêcimia
i okolic tej mo¿liwoœci by³oby w sytuacji upa-
daj¹cego przemys³u w tym rejonie niepowe-
towan¹ strat¹.

Przebieg drogi S1, wg preferowanego
przez projektantów i inwestora wariantu V,
omijaj¹cego Oœwiêcim, nie tylko utrudni
mieszkañcom powiatu dostêp do tej drogi, ale
te¿ spowoduje dalsze utrudnienia komunika-
cyjne na jego terenie. W sytuacji przyjêcia
wariantu V pod znakiem zapytania stoi bo-
wiem budowa obwodnicy Oœwiêcimia, jako
nowego fragmentu drogi krajowej nr 44. Re-
zygnacja z tego odcinka wydaje siê byæ wiel-
ce prawdopodobna, gdy¿ dla województwa
œl¹skiego nie bêdzie on mia³ wiêkszego zna-
czenia. W tej sytuacji zdecydowanie nasili siê
te¿ ruch pojazdów na terenie gminy Brzesz-
cze. Dotyczyæ to bêdzie g³ównych ulic w tym
mieœcie, przebiegaj¹cych przez osiedla miesz-
kaniowe, w tym dróg wojewódzkich: Ofiar
Oœwiêcimia, Turystycznej i Dworcowej, na
których ju¿ obecnie nasilenie ruchu drogowe-
go jest porównywalne z ruchem na autostra-
dzie Kraków-Katowice.

W tej sytuacji apelujê do w³adz woje-
wódzkich w Krakowie o to, by uczyni³y wszyst-
ko co mo¿liwe, aby akceptowany przez w³a-
dze samorz¹dowe powiatu oœwiêcimskiego
przebieg drogi S1 wg wariantu VI, zosta³ wy-
brany i zrealizowany.

Pismo radnego Tadeusza Wawry ..... w sprawie budowy drogi ekspresowej
S1 ..... skierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska
w Krakowie



6 Odg³osy Brzeszcz    styczeñ 2010

Aktualnoœci

Tradycyjnie z okazji Barbórki ZZ Kadra
i SITG przy KWK Brzeszcze - Silesia zorgani-
zowa³ 21 listopada spotkanie gwarków. Do
„Karczmy Piwnej” przyby³o 480 amatorów do-
brej zabawy i piwa serwowanego z iœcie górni-
czym rytua³em. Karczma piwna rozpoczê³a siê
nadaniem szpad dla zas³u¿onych Starych
Strzech. Mistrzem ceremonii wrêczania tej wy-
sokiej godnoœci górniczej by³ Jan Kulig. Wyso-
kie i Nigdy Nieomylne Prezydium z prezesem
Januszem Adamowiczem na czele i tym razem
nie szczêdzi³o kar pod ró¿n¹ postaci¹. W prezy-
dium zasiedli tak¿e Dariusz Trzcionka, Janusz
Adamowicz, Bogus³aw Studencki - przewodni-
cz¹cy ZZ Kadra oraz Grzegorz Herwy.

Przyst¹piono do przedniej zabawy. Uczest-
nicy biesiady byli podzieleni na odrêbne „Ta-

Igrce przy piwie

Jawiszowianin Czes³aw Mieszczak jest
emerytowanym górnikiem. Przez 30 lat pra-
cowa³ pod ziemi¹ w brzeszczañskiej kopalni
na Ruchu II, 25 lat jako przodowy. Mówi, ¿e
dawniej bardziej doceniano górników, a Barbór-
ka by³a wyj¹tkowym œwiêtem. Pan Czes³aw dziœ
ma 78 lat.

Kiedy w 1954 r. Czes³aw Mieszczak podj¹³
pracê w kopalni, Barbórkê obchodzono na ce-
chowni. Górnicy w tym dniu przychodzili od-
œwiêtnie ubrani. Przy wspólnym stole spoty-
kali siê z dyrektorem, zawiadowc¹ i kierowni-
kiem robót górniczych. Po przemówieniach wrê-
czano odznaczenia górnicze, potem by³ wspól-
ny obiad i biesiadowanie. Tak Barbórka wygl¹-
da³a przez 14 lat. Od roku 1968 œwiêto górnicze
obchodzono bardziej donioœle. Na terenie kopal-
ni i osiedlach górniczych rozbrzmiewa³y dŸwiê-
ki kopalnianej orkiestry dêtej.

- Uroczystoœæ barbórkow¹ muzycy rozpo-
czynali hymnem Polski - wspomina Czes³aw
Mieszczak. - Potem przychodzi³ czas na prze-
mówienia dyrektora i zaproszonych goœci, wœród
których byli zarówno przedstawiciele w³adz gór-
niczych, jak i lokalnych. Oko³o 1970 r. górnicy

obchodzili swoje œwiêto równie¿ na karczmach
piwnych, organizowanych na kopalnianej sto-
³ówce. Ta tradycja przetrwa³a do dziœ.

Uroczyste barbórkowe msze œwiête oficjal-
nie zaczêto odprawiaæ w koœcio³ach dopiero
w latach 80., po stanie wojennym. Wczeœniej braæ
górnicza spotyka³a siê na tzw. „cichych mszach”.

Barbórka sprzed lat…

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

Uroczystoœci barbórkowe co roku ³¹cz¹
braæ górnicz¹ we wspólnym œwiêtowaniu. Ta
piêkna tradycja wpisa³a siê niemal na sta³e
w to¿samoœæ naszego miasta i gminy. Stanowi
te¿ element integruj¹cy mieszkañców Brzeszcz
ze wzglêdu na istniej¹cy na naszym terenie naj-
wiêkszy zak³ad, jakim jest kopalnia.

Dla górników, Barbórka jest dniem szcze-
gólnym Œwiêtem, tradycj¹, okazj¹ do podziêko-
wañ, wrêczania nagród i od-
znaczeñ w dowód uznania za
ich ciê¿k¹ i niebezpieczn¹
pracê.

G³ówne obchody w ko-
palni „Brzeszcze-Silesia”
odby³y siê 4 grudnia w sto-
³ówce przyzak³adowej. Aka-
demiê tê poprzedzi³a msza
œw. odprawiona w koœciele
œw. Urbana w intencji wszyst-
kich pracowników kopalni
i ich rodzin. W uroczysto-
œciach wziêli udzia³ zapro-
szeni goœcie m.in.: ordyna-
riusz diecezji bielsko-¿ywiec-
kiej biskup Tadeusz Rako-
czy, ksiê¿a dekanatu jawi-
szowickiego, wicewojewoda
ma³opolski Stanis³aw Sorys,
starosta oœwiêcimski Józef
Ka³a, pos³owie na Sejm Beata Szyd³o i Stani-
s³aw Rydzoñ, dyrektor Pionu d.s Zarz¹dzania
Produkcj¹ KW Grzegorz £agodziñski, bur-
mistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Senkowski.

Obecni byli równie¿ przedstawiciele przedsiê-
biorstw i instytucji wspó³pracuj¹cych z nasz¹
kopalni¹.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê odegraniem przez
zak³adow¹ orkiestrê dêt¹ hymnu pañstwowego
i górniczego. Dyrektor Kazimierz Grzechnik po
przywitaniu podsumow³ mijaj¹cy rok. Wymieni³
wa¿niejsze inwestycje ju¿ zakoñczone lub bêd¹-
ce w trakcie realizacji. Zwróci³ równie¿ uwagê
na koniecznoœæ organizowania bezpiecznej

pracy. Poinformowa³ o planach na przysz³oœæ.
W 2010 r. na Ruchu Brzeszcze zaplanowano wy-
dobycie 1 mln 870 ton wêgla oraz wydr¹¿enie
10 tys. mb wyrobisk. Dyrektor zapewnia, ¿e ko-
palnia jest dobrze przygotowana, aby w pe³ni wy-

konaæ na³o¿one zadania. Na zakoñczenie w ser-
decznych s³owach podziêkowa³ za³odze za wy-
dajn¹ pracê, która z³o¿y³a siê na wyniki produk-
cyjne i ekonomiczne uzyskane w 2009 r.

Dyrektor odebra³ dziesi¹tki ¿yczeñ i gratu-
lacji od przedstawicieli zaprzyjaŸnionych firm,
zak³adów, urzêdów, wojska.

Podczas akademii barbórkowej nadano 2 stop-
nie dyrektora górniczego, 16 stopni in¿yniera
górniczego oraz wrêczono 32 odznaki „Zas³u-
¿ony dla Górnictwa RP”. „Medal za d³ugoletni¹
s³u¿bê w górnictwie” otrzyma³o 20 osób. Meda-

lem „Zas³u¿ony dla KWK
Brzeszcze-Silesia” uhono-
rowano 35 pracowników.

Szczególnie uroczy-
stym momentem akademii
by³o nadanie „Szpad Górni-
czych”, które s¹ wyrazem
uznania dla wzorowej, ofiar-
nej i zaszczytnej górniczej
pracy. Ceremoniê poprowa-
dzi³ Kierownik Robót Gór-
niczych Janusz Adamo-
wicz. Pasowania na rycerzy
górniczego stanu dokona-
³a tradycyjnie  Stara  Strze-
cha, a przywileju noszenia
szpady górniczej dost¹pi³o
w tym roku 50 osób.

Po zakoñczeniu ofi-
cjalnej uroczystoœci roz-
poczê³a siê czêœæ arty-

styczna. Wyst¹pi³ zespó³ regionalny „Cepeliada”
z Wilamowic.

Wspólny goœcinny obiad oraz towarzyskie
rozmowy koñczy³y obchody œwiêta górniczego.

Jak minê³a Barbórka

Maria Dom¿a³Maria Dom¿a³Maria Dom¿a³Maria Dom¿a³Maria Dom¿a³

Skok przez skórê -  pasowanie m³odych adeptów na górników
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W lasach w obwodach ³owieckich naszej
gminy pojawia siê coraz wiêcej biegaj¹cych
psów i kotów. Szkody wyrz¹dzone przez zwie-
rzêta puszczane samopas s¹ coraz dotkliwsze.
Winê za to ponosz¹ w³aœciciele, którzy nie pil-
nuj¹ swoich czworonogów i nie zdaj¹ sobie
sprawy z ich szkodliwego dzia³ania. Zdarza
siê, ¿e w³aœciciele z premedytacj¹ wywo¿¹ do
lasu swoje psy czy koty i w ten sposób siê ich
pozbywaj¹.

 Iloœæ psów wa³êsaj¹cych siê w la-
sach wzros³a w ostatnich latach. Nie
jest dzie³em przypadku, ¿e równocze-
œnie gwa³townie spadaj¹ populacje za-
jêcy, kuropatw, ba¿antów i saren.
Niszczone s¹ równie¿ gniazda ptaków.
- S¹ osoby, które przywo¿¹ psy lub
koty i wypuszczaj¹ je z samochodu
do lasu. Zdarzy³o siê równie¿, ¿e ktoœ
przywióz³ psa, przywi¹za³ go na lin-
ce stalowej do drzewa i porzuci³ -
mówi Jacek Wawro prezes Ko³a
£owieckiego „Ryœ” w Brzeszczach. -
Nale¿a³oby zapytaæ tak¹ osobê czy
zdaje sobie sprawê jak¹ krzywdê, ból
i cierpienie wyrz¹dzi³a swojemu psu?
Osoby, które decyduj¹ siê na posia-
danie psa czy kota musz¹ mieæ œwia-
domoœæ odpowiedzialnoœci za swoje zwierzê. -
Zdarza siê, i¿ w³aœciciele psów wypuszczaj¹ czwo-
ronogi dla zabawy, ¿eby sobie polowa³y. Psy goni¹
za zwierzyn¹ i zwykle tylko j¹ rani¹. Ta jednak
umiera z wycieñczenia albo wykrwawia siê na
œmieræ. Pies jako drapie¿nik, abstrahuj¹c od ata-
ków bezpoœrednich na zwierzynê, wnosi w ³owi-
sko wiele niepokoju. Dlatego denerwuj¹ce s¹ t³u-
maczenia ludzi puszczaj¹cych luzem psa w lesie,
¿e ich piesek nie atakuje zwierz¹t. Pies udomo-

wiony zosta³ kilka tysiêcy lat temu. Jego byt uza-
le¿niony jest ca³kowicie od cz³owieka, który powi-
nien go karmiæ i kontrolowaæ jego poczynania. Psy
wa³êsaj¹ce siê po naszych lasach i polach bardzo
rzadko, a wydaje mi siê, ¿e wrêcz sporadycznie nie
posiadaj¹ w³aœciciela - t³umaczy komendant Stra-
¿y Miejskiej w Brzeszczach Krzysztof Tokarz.

W³aœciciele czworonogów musz¹ sobie zdaæ
sprawê z tego, ¿e psy maj¹ instynkt ³owcy. Je¿eli
zostaj¹ wypuszczone wolno, na przyk³ad w lesie,
mog¹ zaatakowaæ dzik¹ zwierzynê. Najwiêkszy

problem jest z sarnami, które ufnie podchodz¹ bli-
¿ej gospodarstw. I dlatego wœród nich jest najwiê-
cej ofiar. W ko³ach ³owieckich ostrzegaj¹ jednak,
¿e mog¹ zastrzeliæ psa spotkanego w lesie, który
atakuje leœn¹ zwierzynê. - Pozwala na to prawo.
Niestety, za ludzk¹ bezmyœlnoœæ mo¿e odpowie-
dzieæ zwierzê, dlatego apelujemy do w³aœcicieli
psów o rozs¹dek - mówi komendant Krzysztof
Tokarz.

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Zagryzaj¹ sarny

Sarna zagryziona prawdopodobnie przez psa

Maria  Dom¿a³Maria  Dom¿a³Maria  Dom¿a³Maria  Dom¿a³Maria  Dom¿a³

Podczas tegorocznej karczmy œwietnie siê bawiono. Ró¿norakich konkurencji by³o bez
liku

blice Piwne” - lew¹ i praw¹. W³adzê nad tabli-
cami sprawowali kontrapunkci Piotr Gembala
i Krzysztof Kochman, a do prowadzenia œpiewu
powo³ano kantora Mieczys³awa Zaj¹ca. Program
spotkania toczy³ siê nieustannie w formie rywali-
zacji miêdzy obiema Tablicami. Gromki œpiew
górniczy przeplatany by³ pieprznymi wicami,
a kontrapunkci przeœcigali siê w wymyœlaniu
coraz to innych za-
baw ku uciesze gwar-
ków. Przeprowadzo-
no konkursy i ró¿ne
zawody. Bawiono siê
znakomicie, a apety-
ty tak¿e dopisa³y.
Spotkanie gwarków
dostarczy³o równie¿
wiele atrakcji w po-
staci wykpienia przy
pe³nym kwantum
piwa  bardziej zna-
nych pracowników
naszej kopalni. Zgod-
nie z decyzj¹  i wol¹
uczestników karcz-
my piwnej podczas
trwania biesiady ze-
brano pieni¹dze dla

Od 1 stycznia 2010 r. dzienna op³ata tar-
gowa od osób fizycznych i prawnych sprze-
daj¹cych na targowiskach w Brzeszczach wy-
nosi kolejno przy sprzeda¿y:

1) obnoœnej z rêki produktów rolnych
(przy sprzeda¿y wiêkszej ni¿ 2 szt. koszy,
skrzyñ lub wiader - op³atê ustala siê zgodnie
z pkt 4) 3,00 z³.

2) wózka rêcznego produktów rolnych (od
1 wózka) 4,00 z³.

3) ze stoiska zadaszonego stanowi¹cego wy-
posa¿enie placu targowego (od 1 metra bie¿¹ce-
go stoiska) 14,00 z³.

4) na placu targowym od 1 m2 zajmowanej
powierzchni 7,50 z³.

5) Przy sprzeda¿y:
a) z samochodu ciê¿arowego o ³adowno-

œci powy¿ej 1 tony lub przyczepy o ³adow-
noœci powy¿ej 1 tony (w przypadku ustawie-
nia obu na targowisku wartoœci sumuje siê)
38,00 z³,

b) z samochodu dostawczego o ³adownoœci
do 1 tony 23,00 z³,

c) z samochodu osobowego 21,00 z³,
d) z wozu konnego lub przyczepy o ³adow-

noœci do 1 tony 17,00 z³,
e) z przyczepy przystosowanej do handlu

o ³adownoœci do 1 tony 23,00 z³,
f) z przyczepy przystosowanej do handlu

o ³adownoœci powy¿ej 1 tony 25,00 z³,
6) Przy sprzeda¿y:
a) na wyznaczonym du¿ym stanowisku re-

zerwowanym 36,00 z³,
b) na wyznaczonym ma³ym stanowisku re-

zerwowanym 22,00 z³,
7) Przy sprzeda¿y:
a) ze straganu przenoœnego 18,00 z³,
b) z innego stoiska handlowego 13,00 z³.
Stawka op³aty targowej nie mo¿e przekro-

czyæ 681,54 z³ dziennie.

Dzienna op³ata
targowa

KWKWKWKWKW

Aktualnoœci

Od 1 stycznia 2010 r. roczna stawka op³a-
ty od posiadania psów wynosi 40 z³ od jedne-
go psa.

Op³ata p³atna jest jednorazowo, bez we-
zwania, w terminie do 30 czerwca roku po-
datkowego lub w terminie 14 dni od daty na-
bycia psa.

Op³atê z terenu miasta Brzeszcze pobiera
siê w kasie Urzêdu Gminy w Brzeszczach lub
na rachunek bud¿etu gminy. Z terenu so³ectw
na rachunek bud¿etu Gminy, w kasie Urzêdu
Gminy w Brzeszczach lub w drodze inkasa. In-
kasentami dla poszczególnych so³ectw s¹: Ma-
ria Ma³ecka dla Jawiszowic, Czes³aw Smó³ka
dla Przecieszyna, Jerzy Krawczyk dla Skidzi-
nia, Krystyna Kramarczyk dla Wilczkowice
oraz Zofia Wójcik dla Zasola.

Podatek od psów

KWKWKWKWKW

dzieci  specjalnej troski z naszej gminy. Akcja pro-
wadzona jest pod patronatem  grupy charytatyw-
nej „Sowa”.

- Bawiliœmy siê znakomicie, karczma to
chyba najbardziej humorystyczne docenianie
górniczego trudu - mówili rozstaj¹c siê z orga-
nizatorami Biesiady Piwnej jej uczestnicy.
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G³osy czytelników

Styczeñ 1945 r. by³ mroŸny. W kronice szko-
³y w Brzeszczach zapisano, ¿e z powodu silnych
mrozów zosta³o uszkodzone centralne ogrzewa-
nie i kanalizacja. Schy³ek okupacji niemieckiej
wkracza³ w ostatni¹ fazê. W po³owie stycznia,
kiedy by³o ju¿ wiadomo, ¿e zbli¿a siê front, gru-
pa pracowników kopalni stworzy³a nieformalne
warty, zabezpieczaj¹c wa¿niejsze urz¹dzenia
i obiekty zak³adu. Wraz ze zbli¿aj¹cym siê fron-
tem narasta³ chaos i strach. Na plebanii wci¹¿
kwaterowali niemieccy ¿o³nierze. Potem zaczê-
³y siê bombardowania, obstrza³y, walki. Faszy-
œci cofaj¹c siê, pl¹drowali i rabowali domostwa.
Przera¿eni ludzie chowali siê w piwnicach i schro-
nach. Nadziejê  rych³ego koñca gehenny os³a-
bia³o przera¿enie i  tak naprawdê niewiedza o tym
mo¿liwym zakoñczeniu tego okresu wojny. Kil-
ka dni wczeœniej mieszkañcy Brzeszcz byli
œwiadkami koszmaru marszu wiêŸniów wypro-
wadzanych z obozu Auschwitz-Birkenau do obo-
zu Gross Rosen.

W nocy z 26 na 27 stycznia 1945 r. do
Brzeszcz wkroczy³y wojska radzieckie. Jednak
wraz z nimi nie pojawi³a siê wolnoœæ, ale kolej-
ne dni strachu i obawy, co siê tak naprawdê zda-
rzy. Nikt wtedy nie wiedzia³, jak zakoñczy siê
ten wyzwoleñczy marsz sowietów. W kronice ko-
palnianej zapisano, ¿e mimo i¿ za³oga udzieli³a
„wyzwolicielom” znacz¹cej pomocy, miêdzy
innymi remontuj¹c ich czo³gi, to ci uznali obiekt
kopalni za zdobycz wojenn¹ i zaczêli wywoziæ
maszyny i urz¹dzenia, przede wszystkim z Ja-
wiszowic. Zdecydowany opór za³ogi przyniós³
efekty i „wyzwoliciele” zaprzestali tej, jak zapi-
sano w kronice „osobliwej kontrybucji”. Ale jesz-
cze przez szereg nastêpnych miesiêcy „goœcili”
na terenie gminy, zajmuj¹c obiekty kopalni i miesz-
kania Kolonii. Kolejne tygodnie stopniowo przy-
nios³y uspokojenie sytuacji. ¯ycie powoli wra-
ca³o do normy. Przy kopalni uruchomiono 3 pie-
karnie i rzeŸniê, przyst¹piono do uporz¹dkowa-
nia i uruchomienia szko³y. Nauka rozpoczê³a siê

w trzech klasach, w których da³o siê wstawiæ pie-
ce. Od marca szko³a ruszy³a na dobre prowadz¹c
nauczanie w 15 oddzia³ach szkolnych. Normowa³a
siê sytuacja na kopalni, ale wojna zrobi³a swoje
i w roku 1945 wydobyto zaledwie tyle wêgla, co
w roku 1917. W kolejnych miesi¹cach otwarto
3-letni¹ szko³ê zawodow¹, funkcjonowa³o przed-
szkole w Przecieszynie i na Starej Kolonii, dzieci
posz³y do pierwszej komunii. Utworzono nawet
Poradniê Matki i Dziecka oraz gabinet fizykote-
rapii. Te dwie placówki prowadzone by³y przez
siostrê s³u¿ebniczkê, któr¹ zwolniono w 1948 r.,
nie bior¹c zapewne pod uwagê korzyœci p³yn¹-
cych z jej pracy, ale ówczesn¹ jedynie s³uszn¹ li-
niê w³adzy. Otwarto œwietlicê kopalnian¹, w któ-
rej powsta³a biblioteka, teatr, orkiestra, chór, pro-
wadzone by³y kursy jêzyków obcych, szycia, go-
towania oraz kursy dla analfabetów. Od maja roz-
poczê³a siê dzia³alnoœæ harcerska. Pod koniec roku
do szko³y sprawiono nowe ³awki.

Wyzwolone Brzeszcze budzi³y siê do ¿ycia,
tak jak i oœcienne miejscowoœci. Dzieci chodzi³y
do szko³y w Przecieszynie, Jawiszowicach, Ski-
dziniu, Brzeszczach. Dzia³a³y przedszkola. Po-
wstawa³y organizacje spo³eczne, klub sportowy
„Górnik” zacz¹³ odnosiæ pierwsze powojenne suk-
cesy. Ludzie bawili siê na festynach, a na co dzieñ
pracowali w kopalni. Cieszyli siê ¿yciem i wol-
noœci¹, mimo nie³atwych warunków. A i ta wol-
noœæ nie do koñca by³a taka, jak sobie wyobra¿ali
- polska, przedwojenna. Zaczê³y funkcjonowaæ
lokalne struktury w³adzy. Pewnie nie by³o ³atwo,
tak jak to w ¿yciu, ale liczy³ siê zapa³ i chêæ zbu-
dowania takiego miejsca na ziemi, w którym bê-
dzie siê ¿y³o po prostu dobrze.

65 lat temu, jak wynika z zapisów kronikar-
skich i pozosta³ych dokumentów, tak w skrócie
wygl¹da³o ¿ycie mieszkañców naszej gminy. Poza
tym mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e tak, jak my, wspó³-
czeœni zabiegali o swoj¹ codziennoœæ, ciesz¹c siê
zapewne ka¿dym prze¿ytym dniem. Dzisiaj ta hi-
storia nie jest tak bardzo odleg³a, jakby siê wyda-
wa³o. ¯yj¹ jeszcze przecie¿, na szczêœcie wœród
nas Ci, którzy tamte dni po prostu prze¿yli i do-

skonale pamiêtaj¹ tamt¹ atmosferê zapa³u i chêci
¿ycia. Dzisiejsze Brzeszcze, mam tu na myœli ca³¹
gminê, zrodzi³y siê na fundamencie ich wiary
w odbudowê i tworzenia wolnego œwiata. Zbyt
czêsto niestety o tym zapominamy. ¯yj¹c dniem
dzisiejszym nie pamiêtamy, ¿e to, co dzisiaj mamy,
jest równie¿ wynikiem pracy poprzednich poko-
leñ. Szkoda, ¿e klub sportowy „Górnik”, najstar-
szy i najbardziej zas³u¿ony dla naszej gminy nie
dosta³ swojej szansy w trudnym momencie. Trud-
no zrozumieæ decyzje uniemo¿liwiaj¹ce funkcjo-
nowanie instytucjom, które przetrwa³y nawet czas
okupacji niemieckiej, na przyk³ad szko³om. Na-
desz³y takie czasy, ¿e wszystko przeliczane jest
na pieni¹dze i liczy siê przede wszystkim rachu-
nek ekonomiczny. Pytanie pozostaje jedno - czy
naprawdê nie ma innych rozwi¹zañ?

65 lat temu ludzi w tej gminie zjednoczy³ zapa³
odbudowy i wspólna praca. Mimo przeciwnoœci,
mimo problemów, zebrali siê razem, aby to, co
by³o zniszczone i zaw³aszczone przej¹æ i przysto-
sowaæ do nowych warunków. Wszystkim, którzy
przyczynili siê do odbudowy oraz rozwoju
Brzeszcz winniœmy szacunek i podziêkowanie za
to, ¿e starczy³o im determinacji i woli do stawia-
nia czo³a k³opotom, których zapewne by³o nie-
ma³o. Podejmowanie decyzji, dotycz¹cych wspól-
noty nie jest ³atwe i wymaga nie lada determina-
cji i odwagi, ale na tym to w³aœnie polega. Szuka-
nie kompromisów i rozwi¹zañ, które bêd¹ najlep-
sze dla wspólnoty, choæ zapewne nie ka¿dego usa-
tysfakcjonuj¹ jest wielk¹ sztuk¹. A budowanie jest
zawsze lepsze od burzenia.

27 stycznia mija 65 lat od wyzwolenia Brzeszcz
i ca³ej naszej gminy spod okupacji hitlerowskiej.
Warto o tym pamiêtaæ. Czas mija szybko, odchodz¹
Ci, którzy prze¿yli tamte dni. Pozostaje jednak nie
tylko nasza pamiêæ, ale te¿ ich dorobek. Czcijmy,
wiêc tê rocznicê, pamiêtajmy o tamtych wydarze-
niach, ludziach, a tak¿e szanujmy ich dorobek.
Wszystko to bowiem do nas nale¿y, wszyscy za to
jesteœmy odpowiedzialni. Pamiêtajmy, ¿e po nas te¿
przyjd¹ nastêpne pokolenia.

65 lat temu Brzeszcze budzi³y siê do
nowego ¿ycia

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

Agata KozakAgata KozakAgata KozakAgata KozakAgata Kozak

Korowód
kolêdników
W grudnia ub. roku zespo³y dzia³aj¹ce

przy OK Brzeszcze uczestniczy³y w Korowo-
dach Kolêdników w Katowicach i Krakowie.

Przejmuj¹ce zimno nie zniechêci³o cz³on-
ków zespo³ów Dzieciêcego Zespo³u Pieœni i Tañ-
ca Iskierki, Têczy i Iskierkowej Familii do
wziêcia udzia³u w barwnych i weso³ych wy-
darzeniach. Zarówno w Katowicach, jak i Kra-
kowie wspólnie z innymi zespo³ami z Ma³o-
polski i Œl¹ska wêdrowali ulicami, by wyst¹-
piæ przed publicznoœci¹ na Placu Szewczyka
w Katowicach oraz na Rynku G³ównym w Kra-
kowie. Organizatorem imprez by³o Stowa-
rzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny
w Krakowie.

Têcza i Iskierkowa Familia - Katowice
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Realizowany przez Stowarzyszenie Rozwo-
ju Gospodarnoœci Finansowej (SRGF) w Brzesz-
czach program „Œwiadomy Konsument” pod-
sumowano podczas konferencji zorganizowa-
nej 14 grudnia w sali widowiskowej Oœrodka
Kultury.

W konferencji wziêli udzia³ m.in. wi-
cestarosta powiatu oœwiêcimskiego Józef
Krawczyk, burmistrz Brzeszcz Teresa Jan-
kowska, powiatowy rzecznik konsumentów
Joanna Maci¹ga, radna powiatowa Bo¿ena
Sobociñska, prezes Federacji Konsumentów
w Katowicach Iwona Zapart.

- Na co dzieñ spotykam siê z osobami
borykaj¹cymi siê z problemami konsumenc-
kimi - mówi³a podczas konferencji Joanna
Maci¹ga, powiatowy rzecznik konsumen-
tów. - Warto podkreœliæ, ¿e wœród wszyst-
kich mieszkañców powiatu oœwiêcimskie-
go odsetek mieszkañców gminy Brzeszcze
jest bardzo du¿y. Miesiêcznie zg³asza siê do
mnie ponad 100 osób, a mieszkañcy gminy
Brzeszcze to rz¹d 15-20 proc. Przedzia³ wie-
kowy tych osób jest ró¿ny. To zarówno
m³odzie¿, jak i osoby z grupy seniorów.
Dlatego bardzo siê cieszê, ¿e program zo-
sta³ skierowany w³aœnie do tych grup. Wie-
dza, któr¹ posiedli jest bezcenna. Projekt na
pewno wymaga rozszerzenia, dlatego mam nadzie-
jê, ¿e w przysz³oœci bêdzie realizowany nie tylko
na terenie gminy Brzeszcze, ale rozpowszechni siê
na terenie ca³ego powiatu.

Program „Œwiadomy Konsument” ruszy³
w czerwcu ub. r. i zosta³ sfinansowany ze œrod-
ków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz w³a-
snych stowarzyszenia. Jego realizacja mia³a pod-
nieœæ znajomoœæ praw konsumenckich wœród

mieszkañców naszej gminy oraz pomóc w dostê-
pie do informacji zwi¹zanych z tymi zagadnienia-
mi. I tak siê sta³o, ponad 100 seniorów zrzeszo-
nych w brzeszczañskich organizacjach skorzysta³o

z seminariów poœwiêconych prawom konsu-
menta. Spora, bo 70-osobowa grupa seniorów
uczestniczy³a w kursie komputerowym. Rów-
nie¿ w szko³ach gimnazjalnych i ponagmina-
zjalnych z terenu gminy Brzeszcze prowadzone
by³y, zakoñczone sprawdzianem, zajêcia eduka-
cyjne. Wziê³o w nich udzia³ blisko 900 uczniów.

W ramach programu ukazuje siê bez-
p³atny Magazyn SRGF. Opublikowano
te¿ broszurê edukacyjn¹ „Œwiadomy
Konsument”, a w siedzibie stowarzysze-
nia udzielono 70 porad konsumenckich.
Z porad nadal bêdzie mo¿na korzystaæ
w ramach dzia³alnoœci brzeszczañskiego
oddzia³u Federacji Konsumentów.

- Przedstawione liczby mog¹ œwiad-
czyæ o tym, ¿e program zosta³ zrealizo-
wany. Jednak to nie liczby œwiadcz¹ o jego
ocenie. Najwa¿niejsz¹ ocen¹ dla orga-
nizatorów i prowadz¹cych zajêcia jest
ocena uczestników projektu: uczniów,
seniorów i mieszkañców naszej gminy -
mówi Piotr Potyka, prezes Stowarzysze-
nia Rozwoju Gospodarnoœci Finansowej.

Podczas konferencji seniorzy za
uczestnictwo w kursie komputerowym
odebrali certyfikaty. Dla najstarszego
uczestnika kursu - Bogus³awy Korczyk
- Pawe³ Bisaga, w³aœciciel firmy kom-
puterowej Krioni.pl z Brzeszcz ufundo-
wa³ zestaw komputerowy. Nagrody

otrzymali te¿ uczniowie szkó³ uczestnicz¹cych
w programie, którzy wziêli udzia³ w organizowa-
nych przez stowarzyszenie konkursach.

W kopalni soli zdobyli z³oto

Œwiadomi konsumenci

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

IRIRIRIRIR

Zwyciêska dru¿yna. Od lewej: Adrian Walczyk, Krystian Walczyk, Tomasz
Mrowczyk

I Barbórkowy Turniej Stra¿aków i Ratow-
ników w Kopalni Soli w Wieliczce to odpowied-
nik s³ynnego ju¿ warszawskiego „Wie¿owca”.
W tym roku zmieni³o siê miejsce zawodów,
warunki i czas, ale nie zmieni³o siê jedno: do-
skona³e wyniki stra¿aków z naszej gminy.

Na starcie zawodów zameldowa³o siê 57 dru-
¿yn z kraju i zagranicy. W zdecydowa-
nej wiêkszoœci byli to stra¿acy pañstwo-
wych stra¿y po¿arnych, b¹dŸ szkó³ po-
¿arniczych. Wœród nich znaleŸli siê te¿
najlepsi stra¿acy-ochotnicy i co naj-
wa¿niejsze, nie ustêpowali zawodow-
com na krok.

Ochotnicy z naszej gminy wystawili
dwie dru¿yny: z Brzeszcz i Jawiszowic,
które zdominowa³y rywalizacjê wœród
ochotników i powa¿nie zagrozi³y zawo-
dowcom. Brzeszczanie w sk³adzie: Ad-
rian Walczyk, Krystian Walczyk oraz
Tomasz Mrowczyk, wœród OSP zdobyli
z³oto z czasem 5 min 41s 87ss, co w ogól-
nej klasyfikacji da³o im œwietn¹ 16. po-
zycjê. Niewiele gorsi byli stra¿acy z Ja-
wiszowic zajmuj¹c kolejno 3 i 22 miej-
sce. Zwyciêzcami ca³ego turnieju, z cza-
sem 4.20.95 byli bezkonkurencyjni stra-
¿acy z Miñska na Bia³orusi, którzy ju¿ od kilku
lat s¹ niepokonani w polskich edycjach zawodów
„Wie¿owiec”.

Tego typu zawody to wyczerpuj¹ca wspinacz-
ka po schodach. W Wieliczce by³o ich ok. 650.
Dru¿yna sk³ada³a siê z trzech stra¿aków-ratowni-
ków, wyposa¿onych w aparaty powietrzne i kom-
pletne umundurowanie stra¿ackie. Niezwyk³y to
wysi³ek, wymagaj¹cy solidnego przygotowania.

- Æwiczyliœmy trzy tygodnie. Pierwszym eta-
pem by³y æwiczenia ogólnowytrzyma³oœciowe.

PóŸniej dziêki ¿yczliwoœci dyrekcji KWK
„Brzeszcze-Silesia” mogliœmy siê przygotowywaæ
wbiegaj¹c na wiê¿ê szybu Andrzej V - mówi Ad-

rian Walczyk, kapitan i zarazem trener dru¿yny
brzeszczan. - Zwieñczeniem treningów by³ re-
laks na basenie.

Poniewa¿ turniej po raz pierwszy odbywa³ siê
w Wieliczce, zawodnicy nie znali obiektu. To by³a
dodatkowa trudnoœæ. Jak siê okaza³o bieg po szy-
bie kopalnianym mia³ swoje plusy i minusy.

- Na pewno zalet¹ by³y barierki, dziêki któ-
rym mogliœmy pomagaæ sobie rêkami - dodaje
Krystian Walczyk.

Równie wa¿na, jak przygotowanie
fizyczne, jest wspó³praca zawodni-
ków. Przez ca³y bieg nie mog¹ siê od
siebie oddalaæ, dlatego tempo musi
byæ odpowiednie dla wszystkich stra-
¿aków z dru¿yny.

Dla ca³ej ekipy najtrudniejsza by³a
koñcówka biegu, kiedy brakowa³o tchu,
a nogi odmawia³y pos³uszeñstwa. Na
mecie, potwornie zmêczeni mówili, ¿e
to by³y ich ostatnie zawody. Jednak po
kilku minutach, kiedy emocje opad³y,
a têtno wróci³o do normy, zawodnicy
doszli do wniosku, ¿e ten wynik móg³-
by byæ lepszy i trzeba go poprawiæ. Mo-
¿emy wiêc liczyæ na ich kolejne starty.

Nasi stra¿acy za zajêcie 1. miejsca
otrzymali piêkny puchar, statuetkê stra-
¿aka wyrzeŸbion¹ w soli, profesjonal-
ny he³m stra¿acki oraz pami¹tki i ga-

d¿ety od organizatorów i sponsorów. Dodatkow¹
nagrod¹ by³o zwiedzanie kopalni.

Seniorzy za uczestnictwo w kursach komputerowych odebrali certyfikaty
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Na terenie Gminy Brzeszcze powsta³a
Koalicja na rzecz Wolontariatu, w której
cz³onkostwo zadeklarowa³y brzeszczañskie
instytucje: Oœrodek Pomocy Spo³ecznej,
Oœrodek Kultury, Fundacja Pomocy Spo³ecz-
nej, Œrodowiskowy Dom Samopomocy
oraz Warsztaty Terapii Zajêciowej w Ja-
wiszowicach, Gimnazjum nr 1 w Brzesz-
czach, Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach,
Powiatowy Zespó³ nr 6 Szkó³ Zawodo-
wych i Ogólnokszta³c¹cych w Brzeszczach,
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Brzeszczach, Przedszkole „Pod Têcz¹”
w Jawiszowicach, Przedszkole „S³onecz-
ko” w Brzeszczach oraz instytucje za-
przyjaŸnione spoza gminy Brzeszcze:
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych
w Osieku.

Koordynatorzy wspomnianych organi-
zacji podjêli wspó³pracê w celu promowa-
nia dzia³alnoœci wolontarystycznej i wszyst-
kich wartoœci z wolontariatem zwi¹za-
nych. Pierwszym wspólnym przedsiêwziê-
ciem cz³onków Koalicji by³o zorganizo-
wanie w grudniu Gminnego Dnia Wolon-
tariusza. W Oœrodku Kultury w Brzesz-
czach nagrodzeni zostali wolontariusze
wspó³pracuj¹cy z instytucjami z terenu ca-
³ej gminy.

Cz³onkowie lokalnej Koalicji na rzecz
Wolontariatu w Brzeszczach podziêkowali
112 osobom za bezp³atn¹ i dobrowoln¹ pra-
cê dla organizacji. Wolontariusze otrzymali
dyplom oraz kubek, który bêdzie im przypo-
mina³ o dobru, które ofiarowali innym.

Wœród osób nagrodzonych wyró¿niono
tych, którzy przepracowali wolontarystycz-
nie przesz³o 100 go-
dzin (znalaz³o siê 11
takich osób). W po-
dziêkowaniu otrzy-
mali wykonany przez
plastyków OK odlew
gipsowy logo Sieci
Centrów Wolontariatu.

Mieliœmy okazjê
zobaczyæ wystêp gru-
py tanecznej tañca
salsa, która funkcjo-
nuje przy OK, a tak¿e
wystêp przedszkola-
ków z Przedszkola
nr 2 w Brzeszczach
„S³oneczko”.

W trakcie uro-
czystoœci Dnia Wo-
lontariusza dyrektor
Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej El¿bieta
Krzak otrzyma³a z r¹k eksperta CAL - Karola
Ostalskiego Certyfikat Centrum Aktywnoœci
Lokalnej.

OPS w Brzeszczach jest 57 w Polsce insty-
tucj¹, której nadano miano Centrum Aktywno-

œci Lokalnej. Model Centrów Aktywnoœci Lokal-
nej promuje Stowarzyszenie Centrum Wspiera-
nia Aktywnoœci Lokalnej CAL w Warszawie. Od
1997 r. w ca³ej Polsce model CAL wdra¿aj¹ in-
stytucje, organizacje, sieci oraz partnerstwa pra-
cuj¹ce na rzecz rozwoju œrodowiska lokalnego.

Instytucja pracuj¹ca modelem CAL s³u¿y bu-
dowaniu dobra publicznego i zaufania spo³ecz-
nego. Opieraj¹c siê na zasadach tolerancji,
poszanowania praw cz³owieka, solidarnoœci
spo³ecznej, inicjuje dzia³ania s³u¿¹ce aktywi-
zacji, edukacji i rozwojowi œrodowiska lokal-
nego. Odpowiada na rozpoznane potrzeby
spo³ecznoœci lokalnej, anga¿uje mieszkañców

w proces ich rozwi¹zywania w myœl zasady
„Pomó¿my ludziom aby pomogli sobie sami”.
Tworzy p³aszczyznê porozumienia i wspó³pra-
cy, d¹¿y do kszta³towania spo³eczeñstwa oby-
watelskiego.

Co nowego w Brzeszczach?

 Beata Komendera Beata Komendera Beata Komendera Beata Komendera Beata Komendera

Cz³onkowie Koalicji na rzecz Wolonta-
riatu dziêkuj¹ sponsorom, którzy dofinan-
sowali nagrody dla Wolontariuszy:

Pañstwu Mariusz i Marzena Leonarczyk
- Centrum Ubezpieczeniowo-Kredytowe
w Brzeszczach

Ksiêdzu Dziekanowi Kazimierzowi
Kulpie - Proboszczowi Parafii Œw. Urbana
w Brzeszczach

Pani Annie Kasprzyk-Ha³at

Wolontariusze, którzy przepracowali ponad 100 godzin
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Dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach odebra³a certyfikat CAL
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- Zdobyæ Certyfikat nie by³o ³atwo - mówi
El¿bieta Krzak. - Uzyskanie Certyfikatu jest po-
twierdzeniem podejmowania przez nasz OPS
okreœlonych dzia³añ, m.in. rozpoznania i osza-
cowania zewnêtrznych i wewnêtrznych zaso-
bów Oœrodka, w³¹czenia ca³ego zespo³u do

pracy metod¹ CAL, zbadania potrzeb spo³ecz-
noœci lokalnej, funkcjonowania na ró¿nych
polach, nie zawê¿ania swojej aktywnoœci do
jednej grupy celowej lub jednego obszaru,
stworzenia, zorganizowania wolontariatu, pra-
cy metod¹ projektów.

Uzyskanie Certyfikatu to wynik pracy ca-
³ego zespo³u Oœrodka. Pracy, która spe³nia
okreœlone przez Stowarzyszenie CAL standar-
dy, dzia³ania skuteczne, o wysokiej jakoœci.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach
staje siê partnerem dla ka¿dej osoby i organi-
zacji, odpowiada na potrzeby lokalne i reali-
zuje dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy jako-
œci ¿ycia w najbli¿szym otoczeniu. Partnera-
mi Oœrodka coraz czêœciej nie s¹ ju¿ tylko ro-
dziny czy grupy, ale te¿ ca³e spo³ecznoœci.

PodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowanie
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Uchwalona 22 maja 2009 r. ustawa o zmia-
nie ustawy o stra¿ach gminnych, ustawy o po-
licji oraz ustawy  - Prawo o ruchu drogowym
przyznaje stra¿nikom dodatkowe uprawnienia,
ale wprowadza te¿ mo¿liwoœæ zawieszania ich
w wykonywaniu pe³nionych obowi¹zków.

Nowe przepisy reguluj¹ce dzia³alnoœæ stra-
¿y gminnych (miejskich) wesz³y w ¿ycie 24 grud-
nia ub. r. Stra¿e podlegaj¹ teraz wójtom, burmi-
strzom i prezydentom miast, a nie jak dotych-
czas radom gmin. Z kolei fachowy nadzór nad
nimi sprawuj¹ wojewodowie przy pomocy ko-
mendantów wojewódzkich policji. To wojewo-
dowie okresowo bêd¹ sprawdzaæ prawid³owoœæ
wykonywania przez stra¿ników uprawnieñ w za-
kresie nak³adania grzywien i przypadków u¿y-
cia broni palnej oraz œrodków przymusu bez-
poœredniego.

Nowelizacja da³a stra¿nikom miejskim
uprawnienia w zakresie kontroli osób i baga¿y
oraz zatrzymania rzeczy w przypadku podejrze-
nia pope³nienia czynu zabronionego pod
groŸb¹ kary. Przyzna³a te¿ prawo do skorzy-
stania z dwóch dodatkowych œrodków przymu-
su bezpoœredniego - koni s³u¿bowych i paraliza-
torów elektrycznych. Uprawnienie do u¿ywania
koni s³u¿bowych, jako œrodka przymusu bezpo-
œredniego, posiada³a do tej pory policja, zaœ ko-
nie pozostaj¹ce na wyposa¿eniu stra¿y u¿ywane
by³y tylko jako œrodek transportu. Nowa ustawa
nak³ada równie¿ na stra¿ników prowadzenie ewi-
dencji etatów, wyposa¿enia w œrodki przymusu
bezpoœredniego i wyników ich dzia³ania.

W ustawie pojawi³y siê te¿ nowe przepisy
dotycz¹ce czasu pracy stra¿ników. Obowi¹zki
pracownicze stra¿nika wg nowej ustawy powin-
ny byæ ustalone w sposób pozwalaj¹cy na ich
wykonanie w ramach przeciêtnie 40 godzin,
w przeciêtnie piêciodniowym tygodniu pracy,
w 4-miesiêcznym okresie rozliczeniowym. Zapi-
sy te nie dotycz¹ jednak sytuacji, które wyma-
gaj¹ podjêcia œrodków do ochrony ¿ycia  lub zdro-
wia obywateli, a tak¿e bezpieczeñstwa zbiorowo-
œci np. powszechnego zagro¿enia bezpieczeñ-
stwa publicznego w przypadku katastrof, klêsk
¿ywio³owych lub przestêpstw o charakterze
terrorystycznym.

Ustawa rozszerza te¿ funkcjonuj¹cy dotych-
czas katalog z 12 do 16 stanowisk stra¿niczych.
- Nowe stanowiska ustanowiono w celu utworze-
nia tematycznych referatów w Stra¿y Miejskiej,
a jest to zwi¹zane ze zwiêkszeniem zakresu za-
dañ wykonywanych przez stra¿ników - mówi
Krzysztof Tokarz, komendant Stra¿y Miejskiej
w Brzeszczach. - Stra¿e dostosowuj¹ swoje dzia-
³ania do potrzeb danej gminy. W przypadku na-
szej katalog obs³ugiwanych ustaw osi¹gn¹³ ju¿
prawie 70 pozycji. W chwili, kiedy nasza Stra¿
rozpoczyna³a dzia³alnoœæ, a by³o to w 1993 r. tych
pozycji by³o zaledwie kilka.

Stra¿nicy miejscy jak dot¹d nie mieli swoje-
go œwiêta. Po 19 latach funkcjonowania dzieñ
29 sierpnia, jak zapisano w znowelizowanej usta-
wie, ustalono Dniem Stra¿y Miejskiej.

Mróz, który w trzeciej dekadzie grud-
nia nawiedzi³ Polskê, zabi³ wielu ludzi.
W naszej gminie o ma³y w³os ¿ycia nie stra-
ci³ bezdomny cz³owiek. Stra¿nicy miejscy
w porê znaleŸli go w ruinach dawnego za-
plecza budowy osiedla Paderewskiego.

54-letni bezdomny Wies³aw B. w gminnej
noclegowni przy ul. Mickiewicza spêdzi³ nie-
jedn¹ noc. Od pewnego czasu jednak do niej
nie trafia³. Nadu¿ywanie alkoholu eliminowa-
³o go z bycia jej pensjonariuszem.

- Otrzymaliœmy komunikat z Powiato-
wego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego
w Oœwiêcimiu o zbli¿aj¹cej siê fali mrozów -
mówi szef Gminnego Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego w Brzeszczach Krzysztof To-
karz. - Wydaliœmy polecenie patrolom prewen-
cji, by kontrolowa³y miejsca gromadzenia siê
osób bezdomnych i z marginesu spo³ecznego.
Funkcjonariusze sprawdzali wiêc klatki scho-
dowe, opuszczone budynki, altany dzia³kowe
i przystanki autobusowe. Odnalezionym mieli
proponowaæ schronienie w noclegowni, a do
izby wytrzeŸwieñ odwoziæ osoby bêd¹ce pod
wp³ywem alkoholu. Uda³o nam siê uchroniæ
przed œmierci¹ jednego mieszkañca naszej
gminy.

W najmroŸniejsz¹ noc (20/21 grudnia)
zanotowano w Brzeszczach a¿ minus 22 stop-
nie. Jeœli zauwa¿ysz osobê bezdomn¹ czy nie-
trzeŸw¹, œpi¹c¹ w klatce schodowej, piwnicy
czy pod go³ym niebem - zawiadom Stra¿
Miejsk¹ - 032 21 11 347; 986 (alarmowy),
b¹dŸ Policjê - 032 21 11 551; 997 (alarmowy).

W grudniu brzeszczañska hala sportowa
zamieni³a siê w olbrzymi park liniowy. W oka-
mgnieniu m³odzi mieszkañcy naszej okolicy
wype³nili j¹ po brzegi. Czeka³y na nich liczne
atrakcje i oczywiœcie nie lada wyzwania. Im-
preza sportowa „Ekstre-
malne spotkania na linie”
ka¿dego roku cieszy siê ol-
brzymi¹ popularnoœci¹
wœród dzieci i m³odzie¿y.

- Wœród stanowisk znala-
z³y siê œcianka wspinaczko-
wa, zjazd na linie „tyrolka”,
przejœcie po moœcie tybetañ-
skim, wejœcie po linie, ma³e
mosty linowe i budowanie
wie¿y ze skrzynek - mówi
Beata Jagie³³o, organizator.

Instruktorzy „Speleoklu-
bu” i Szko³y Wspinaczki K2
przygotowali wiêkszy ni¿
rok temu park linowy. Nie-
codzienne atrakcje przyci¹-
gnê³y ponad 200 uczestni-

Nie daj zamarzn¹æ
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Stra¿nik miejski
skontroluje…

Ekstremalne spotkanie w hali sportowej
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Dzieci próbowa³y wszystkich atrakcji przygotowanych przez organizatorów

ków. Organizatorzy zadbali te¿ o najm³od-
szych, bez czasowych ograniczeñ mogli ba-
wiæ siê na „dmuchañcach”, czyli w basenie
z pi³eczkami i dmuchanym zamku.

Z³odzieje kradn¹ co popadnie. Ostatnio
w modzie s¹ karty bankomatowe, do których
kod PIN staraj¹ siê zdobyæ telefonicznie. Co
gorsze, w wiêkszoœci przypadków siê im udaje.

Komenda Powiatowa Policji w Oœwiêcimiu
zosta³a w grudniu powiadomiona o kradzie¿y
trzech kart bankomatowych, do których dosz³o
na terenie Oœwiêcimia. Wczeœniej taki przypa-
dek zanotowano w Kêtach.

 Pokrzywdzeni o utracie karty bankomatowej
dowiedzieli siê telefonicznie od mê¿czyzny poda-
j¹cego siê za dy¿urnego inspektora banku. Ten in-
formowa³, ¿e ktoœ pos³uguj¹c siê bêd¹cymi ich w³a-
snoœci¹ kartami bankomatowymi próbuje dokony-
waæ transakcji. W celu zastrze¿enia dokumentu pro-
si³ o potwierdzenie kradzie¿y karty i podanie nume-
ru lub kodu PIN. Mê¿czyzna okaza³ siê oszustem.

Jedna z pokrzywdzonych osób szybko prze-
kona³a siê o tym na w³asnej skórze. Podaj¹c kod
PIN sama przyczyni³a siê do ogo³ocenia swoje-
go konta. Zniknê³o z niego 1500 z³. Inny z po-
krzywdzonych uratowa³ swoje pieni¹dze, bo
wiedzia³, ¿e procedura zastrze¿enia karty nie
wymaga podania kodu PIN.

- Sprawcy kradn¹ karty bankomatowe wyko-
rzystuj¹c chwilê naszej nieuwagi w sklepie, urzê-
dzie, na targu czy pozostawionych otwartych
chwilowo drzwi w biurze - mówi rzecznik oœwiê-
cimskiej Policji Ma³gorzata Jurecka. - Potem
dzwoni¹ do swojej ofiary i pod pozorem natych-
miastowego zastrze¿enia karty uzyskuj¹ kod PIN.
Ostrzegamy wszystkie osoby, które utrac¹ kartê
bankomatow¹, by natychmiast skontaktowa³y siê
z w³aœciwym bankiem i nigdy nie podawa³y kodu
PIN telefonicznie, gdy¿ nie jest on wymagany do
zastrze¿enia karty.
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Nie podawaj kodu PIN
Aktualnoœci
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Krymina³y
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ZDARZENIA
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28 listopada nieznani sprawcy, wykorzystuj¹c nieobecnoœæ w³aœcicieli,
w³amali siê do budynku jednorodzinnego przy ul. Kusociñskiego w Jawi-
szowicach. Skradli bi¿uteriê i pieni¹dze. Poszkodowana Dorota F. oszaco-
wa³ straty na 3 tys. z³.

1 grudnia w Przecieszynie na ul. Spokojnej policjanci zatrzymali
58-letniego mieszkañca Zasola Andrzeja K., który porusza³ siê rowerem
w stanie nietrzeŸwoœci (1,02 prom.) W Brzeszczach na ul. Siedliska w rêce
stró¿ów prawa wpad³ zaœ 29-letni Marcin G. z Przecieszyna. On w stanie
nietrzeŸwoœci (0,75 prom.) kierowa³ Oplem Astra.

4 grudnia w Skidziniu  na ul. Piwnej funkcjonariusze zatrzymali poru-
szaj¹cego siê w stanie nietrzeŸwoœci (2,31 prom.) samochodem marki VW
Polo 51-letniego przecieszynianina Stanis³awa K. Kierowca posiada³ po-
nadto s¹downie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. W Brzeszczach na
ul. Koœciuszki Citroenem w stanie nietrzeŸwoœci (1,40 prom.) kierowa³ Grze-
gorz B., 44-letni mieszkaniec Wilczkowic. 2,18 prom. w wydychanym po-
wietrzu mia³ brzeszczanin Jan C. (54 lata), którego policjanci namierzyli
w Wilczkowicach na ul. Oœwiêcimskiej.

8 grudnia w  Skidziniu na ul. Oœwiêcimskiej funkcjonariusze Policji
zatrzymali. 23-letniego mieszkañca Jawiszowic Krzysztofa S., który jecha³
na motorowerze w stanie nietrzeŸwoœci (1,19 prom.). Dzieñ póŸniej w Brzesz-
czach na ul. Koœciuszki rowerem mimo s¹downie orzeczonego zakazu pro-
wadzenia pojazdów, w dodatku w stanie nietrzeŸwoœci (2,60 prom.), poru-
sza³ siê 43-letni brzeszczanin Ryszard £.

8 grudnia nieznani sprawcy w³amali siê do piwnic w blokach przy ul. Ka-
zimierza Wielkiego i ul. S³owackiego. Ich ³upem pad³y cztery rowery gór-
skie na kwotê 5.9 tys. z³. Poszkodowanymi s¹ Zuzanna S., Marta O. i An-
drzej K.

8 grudnia nieznany sprawca skrad³ usytuowan¹ przy budynku nr 34
(ul. Dworcowa w Brzeszczach) tablicê informacyjn¹ na szkodê Agencji
Mieszkaniowej. Jej wartoœæ tablicy w³aœciciel wyceni³ na 100 z³. Stra¿ Miej-
ska prowadzi dochodzenie, by wykryæ sprawców kradzie¿y.

8 grudnia w sklepie ,,¯abka” przy ul. Dworcowej w Brzeszczach funk-
cjonariusze Stra¿y Miejskiej ujêli Stanis³awa K., mieszkañca Brzeszcz po-
dejrzanego o kradzie¿ œrodków spo¿ywczych. Zdarzenie zosta³o zarejestro-
wane przez wewnêtrzny system monitoringu wizyjnego placówki.

8 grudnia funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej zatrzymali brzeszczanina
Marcina S., podejrzanego o zak³ócanie porz¹dku publicznego oraz pobicie
mieszkañca Jawiszowic  S³awomira M. w barze „Smakosz” przy ul. 1. Maja
w Brzeszczach. Sprawca mia³ 2,5 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu.

14 grudnia ofiar¹ kieszonkowców pad³a mieszkanka Brzeszcz Kazi-
miera W. Podczas robienia zakupów w brzeszczañskich sklepach pozby³a
siê portfela z dokumentami i pieniêdzmi w kwocie ok. 600 z³.

22 grudnia w Przecieszynie na ul. Wyzwolenia zatrzymano 54-letniego
brzeszczanina Jana S., który porusza³ siê rowerem w stanie nietrzeŸwoœci
pomimo s¹downie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Badanie stanu
trzeŸwoœci wykaza³o 3,23 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu.

22 grudnia ok. godz. 16.50 w Brzeszczach przy ul. Sobieskiego niezna-
ni sprawcy wybili szybê w oknie domu jednorodzinnego. Poszkodowana
Agnieszka W. wyceni³a szkodê na 100 z³. Stra¿ Miejska prowadzi czynnoœci
wyjaœniaj¹ce w celu wykrycia sprawców.

Z 25/26 grudnia nieznany sprawca w³ama³ siê do sklepu przy ul. Wypo-
czynkowej w Zasolu. Skrad³ papierosy ró¿nych marek oraz karty telefonicz-
ne. W³aœcicielka Les³awa S. wyceni³a straty na ok. 4 tys. z³.

89-letnia mieszkanka Brzeszcz
Amelia K. pad³a ofiar¹ kradzie¿y
metod¹ na „hydraulika”.

Do zdarzenia dosz³o 10 grud-
nia w godzinach przedpo³udnio-
wych w bloku przy ul. S³owackiego.
Do mieszkaj¹cej samotnie staruszki
zapukali kobieta i mê¿czyzna, oboje
w wieku ok. 25 lat, prosz¹c o mo¿li-
woœæ wejœcia w zwi¹zku z awari¹
wody. W³aœcicielka lokalu bez namy-
s³u wpuœci³a nieznajomych do œrod-
ka, wskazuj¹c kobiecie ³azienkê.
Mê¿czyzna w tym czasie buszowa³
po kuchni. Skrad³ schowane w dzban-
ku 2 tys. z³. Staruszka dopiero po kil-
kudziesiêciu minutach zorientowa³a
siê, ¿e zosta³a okradziona.

Ofiarami przestêpców padaj¹
g³ównie osoby starsze, które kieru-
j¹c siê ufnoœci¹ wpuszczaj¹ ich do
swoich mieszkañ.

- Aby nie staæ siê ofiar¹ podob-
nego przestêpstwa pamiêtajmy o za-
chowaniu ostro¿noœci w kontakcie
z osobami obcymi. Pod ¿adnym po-
zorem nie wpuszczajmy ich do swo-
ich mieszkañ - apeluje zastêpca ko-
mendanta KP Brzeszcze Jaros³aw
Adamiec. - Od osoby, której nie zna-
my a podaje siê za pracownika ad-
ministracji, ¿¹dajmy wylegitymowa-
nia siê. Pamiêtajmy równie¿, ¿e ad-
ministracja bloku na kilka dni
wczeœniej informuje lokatorów o dniu
i godzinie planowanego spisu licz-
ników lub kontroli instalacji. Jeœli
taka informacja nie by³a podana, by
unikn¹æ przykrych niespodzianek,
nale¿y natychmiast telefonicznie
skontaktowaæ siê z administratorem.

W przypadku jakichkolwiek w¹t-
pliwoœci warto poinformowaæ te¿ Poli-
cjê dzwoni¹c pod numer alarmowy 997.

Mê¿czyzna bez sta³ego miejsca
zamieszkania, amator cudzego
mienia, który okrada³ altanki na
terenie ogródków dzia³kowych
w Brzeszczach, wpad³ w rêce
brzeszczañskich policjantów.

41-letniego Zbigniewa K. poli-
cjanci zatrzymali na ul. Ofiar Oœwiê-
cimia. Nieszczêœliwie dla siebie po-
siada³ telefon komórkowy pochodz¹-
cy z kradzie¿y dokonanej na terenie
naszej gminy.

- Zebrane materia³y pozwoli³y
udowodniæ sprawcy dokonanie
trzech w³amañ do altan, z których

skrad³ narzêdzia ogrodnicze, odzie¿
oraz ¿ywnoœæ - mówi Jaros³aw Ada-
miec, zastêpca komendanta KP
Brzeszcze. - Ponadto mê¿czyzna
mo¿e mieæ zwi¹zek z kilkoma inny-
mi w³amaniami, m.in. do szafki ubra-
niowej na terenie kopalni, z której
zniknê³y odzie¿, telefon komórkowy
Samsung oraz saszetka z dokumen-
tami. Niewykluczone, ¿e sprawca
okrad³ te¿ skarbonkê koœcieln¹ w pa-
rafii pw. œw. Urbana w Brzeszczach.
S¹d Rejonowy w Oœwiêcimiu wobec
Zbigniewa K. orzek³ trzymiesiêczny
areszt tymczasowy.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Mieli naprawiæ a okradli
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Wpad³ przez telefon
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10 czerwca 2009 r. Radek
Parysz, maj¹c zaledwie 30 lat,
nie z w³asnej winy uleg³ wypad-
kowi samochodowemu, wskutek
którego dozna³ urazu rdzenia krê-
gowego. W chwili obecnej jest
ca³kowicie sparali¿owany. Nie
porusza rêkami ani nogami, wy-
maga sta³ej opieki oraz kosztownej i intensywnej rehabilitacji. Niestety,
œrodki finansowe, którymi dysponuje rodzina, nie s¹ wystarczaj¹ce, by
zapewniæ mu rehabilitacjê niezbêdn¹ do uzyskania przynajmniej czê-
œciowej sprawnoœci fizycznej pozwalaj¹cej mu uczestniczyæ w ¿yciu ¿ony
i dwuletniego syna.

Je¿eli chcesz pomóc, przeka¿ 1 proc. podatku lub dowoln¹ sumê pie-
niêdzy na leczenie Radka, wpisuj¹c: FUNDACJA POMOCY SPO£ECZ-
NEJ w BRZESZCZACH

Nr konta: 91 1240 4155 1111 0000 4630 6656
KRS: 0000005964
Z dopiskiem: POMÓ¯ RADKOWI

Pomó¿my
Radkowi
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W œwietlicy Szko³y Podstawowej nr 2
w Brzeszczach odby³ siê konkurs wiedzy o Wiel-
kiej Brytanii pt. Welcome to Great Britain, zor-
ganizowany przez Stowarzyszenie Linqua.
Konkurs by³ finalnym dzia³aniem projektu
„Spotkania nad Tamiz¹”, na który stowarzy-
szenie pozyska³o œrodki finansowe z Polsko-
Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, którego
krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja
Rozwoju NIDA.

Projekt „Spo-
tkania nad Ta-
miz¹” rozpocz¹³ siê
w kwietniu 2009 r.
Obejmowa³ cykl
konwersatoriów z jê-
zyka angielskiego
dla 60 uczniów i 15
nauczycieli. Zajêcia
prowadzone by³y
w oparciu o autor-
skie programy za-
trudnionych lekto-
rów na tematy do-
tycz¹ce: historii,
wspó³czesnoœci i kultury Wielkiej Brytanii. Zaku-
piliœmy równie¿ szereg pomocy dydaktycznych
m.in. ksi¹¿ki, podrêczniki, s³owniki, programy
komputerowe, gry, plansze i dwie kamery wideo.

W konkursie Welcome to Great Britain wziêli
udzia³ uczniowie, którzy uczestniczyli w projek-
cie. Dru¿yny musia³y wykazaæ siê wiedz¹ na te-
mat Wielkiej Brytanii, zaœpiewaæ piosenkê zespo³u

W Domu Ludowym w Wilczkowicach
11 grudnia odby³a siê biesiada górnicza zor-
ganizowana przez spo³ecznoœæ Zespo³u Szkol-
no-Przedszkolnego nr 3 w Skidziniu. Œwiêto
górników sta³o siê okazj¹ do zakoñczenia cy-
klu imprez, jakie przeprowadzono w szkole
i przedszkolu z okazji 650-lecia wsi Skidziñ.

Uroczystoœæ rozpoczê³o wyst¹pienie dyrek-
tor szko³y Urszuli Bando³y, która powita³a za-
proszonych goœci. Nastêpnie ca³a sala zaœpiewa³a
„Skidziñskiego krakowiaka”, do którego s³owa
u³o¿yli uczniowie klasy czwartej, a aran¿acj¹
zajê³a siê Anna Sz³apa. W roli narratorów pro-
wadz¹cych przedstawienie œwietnie spisali siê
uczniowie Wiktoria Urbañczyk i Kornel Ha³at,
którzy mówi¹c wierszem zapowiadali, co bêdzie
siê dzia³o na scenie. Wtórowa³a im mówi¹ca
gwar¹ i pe³na energii Iwona Ma³ecka. Rozstrzy-
gniêto konkursy, w których uczniowie i przed-
szkolaki mogli braæ udzia³ od wrzeœnia do grud-
nia. Nagrodzono zwyciêzców konkursu pla-
stycznego na najpiêkniejsz¹ ilustracjê legendy
o powstaniu Skidzinia, plastyczno-literackiego
na najciekawszy plakat reklamuj¹cy wieœ, foto-
graficznego „Skidziñ, który warto zobaczyæ”
oraz recytatorskiego wierszy Marii Nowak. Dy-
plomy i nagrody wrêcza³a dyrektor ZSP nr 3
w Skidzinia Urszula Bando³a i burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska.

Uczestnicy Barbórki mogli poznaæ sylwet-
kê pani Marii Nowak dziêki broszurom, które
otrzymali. Zawiera³y one informacje z jej ¿ycia
oraz kilka utworów. Wszyscy podziwiali wystê-
py przedszkolaków przygotowanych przez Iwo-
nê Ma³eck¹, Barbarê Sikorê i Katarzynê Plew-
niak, tañcz¹cych taniec dworski, œpiewaj¹cych
piosenki, drobne usterki przykrywaj¹cych
olœniewaj¹cymi uœmiechami i rozbrajaj¹cymi
minkami. Górnicy z wielkim wzruszeniem ode-
brali od nich ¿yczenia, a widownia nagrodzi³a
najm³odszych uczestników gromkimi brawami.
Uczniowie klasy trzeciej zaprezentowali siê
w improwizacji o rzece Sole, opracowanej przez
Ma³gorzatê Olmê-Naras. Mo¿na by³o us³yszeæ
recytacjê wierszy Marii Nowak zaprezentowan¹
przez laureatów konkursu recytatorskiego. Do-
pe³nieniem wystêpów by³y tañce - krakowiak
i polka, których uczniów nauczy³a i opracowa³a
choreografiê Alicja Rochowiak-Zaj¹c. Na zakoñ-
czenie uczniowie klasy pi¹tej zaœpiewali u³o-
¿on¹ przez siebie piosenkê o Skidziniu „My
siê lubimy”. Nad ca³oœci¹ przedstawienia czu-
wa³y Alina Kwarciak i Danuta Skowronek. Pre-
zentacjê multimedialn¹, która uœwietnia³a to, co
siê dzia³o na scenie, przygotowa³y Anna Jedliñ-
ska i Alina Kwarciak.

Widownia bardzo ¿ywio³owo reagowa³a na
ka¿dy wystêp. Nagrodzi³a wszystkich uczestni-
ków gromkimi brawami. Najwiêksz¹ nagrod¹ dla
wystêpuj¹cych by³o jednak to, ¿e goœcie z oci¹-
ganiem opuszczali Dom Ludowy, jakby licz¹c,
¿e to mo¿e jeszcze nie koniec.

The Beatles i odegraæ w jêzyku angielskim „sce-
nê balkonow¹” z Romea i Julii Williama Szekspi-
ra. Poziom przygotowania uczestników by³ bar-
dzo wysoki. Najwiêksz¹ wiedz¹ wykaza³a siê dru-
¿yna nr I w sk³adzie: Karol Sikorski, Alicja Gru-
cha³a i Jakub Sza³aœny. II miejsce zajê³a dru¿yna
nr 3: Jagoda Karkoszka, Magdalena Kudzia, Ka-
mila Kukla. III dru¿yna nr 4: Justyna Dziech, Ka-
rolina Niemiec, Sonia Hutta, a IV dru¿yna nr 2:
Ewa Chowaniec, Klaudia Rakoczy, Maksymilian
Mleczko. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y nagro-
dy w postaci przewodników po krajach anglojê-

zycznych. Zajê-
cia prowadzili
i konkurs przygo-
towali nauczycie-
le jêzyka angiel-
skiego: Ma³gorza-
ta Greñ, Renata
£opatka, Monika
Broñka i Ewelina
Raczek. Sk³ada-
my serdeczne gra-
tulacje uczniom
i podziêkowania
nauczycielom. Je-
steœmy przekona-
ni, ¿e zajêcia po-

zalekcyjne z jêzyka angielskiego, prowadzone
w formie konwersatoriów, nie tylko podnios³y
sprawnoœæ jêzykow¹ uczestników, ale tak¿e
da³y mo¿liwoœæ zg³êbienia wiedzy o Wielkiej
Brytanii i pozwoli³y w ciekawy sposób spêdziæ
wolny czas.

Wrócili do Brzeszcz

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

W parku miejskim przy ul. Dworcowej na
terenie by³ego poobozu Jawishowitz, w otocze-
niu poobozowej ³aŸni, umieszczono odlewy
dwóch pomników górników, które przez lata
sta³y przed budynkiem szko³y górniczej
w Brzeszczach. Obecnie autentyczne prace Ja-
kuba Markiela, jednego z wiêŸniów KL Au-
schwitz, przecho-
wywane s¹ w Pañ-
stwowym Muzeum
Auschwitz-Birke-
nau.

Podczas uro-
czystego otwarcia
czêœci historycznej
w parku miejskim
dr Jacek Lachen-
dro, pracownik Mu-
zeum Auschwitz-
Birkenau, przybli-
¿y³ zebranym miesz-
kañcom gminy hi-
storiê pomników
oraz postaæ Jaku-
ba Markiela, osoby która podczas wojny je wy-
kona³a.

W czasie niemieckiej okupacji rzeŸby górni-
ków sta³y przy bramie wejœciowej na terenie po-

dobozu Jawischowitz. Wykona³ je, na polecenie
esesmanów, ³odzianin pochodzenia ¿ydowskiego
Jakub Markiel. Jedna z rzeŸb przedstawia mê¿-
czyznê nabieraj¹cego ³opat¹ ziemiê, druga - gór-
nika z kilofem i lampk¹ górnicz¹. Ka¿da z nich
mierzy oko³o 2,5 metra.

Po wojnie, do roku 2007 pomniki sta³y przed
Zasadnicz¹ Szko³¹ Górnicz¹ w Brzeszczach

(obecny PZ nr 6).
Ze wzglêdu na
liczne uszkodze-
nia zosta³y odda-
ne do konserwa-
cji, a decyzj¹ dy-
rektora szko³y
ofiarowane Pañ-
stwowemu Mu-
zeum Auschwitz-
Birkenau. Pier-
wotnie odlewy
górników trafiæ
mia³y do szko³y.
Niestety z uwagi
na pokaŸne roz-
miary nie uda³o
ich siê umieœciæ

w budynku placówki. Repliki przekazano
gminie i stanê³y na terenie by³ego podobozu
Jawishowitz.

W imieniu Zarz¹du StowarzyszeniaW imieniu Zarz¹du StowarzyszeniaW imieniu Zarz¹du StowarzyszeniaW imieniu Zarz¹du StowarzyszeniaW imieniu Zarz¹du Stowarzyszenia
Linqua Linqua Linqua Linqua Linqua Krzysztof MatyjasikKrzysztof MatyjasikKrzysztof MatyjasikKrzysztof MatyjasikKrzysztof Matyjasik

Spotkania nad Tamiz¹

Biesiada z nut¹
regionalizmu

Alina KwarciakAlina KwarciakAlina KwarciakAlina KwarciakAlina Kwarciak

Aktualnoœci

7 grudnia ub. r. uroczyœcie otwarto czêœæ historyczn¹ parku miejskiego
przy ul. Dworcowej
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Iskierkow¹ Familiê tworz¹ ro-
dzice dzieci, które uczêszczaj¹ lub
uczêszcza³y do Dzieciêcego Zespo-
³u Pieœni i Tañca Iskierki. 2 lata
temu, prowadz¹ca zespó³, Alicja
Zieliñska-Z³ahoda, zachêcona
przez dyrektor Oœrodka Kultury,
zaproponowa³a im stworzenie gru-
py. By siê nie nudzili w oczekiwa-
niu na swoje pociechy.

- Pocz¹tkowo stwierdziliœmy, ¿e
to œmieszny pomys³ - mówi Joanna
Rothkegel, cz³onkini Familii. Pierw-
sze próby okaza³y siê „egzotyczne”,
jednak z biegiem czasu przyzwycza-
iliœmy siê do repertuaru, który wy-
konujemy.

Rodzice zaakceptowali coty-
godniowe spotkania. Pomimo pracy
i obowi¹zków nie sprawia im proble-
mu wygospodarowanie czasu na
przyjœcie w œrodowe popo³udnie do
Oœrodka Kultury.

- Przez dwa miesi¹ce nie chodzi-
³am na próby i potem nie mog³am siê

odnaleŸæ. Wystêpy daj¹ mi energiê,
³adujê siê pozytywnie - t³umaczy
Monika Sambak.

Jednak pocz¹tki nie by³y ³atwe.
Cz³onkowie Familii nie wiedzieli,
czy zdo³aj¹ œpiewaæ poprawnie i jak
inni ich odbior¹. Na szczêœcie oka-
za³o siê, ¿e s¹ utalentowanymi ludŸ-
mi, a dziêki pracy, æwiczeniom i za-
³o¿eniu, ¿e wszystko musi siê udaæ
odnosz¹ liczne sukcesy. Najbli¿si
przyjêli ich udzia³ w Familii pozy-
tywnie. Wspieraj¹ i motywuj¹ do
dalszego dzia³ania.

- Udzia³ w tym zespole jest dla
mnie wszystkim - mówi Piotr Jasek.
- W Brzeszczach jest tak ma³o cie-
kawych rzeczy do robienia, ¿e to
wyjœcie z dzieæmi jest relaksem. Cze-
kamy na to ca³y tydzieñ.

Iskierkowa Familia bierze
udzia³ w licznych konkursach.
Rzadko zdarza siê, aby z wyjazdu
wrócili bez nagrody, dziêki czemu
z uœmiechem przychodz¹ na ko-
lejn¹ próbê, bo wiedz¹, ¿e ciê¿ka
praca przynosi efekty.

- Dla mnie najwiêkszym sukce-
sem by³ Przegl¹d Kolêd w £ody-
gowicach - dodaje Piotr. - Zajêli-
œmy tam trzy pierwsze miejsca: my,
dzieci i solista dzieciêcy. Zwyciê-
¿yliœmy wystêpuj¹c na obcym te-
renie, konkuruj¹c z góralskimi ze-
spo³ami, co dla nas by³o nie lada
wyzwaniem.

Familia ca³y czas siê rozwija.
Wziê³a udzia³ w projekcie „O nowe
miasto nie dajmy siê zwariowaæ”.
Cz³onkowie zespo³u œpiewali swój
repertuar jednak w nowym, rocko-
wym brzmieniu. Taka zmiana spodo-
ba³a siê wszystkim.

- Próby odbywa³y siê w „Kurni-
ku” (przyp. aut. miejsce prób zespo-
³u Jedyny Sensowny Wybór) i dzia-

³a³y na mnie odm³adzaj¹co, czu³am
siê jak nastolatka - wspomina  Joan-
na Rothkegel. - Dziêki temu mogli-
œmy trafiæ do wiêkszej grupy odbior-
ców, bowiem na wystêp przysz³a
równie¿ m³odzie¿, która czêsto nie
jest zainteresowana folklorem.
Chcielibyœmy podziêkowaæ ch³opa-
kom, którzy przygotowali œwietne
aran¿acje do tych utworów.

Cz³onkowie Familii z¿yli siê ze
sob¹. Traktuj¹ siê jak przyjaciele, cho-
cia¿ jeszcze dwa lata temu wiêkszoœæ
z nich bez s³owa mija³a siê na ulicy.
Teraz wspólnie spêdzaj¹ czas, orga-
nizuj¹c wyjazdy czy pra¿one. Nie s¹
jednak grup¹ zamkniêt¹ i zachêcaj¹
innych do przy³¹czenia siê.

Familia ma ju¿ dwa lata

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Iskierkowa Familia
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Weroniki W³odarczyk nie trzeba brzesz-
czanom przedstawiaæ. Od wielu lat zajmuje
siê amatorsko sztuk¹,
pocz¹wszy od malar-
stwa, poprzez poezjê, a na
animacji teatralnej koñ-
cz¹c. W 2009 r. œwiat³o
dzienne ujrza³a publi-
kacja: „Dzienniki Pola-
ków portret w³asny lata
1985, 1989, 1990”. W grud-
niu odby³a siê promocja
ksi¹¿ki pod honorowym
patronatem pose³ Beaty
Szyd³o.

W roku 1985 zosta³
og³oszony przez Centrum
Pamiêtnikarstwa Polskie-
go w Warszawie konkurs
na „Dzienniki Polaków
portret w³asny”. Po za-
stanowieniu siê Weroni-
ka W³odarczyk podjê³a
wyzwanie.

- Aby wzi¹æ udzia³ w tym konkursie trzeba
by³o byæ cz³onkiem Pamiêtnikarstwa Polskie-
go i Polonijnego. Nale¿a³o pisaæ o wszystkim
i w³aœnie tak pisa³am, o mnie, o pracy, o dzie-
ciach, problemach, polityce i wypoczynku -
mówi autorka.

Weronika pisa³a codziennie. Wówczas by³a

radn¹. Pracowa³a m.in. w Komisji Historii, Ko-
misji Handlu, Us³ug i Drobnej Wytwórczoœci,
prowadzi³a ksiêgowoœæ w „Spo³em” PSS „Gór-
nik” w Brzeszczach. Wspó³pracowa³a równie¿
z Miejsko-Gminnym Oœrodkiem Kultury. Po-

g³êbia³a swoj¹ wiedzê uczêszczaj¹c na studium
kulturalno-oœwiatowe w Warszawie z siedzib¹

w Katowicach.
Z „Dzienników” do-

wiemy siê wielu rzeczy o mi-
nionych czasach, o lokal-
nym œrodowisku, sytu-
acji spo³ecznej i poli-
tycznej, jak równie¿ o re-
lacjach z bliskimi.

Og³oszony konkurs
w roku 1985 nie zosta³
rozstrzygniêty, a wrêcz
odwrotnie - przed³u¿ono
go do roku 1989. Roku
przemian, wyborów, So-
lidarnoœci. Uczestnicy
opisywali te¿ 1990 r.

- To by³y bardzo trud-
ne lata. Wiemy, ¿e przez
40 lat „rz¹dzi³ ktoœ inny”.
PóŸniej zaczê³o siê po-
woli poprawiaæ, ka¿dy
by³ zadowolony - t³uma-

czy W³odarczyk. -  By³am na emeryturze,
dorabia³am sobie w Oœrodku Kultury. Wycho-
wanie dzieci by³o ju¿ za mn¹.

Konkursu nigdy nie rozstrzygniêto. Wero-
nika zapomnia³a o dziennikach. Po wielu la-
tach odnalaz³a je w swoim domu. Znajdowa³y
siê w starych teczkach. Kartki by³y z¿ó³kniête
i kruche.

- Kiedy je zobaczy³am uœwiadomi³am so-
bie, ¿e to ju¿ prawie 25 lat. Pomyœla³am, ¿e
warto je wydaæ - wspomina Weronika. - Zapy-
ta³am pana Leszka Jaska czy mi je przepisze
na komputerze, poniewa¿ jeszcze nie potrafiê.

Portret Weroniki

Warto wspomnieæ, ¿e w ub. roku
brzeszczanka wyda³a równie¿ tomik poezji
zatytu³owany „Piotrowi naszych czasów”.
Autorka od 10 lat nale¿y do Towarzystwa
Bractwo Literackie Bia³ego Pasterza w Kra-
kowie, którego g³ównym zadaniem jest pi-
sanie o Papie¿u Polaku, szerzenie jego twór-
czoœci, organizowanie spotkañ i imprez ar-
tystycznych. Pani Weronika napisa³a wiele
utworów poœwiêconych Karolowi Wojtyle,
które doceniono na licznych konkursach.
Postanowi³a je zebraæ i równie¿ wydaæ.

Serdeczne podziêkowanie za
patronat nad promocj¹ ksi¹¿ki
sk³adam pose³ Beacie Szyd³o. S³o-
wa podziêkowañ kierujê te¿ pod
adresem burmistrz Brzeszcz Te-
resy Jankowskiej, ks. proboszcza
przecieszyñskiej parafii Jacka
Przyby³y, dyrekcji i pracowników
Oœrodka Kultury w Brzeszczach,
a szczególnie Danuty Korciñskiej
oraz wszystkich, którzy wziêli
udzia³ w tym wa¿nym dla mnie
dniu.

PodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowanie

WWWWWeronika W³odarczykeronika W³odarczykeronika W³odarczykeronika W³odarczykeronika W³odarczyk

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Ks. Jacek Przyby³a podczas benefisu Weroniki W³odarczyk przeczyta³ fragment nowej ksi¹¿ki

Ja zrobi³am korektê. Dr Jacka Lachendrê po-
prosi³am by zrecenzowa³ moj¹ pracê.

Recenzjê umieszczono w ksi¹¿ce. Mo¿emy
w niej przeczytaæ: „Pomimo tych kilku krytycz-
nych uwag nale¿y stwierdziæ, ¿e „Dzienniki
1985 i 1989/1990” pisane przez pani¹ Weroni-
kê W³odarczyk s¹ niezwykle ciekawym, wie-
low¹tkowym Ÿród³em wiedzy o tamtych cza-
sach, bez w¹tpienia zas³uguj¹ce na wydanie
w formie ksi¹¿kowej i to nie tylko dlatego, ¿e
do tej pory nie by³o takiej publikacji na lokal-
nym rynku czytelniczym. Ale równie¿ dlate-
go, ¿e autorka opisuj¹c dzieñ po dniu swoje
prze¿ycia w tak wa¿nych dla spo³eczeñstwa
polskiego momentach, naszkicowa³a tak¿e por-
tret swych wspó³pracowników, s¹siadów, zna-
jomych i nieznajomych, mo¿na by rzec „Pola-
ków portret w³asny”, na którym wielu mo¿e sie-
bie odnaleŸæ”.

Czym s¹ „Dzienniki” dla autorki? Powro-
tem do minionych chwil. Czasem pamiêæ jest
zawodna - jak twierdzi, a za spraw¹ tej ksi¹¿ki
przypomina sobie wiele zdarzeñ.

- Nawet mi siê wierzyæ nie chce, ¿e to
wszystko prze¿y³am, ¿e da³am radê, ¿e w³aœci-
wie jest fajnie - mówi Weronika W³odarczyk.

Nasze tematy
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Repertuar

William Wharton „SpóŸnieni kochankowie”. Powieœæ wydana
w Polsce w 1993 r. jest histori¹ dwojga ludzi, którzy spotkawszy
siê pewnego dnia przez najzwyklejszy przypadek, staj¹ siê dla sie-
bie nieod³¹czn¹ czêœci¹ ¿ycia. Spêdzaj¹ ze sob¹ coraz wiêcej czasu.
Ich znajomoœæ zamienia siê w przyjaŸñ, a nawet w romans. SpóŸ-
nieni kochankowie s¹ odzwierciedleniem wielu z nas. Czêsto zada-
jemy sobie pytanie czy nie jest za póŸno? Za póŸno na zmiany, za
póŸno na realizacjê marzeñ, za póŸno na mi³oœæ? Historia Jack’a
i Mirabell chocia¿ zbyt bajkowa, odpowiada na to pytanie... nigdy
nie jest za póŸno.

Wspania³a biografia cz³owieka „legendy” i prawego obywate-
la. Us³yszana i zapisana w ksi¹¿kach autorstwa Micha³a Komara
pt. „W³adys³aw Bartoszewski. Wywiad rzeka” i „W³adys³aw Barto-
szewski... Mimo wszystko”. Warto przeczytaæ, by zrozumieæ ca³y
dorobek wspania³ego cz³owieka. W pierwszym tomie opisane s¹
lata dzieciñstwa i m³odoœci, które czyta siê z wielkim zainteresowa-
niem. Po przeczytaniu pierwszego tomu na pewno siêgniemy po
drugi, w którym zawarte s¹ lata od m³odoœci do teraŸniejszoœci.

ARNIKA ul. S³owackiego 4
15.01 - 22.01

CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
08.01 - 15.01
05.01 - 12.02

SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
22.01 - 29.01

SYNAPSA ul. £okietka 39
29.01 - 05.02

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

Dy¿ury aptek w Dy¿ury aptek w Dy¿ury aptek w Dy¿ury aptek w Dy¿ury aptek w styczniustyczniustyczniustyczniustyczniu

CZYTA SIÊ...
Uwaga ciekawa ksi¹¿ka
Czytelnicy bibliotek OK w Brzeszczach polecaj¹

ciekawe ksi¹¿ki!

Dlaczego pozbawiali siê dzieciñstwa? Dlaczego uwierzyli
w krasomówcze obietnice? Na te pytania i wiele innych, bêdzie
mo¿na uzyskaæ odpowiedŸ czytaj¹c ksi¹¿kê napisan¹ przez Guido
Knoppa pt. „Dzieci Hitlera”. W ksi¹¿ce zosta³y ujête w ca³oœci i opi-
sane dzieje niektórych dzieci, a obecnie ludzi doros³ych, obywate-
li Niemiec. To bardzo ciekawa lektura, która dostarcza wielu prze-
myœleñ - aby wiêcej siê to nie powtórzy³o.

„Dzieci II wojny œwiatowej”

„Biografie ludzi s³awnych”

Kinga JakubowskaKinga JakubowskaKinga JakubowskaKinga JakubowskaKinga Jakubowska

To by³ Hit!

Alistair MacLean  „Tylko dla or³ów”. S³owo „kultowy” bynaj-
mniej nie jest w przypadku tej ksi¹¿ki nadu¿yciem. Sta³a siê ona
wzorcem dla wspó³czesnej powieœci akcji i nadal nim pozostaje.
Mro¿¹ce krew w ¿y³ach sceny i nieoczekiwane zwroty akcji powo-
duj¹, ¿e nie sposób oderwaæ siê od lektury. W g³oœniej ekranizacji
powieœci wyst¹pili Richard Burton i Clint Eastwood.

Kultowa powieœæ akcji

Nigdy nie jest za póŸno...

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

•  Oddam w najem piętrowy dom z oddzielnymi wejściami wraz z ogrodem - osobie prywatnej lub instytucji
- w Brzeszczach; tel. 032 2111 799; 606 858 545.

•  Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 34,84 ara. Działka położona jest na płaskim terenie przy
drodze asfaltowej przy ul. Kobylec w Jawiszowicach. Informacja Euro-Contract1 ul. Barlickiego 12; 43-300
Bielsko-Biała; tel. 033 821 33 66, 033 498 85 00, www.euroc.pl

•  Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną, o pow. 9,91 ara w Przecieszynie; tel. 781 495 741.

•  Szukam lokalu do wynajęcia w Brzeszczach lub okolicy; tel. 698 314 943.

•  Oddam w najem działkę (9 arów) w Rajsku przy ul. Pszczyńskiej na działalność gospodarczą lub rekla-
mę;  tel. 502 126 373, 033 843 16 42.

Og³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobne

10-11.01.2010 nieczynne
12-14.01.2010
godz.18.00 DOM ZŁY
godz.20.00 PAPRYKA, SEX I ROCK’N’ROLL
15.01.2010
godz.18.00 AMERYKAŃSKIE CIACHO (USA, 15)
godz.19.45 TEMPLARIUSZE. MIŁOŚĆ I KREW (Dania, 15)
16-17.01.2010
godz.16.30 MIKOŁAJEK (Francja, 7)
godz.18.00 AMERYKAŃSKIE CIACHO
godz.19.45 TEMPLARIUSZE. MIŁOŚĆ I KREW (Dania, 15)
18.01.2010 nieczynne
19-21.01.2010
godz.18.00 MIKOŁAJEK
godz.20.00 TEMPLARIUSZE. MIŁOŚĆ I KREW
22-23.01.2010
godz.17.00 AVATAR (USA, 15)
godz.20.00 AVATAR
24.01.2010
godz.20.00 AVATAR
25.01.2010 nieczynne
26-28.01.2010
godz.10.00 ODLOT
godz.17.00 AVATAR
godz.20.00 AVATAR
29.01.2010 nieczynne
30.01.2010 PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH I SPOR-
TÓW EKSTREMALNYCH
godz.17.00 ZIMOWA LOTERIA
godz.17.30 ANNAPURNA NA LEKKO
godz.18.00 SPOTKANIE Z DARIUSZEM ZAŁUSKIM
godz.19.30 NAJWIĘKSZE TRAGEDIE
godz.20.00 CIACHO (Polska, 15)
31.01.1010 PRZEGLĄG FILMÓW GÓRSKICH I SPOR-
TÓW EKSTREMALNYCH
godz.16.00 CIACHO
godz.18.00ANDRZEJ ZAWADA IN MEMORIAN
godz.19.00 ŻYCIE Z ZAWADĄ - SPOTKANIE Z ANNĄ
MILEWSKĄ
godz.20.30 CIACHO
01.02.2010 nieczynne
02-004.02.2010
godz.18.00 CIACHO
godz.20.00 CIACHO
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Kalendarium
przedsiêwziêæ
w styczniu

Programy Domów
Ludowych
i œwietlic OK

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
07.01 Spotkanie biblioteczne dla

dzieci przedszkolnych (9.30).
18-29.01 Ferie z Domem Ludowym;

szczegóły na plakatach.
31.01 Otwarty turniej tenisa stołowe-

go o mistrzostwo Skidzinia, organizowa-
ny we współpracy z LKS Skidziń (11.30).

W środy - próby zespołu Skidzinia-
nie (19.00).

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego
18-29.01 „Ferie ze świetlicą” - szcze-

góły na plakatach i w świetlicy
W każdy poniedziałek w godz.

19.30-21.00 zajęcia taneczne dla do-
rosłych.

W każdą środę zajęcia taneczne dla
dzieci i młodzieży:
14.00-15.00 dzieci gr. zaawansowana;
15.00-16.00 dzieci gr. początkująca;
18.00-19.00 młodzież gimnazjalna.

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

W każdy piątek zajęcia plastyczne
(16.00).

Klub Seniora zaprasza w czwartki
(14.00-16.00).

ZasoleZasoleZasoleZasoleZasole
Do 15.01 Przygotowania do jasełek.
23.01 „Cud Narodzenia” - jasełka

w wykonaniu dzieci i młodzieży ze świe-
tlicy w Zasolu (17.00).,

19.01-29.01 „Ferie ze świetlicą”.
W programie: kulig, wyjście na górkę, za-
jęcia ceramiczne, świetlicowe, wyjazd do
kina; szczegółowy harmonogram w świe-
tlicy i na plakatach.

We wtorek i czwartek zajęcia aero-
biku (18.20).

W piątek zajęcia taneczne (15.00).
W środę spotkania w klubie „Babski

świat”.

os. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiego
12.01 Decupage dla dorosłych -

warsztaty poprowadzi instruktor OK
Agnieszka Ziółkowska.

18-29.01 Ferie ze świetlicą - w pro-
gramie m.in. spotkanie międzyplacówko-
we na Borze, wyjazd  na lodowisko do
Czechowic-Dziedzic, wyjście na basen,
kulig, Ćwierćland oraz gry i zabawy
świetlicowe.

BórBórBórBórBór
08-30.01 „Danuta Wawiłow - nie

mogła żyć bez pisania” - wystawa lite-
racka.

16.01 Na „Karnawałowy bal masko-
wy” dzieci zaprasza Samorząd Osiedlo-
wy nr 5 i DL (15.00).

23.01 „Dzień Babci i Dzień Dziad-
ka” - zaprasza Klub Emerytów i Senio-
rów i DL (16.00).

18- 29.01 Ferie zimowe: wyjazd na
lodowisko, kulig, spotkanie międzypla-
cówkowe, zajęcia świetlicowe, warszta-
ty plastyczne, gry planszowe, puzzle,
piłkarzyki. Szczegóły na plakatach.

     WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
18-29.01 Ferie zimowe: wyjazd na

lodowisko, kulig, spotkanie między-
placówkowe, zajęcia świetl icowe,
warsztaty plastyczne, gry planszowe,
puzzle, bilard i piłkarzyki. Szczegóły
na plakatach.

19.01 Spotkanie opłatkowe w KGW
Wilczkowice.

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice
04 i 11.01 Zajęcia dla najmłodszych

dzieci w ,,Klubie Malucha”- zapraszamy
z opiekunem dzieci w wieku 1-5 lat, któ-
re nie uczęszczają do przedszkola.

18-29.01 Ferie zimowe ze świe-
tlicą. W programie zajęcia plastyczne,
gry i zabawy świetlicowe, wyjazd na ba-
sen, spotkanie międzyplacówkowe.
Szczegóły na plakatach i w świetlicy.

Sk³adamy serdeczne podziêkowanie wszystkim,

którzy wsparli nas w leczeniu i rehabilitacji naszej

córki Agatki i jej córeczki Agnieszki, przekazuj¹c na

ten cel 1 proc. podatku od dochodu.

¯yczymy w Nowym 2010 Roku du¿o zdrowia,

wszelkiej pomyœlnoœci i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.

PodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowanie

Zofia i Józef Klimeczkowie

10 stycznia, godz.16.00 (sala widowiskowa OK)
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
15.30 - sprzedaż smakołyków (hol dolny)
16.00 - 16.15 - rozpoczęcie imprezy (sala widowiskowa)
KONCERTY ZESPOŁÓW:
16.15 - 17.00 - Punkracy
17.20 - 18.10 - Italian Scooters
18.45 - 20.00 - Skangur
20.00 - 20.20 - Światełko do Nieba oraz pokaz teatru ognia Eximus
20.20 - 21.05 - Eight Pigs
21.15 - 22.00 - The Freshmarker
Podczas przerw między koncertami odbędą się licytacje na rzecz WOŚP.
W programie m.in.: pokaz ratownictwa w ramach akcji „Ratujemy i uczymy rato-

wać”, sprzedaż ciast. Wstęp na koncerty: 5 zł. Organizatorzy: Urząd Gminy Brzesz-
cze, Gminny Zarząd Edukacji, Ośrodek Kultury Brzeszcze, Grupa Charytatywni, Mło-
dzieżowy Parlament Gminy Brzeszcze, Policja, Straż Miejska, OSP.

13 stycznia, godz.18.00 (Ośrodek Kultury)
Wernisaż wystawy Tadeusza Noworyty
15 stycznia, godz.16.00 (sala widowiskowa OK)
Popisy nauki gry na instrumentach uczniów z Ogniska Muzycznego Metrum
17 stycznia, godz. 18.45 (Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach -

Osiedlu) „SPOTKANIE Z KOLĘDĄ” - wystąpią:
chór AVE MARIA z Bestwiny, chór z kościoła św. Marcina w Jawiszowicach
chór URBANUM z parafii św. Urbana w Brzeszczach, zespół Tęcza
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Iskierki, Zespół Śpiewaczy Iskierkowa
Familia, chór Canticum Novum
17 stycznia, godz. 14.00-19.00 (hol dolny OK)
NOWOROCZNA WYSTAWA TERRARYSTYCZNA ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH
Bilet wstępu: 3 zł.
18-29 stycznia
ZIMOWA AKCJA FERIE W MIEŚCIE
Szczegóły na plakatach i na stronie internetowej  www.ok.brzeszcze.pl
24 stycznia, godz. 14.00 (Salki katechetyczne przy kościele św. Urbana

w Brzeszczach)
Spotkanie z ks. kardynałem Marianem Jaworskim pt. PRZYJAŹŃ
24 stycznia godz.16.00 (sala widowiskowa OK)
BEZPIECZNE FERIE ZA KÓŁKIEM - konkursowa jazda samochodem oraz pro-

gram estradowy z elementami profilaktyki bezpieczeństwa na drodze.
Szczegóły na plakatach i na stronie internetowej  www.ok.brzeszcze.pl
25 stycznia, godz. 17.00 (Biblioteka Główna OK)
Rozmowy nie tylko o książkach pt. Francuskie Impresje
25 stycznia, godz.17.00 (sala widowiskowa OK)
UNIWERSYTET KAŻDEGO WIEKU - profilaktyka zdrowotna „Żyjmy Zdro-

wiej - Żyjmy Dłużej”
- wykład Renaty Waliczek, dyrektora Centrum Medycznego w Katowicach
26 stycznia, godz.17.00 (sala nr 30)
„JESTEM Z UPŁYWAJĄCEJ WODY...” spotkanie z twórczością H. Poświa-

towskiej w Klubie Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej Pióromani
29 stycznia, godz. 11.00

65 rocznica wyzwolenia Brzeszcz - złożenie kwiatów w miejscach pamięci:
- pomnik ku czci poległych mieszkańców Jawiszowic w latach 1939-1945

(Jawiszowice-Kółko)
- pomnik ku czci ofiar podobozu Jawischowitz (Park Miejski, ul. Dworcowa)
- pomnik ku czci poległych w walce z faszyzmem (Park Miejski, ul. Kościuszki)
29 stycznia, godz.18.00 (sala widowiskowa OK)
KONCERT NOWOROCZNY  - W programie:
- Wydarzenia roku 2009 - film Stowarzyszenia Obiektyw
- wręczenie nagród  Burmistrza Brzeszcz - OSKARDY 2009
- koncert chóru Urbanum z parafii św. Urbana w Brzeszczach
31 stycznia, godz. 14.00 - Kościół św. Urbana w Brzeszczach
PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK – KOLĘDY TO CZAS!
Podstawowym celem przeglądu jest podtrzymanie pięknej tradycji kolędowania

oraz zaprezentowanie artystycznego dorobku mieszkańców parafii św. Urbana
w Brzeszczach i okolic - regulamin i formularz zgłoszeniowy  na stronie internetowej:
www.parafia.brzeszcze.pl/aktualnosci/koledy-to-czas/
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W grudniu  w Oœwiêcimskim Centrum Kul-
tury odby³a siê konferencja: Promocja zdrowia
- szans¹ na zdrow¹ szko³ê. Organizatorem by³
Wydzia³ Edukacji, Zdrowia i Spraw Spo³ecznych
Starostwa Powiatowego w Oœwiêcimiu wraz
z Wy¿sz¹ Szko³¹ Edukacji Zdrowotnej w £odzi.
W trakcie spotkania przekazano instytucjom sie-
dem certyfikatów przyst¹pienia do sieci szkó³
i przedszkoli promuj¹cych zdrowie w powiecie
oœwiêcimskim.

Dwa lata temu, podczas konferencji poœwiêconej
promocji zdrowia, zrodzi³a siê inicjatywa utworzenia
sieci szkó³ i przedszkoli promuj¹cych zdrowie powia-
tu oœwiêcimskiego. Obecnie siedem instytucji z tere-
nu Ziemi Oœwiêcimskiej wype³ni³o procedurê przy-
st¹pienia do sieci. Wœród nich znalaz³y siê brzeszczañ-
skie placówki: Przedszkole nr 2 z oddzia³ami inte-
gracyjnymi „S³oneczko” w Brzeszczach, Szko³a Pod-
stawowa nr 2 im. M. Kopernika w Brzeszczach oraz
Powiatowy Zespó³ nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogól-
nokszta³c¹cych w Brzeszczach.

Odby³ siê równie¿ konkurs plastyczny na pla-
kat pn. Utrzymuj czystoœæ, myj rêce, realizowany
wspólnie z MDK w Oœwiêcimiu. Konkurs adreso-
wany by³ do przedszkolaków, uczniów szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów. Prace zaprezentowano
w OCK. Inny konkurs dotyczy³ opracowania pro-
jektu logotypu sieci szkó³ i przedszkoli promuj¹-
cych zdrowie powiatu oœwiêcimskiego. By³ adre-
sowany do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.
Spoœród 16 projektów komisja nagrodzi³a logo, któ-
rego autork¹ jest Izabela Grzesik, uczennica Powia-
towego Zespo³u nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogól-
nokszta³c¹cych w Che³mku.

Szko³a Podstawowa nr 2 w Brzeszczach
przyst¹pi³a do akcji humanitarnej „Akcja edu-
kacja” oraz Kampanii Wodnej prowadzonych
przez PAH.

 „Akcji edukacja”
przyœwieca has³o „Ka¿dy
ma prawo do nauki”.
Tymczasem a¿ 72 milio-
ny dzieci na ca³ym œwie-
cie nie chodzi do szko³y
podstawowej. Prawie po-
³owa z nich ¿yje w krajach
Afryki Subsaharyjskiej.
Celem kampanii jest zwró-
cenie uwagi na problem
braku dostêpu do eduka-
cji w regionach dotkniê-
tych konfliktami zbroj-
nymi oraz zebranie œrod-
ków umo¿liwiaj¹cych
przeciwdzia³anie temu
problemowi.

Natomiast has³em
ubieg³orocznej edycji
Kampanii Wodnej by³a „Ma³a iloœæ wody jest tor-
tur¹”. W³¹czaj¹c siê do akcji chcemy zwróciæ uwa-
gê na to, ¿e dostêp do wody jest podstawowym
prawem cz³owieka. PAH organizuj¹c tê akcjê chce

Brzeszczañskie placówki
promuj¹ zdrowie

W odpowiedzi na apel Polskiej Akcji
Humanitarnej(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

Anna Czubaty, koordynator akcjiAnna Czubaty, koordynator akcjiAnna Czubaty, koordynator akcjiAnna Czubaty, koordynator akcjiAnna Czubaty, koordynator akcji

Szkolny Ogród Wiedzy Aktywnej
15 grudnia 2009 r. odby³o siê uroczyste

otwarcie pracowni interdyscyplinarnych oraz
laboratoriów jêzykowych w Gimnazjach nr 1
i Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach zakupionych
w ramach projektu „SOWA - Szkolny Ogród
Wiedzy Aktywnej”.

Na otwarcie pracowni zosta³a zaproszona bur-
mistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, radni Rady
Miejskiej wraz z przewodnicz¹cym Kazimierzem
Senkowskim i przewodnicz¹c¹ Komisji Eduka-
cji, Kultury i Spor-
tu Ann¹ Kasprzyk-
Ha³at, wizytator
K u r a t o r i u m
Oœwiaty Renata
Jasieniak, dyrek-
torzy placówek
o œ w i a t o w y c h
oraz 37 nauczy-
cieli prowadz¹-
cy zajêcia w ra-
mach projektu,
uczniowie i pra-
cownicy zespo³u
projektu.

P r o g r a m
„Sowa”, którego
celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostêpie eduka-
cji oraz zmniejszenie ró¿nic w jakoœci us³ug edu-
kacyjnych, skierowany jest do uczniów gimna-
zjum. Projekt realizowany jest przez dwa lata Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

szkolne 2009/2010 i 2010/2011. Przeprowadza-
ne s¹ zajêcia wyrównawcze, rozwojowe, psycho-
logiczno-pedagogiczne oraz z zakresu doradztwa
zawodowego. Tygodniowo odbywa siê 110 go-
dzin zajêæ. Uczestniczy w nich 570 uczniów, w tym
295 z Gimnazjum nr 1 i 275 z Gimnazjum nr 2.  

W ramach programu powsta³y nowoczesne
pracownie multimedialne do nauki jêzyków. Za-
kupiono tablice interaktywne, laptopy i drukar-
ki. Szkolne pracownie zosta³y wyposa¿one w no-
woczesne programy multimedialne oraz sprzêt:

grafoskopy, foliogra-
my, magnetofony, mi-
kroskopy, wagi labora-
toryjne, kalkulatory.
Zakupiono m. in. spe-
cjalistyczne podrêcz-
niki, s³owniki, mapy,
zbiory zadañ oraz ró¿-
norakie pomoce dydak-
tyczne: zestawy do de-
monstracji bry³ obroto-
wych, modele atomów
i gabloty minera³ów.

Wartoœæ projek-
tu wynosi 647 tys. z³
i wspó³finansowany
jest ze œrodków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. Projekt przygotowa³ i realizuje
Gminny Zarz¹d Edukacji w Brzeszczach.

Dzia³ania jakie by³y podejmowane na
terenie szko³y podczas realizacji ,,Akcja edu-
kacja” i Kampanii Wodnej w miesi¹cu listo-
padzie i grudniu obejmowa³y:

Wykonanie gazetek promuj¹cych akcje,
List do rodziców - promuj¹cy akcje szkolne,
Apele robocze przygotowane przez szkol-

nego koordynatora akcji dla uczniów kl.1-3
oraz kl.4-6 po³¹czone z prezentacj¹ multime-
dialn¹ oraz referatem na temat sytuacji dzieci
z Afganistanu i listów dzieci afgañskich do
dzieci polskich,

Sprzeda¿ gad¿etów akcji na ,,Niebie-
skim stoisku” przez Smerfetki z klasy 3c,

Tydzieñ zajêæ prowadzonych z edukacji
globalnej w œwietlicy szkolnej,

Wystawka prac dzieci ze œwietlicy na ga-
zetce szkolnej,

Wspó³praca z Grup¹ Charytatywni z Gim-
nazjum nr 2 - sprzeda¿ gad¿etów na ,,Gie³-
dzie Œwi¹tecznej”

pozyskaæ œrodki na zapewnienie jak najwiêkszej
liczbie osób w Sudanie, Afganistanie i Palestynie
dostêpu do bezpiecznej wody pitnej. Wystarczy

5 z³ aby zaspokoiæ pragnie-
nie jednego cz³owieka przez
ca³y miesi¹c.

Chcemy budowaæ prze-
konanie, ¿e warto w³¹czyæ
siê w wyrównywanie glo-
balnych nierównoœci, szcze-
gólnie tych, które dotycz¹
podstawowych potrzeb,
jak dostêp do wody i edu-
kacji. Polska jest ju¿ zali-
czana do grupy najbogat-
szych krajów œwiata.
Chocia¿ nie wszyscy ¿yj¹
w dobrobycie, to polska
bieda i sytuacja polskich
dzieci jest nieporównywal-
na  z nêdz¹ i po³o¿eniem
najm³odszych w krajach
tzw. Po³udnia. Musimy
jako spo³eczeñstwo zda-
waæ sobie z tego sprawê,

d¹¿yæ do wykszta³cenia poczucia solidarnoœci
z innymi ludŸmi i potrzeby niesienia im pomocy.
Wspieraj¹c kampanie przyczyniamy siê do popra-
wy sytuacji osób, których prawo jest ³amane.

,,Akcja edukacja” w naszej szkole zakoñczy-
³a siê 22 grudnia, zaœ fina³ Kampanii Wodnej za-
planowaliœmy na 22 marca, który jest uznany
Œwiatowym Dniem Wody. Ca³kowity zysk ze
sprzeda¿y przeka¿emy Stowarzyszeniu Polskiej
Akcji Humanitarnej. Dziêkujemy za wsparcie i du¿e
serce dla naszych dzia³añ.

Pracownie jêzykowe i interdyscyplinarne dla gimnazjalistów
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Gmina Brzeszcze otrzyma³a wsparcie na za-
kup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw
w szko³ach, w ramach programu rz¹dowego
„Radosna szko³a”. W pierwszej edycji 2009/
2010 œrodki pieniê¿ne otrzyma³y placówki w Ja-
wiszowicach i Skidziniu. £¹czna wysokoœæ do-
tacji wynios³a 17 tys. 645 z³.

Program „Radosna szko³a” powsta³ w celu
wsparcia finansowego z bud¿etu pañstwa zakupu
pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szko-
³ach lub pokrycia kosztów utworzenia szkolnych
placów zabaw. Program ma pomagaæ we wszech-
stronnym rozwoju uczniów z klas I-III, u³atwiæ
przejœcie 6-latkom z przedszkola do edukacji
wczesnoszkolnej oraz wspieraæ nauczycieli w re-
alizowaniu podstawy programowej. Dziêki niemu
szko³a podstawowa ma staæ siê miejscem rado-
snym, bezpiecznym i przyjaznym dzieciom.

W paŸdzierniku pomiêdzy Wojewod¹ Ma³o-
polskim a Gmin¹ Brzeszcze, bêd¹c¹ organem pro-
wadz¹cym dla naszych szkó³, zosta³a zawarta
umowa na sfinansowanie ze œrodków bud¿etu pañ-
stwa zadania pod nazw¹ „Zakup pomocy dydak-
tycznych do miejsca zabaw w szko³ach w Skidzi-
niu i Jawiszowicach”. Warunkiem wsparcia finan-
sowego by³o jednak zapewnienie przez organ pro-
wadz¹cy w³asnego wk³adu. Ten wk³ad to przygo-
towanie miejsca w szkole, w którym zakupione
pomoce bêd¹ u¿ytkowane.

Organ prowadz¹cy mo¿e otrzymaæ dla danej
szko³y jeden raz wsparcie finansowe na zakup
albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycz-
nych i jeden raz wsparcie finansowe na utworze-
nie lub modernizacjê albo zwrot kosztów utwo-
rzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.
Jeœli wniosek nie zostanie uwzglêdniony, organ
mo¿e go ponownie z³o¿yæ. Tak sta³o siê w przy-
padku szkó³ w Przecieszynie, Zasolu oraz brzesz-
czañskich SP nr 1 i SP nr 2.

W szkole w Jawiszowicach miejsce zabaw
dla dzieci urz¹dzono w czêœci œwietlicy szkolnej
i w ma³ej sali gimnastycznej. Œwietlica doposa-
¿ona zosta³a w materace sk³adane, kostki z pian-
ki z elementami do siedzenia i le¿enia oraz sk³a-
daj¹ce siê z wielu elementów siedzisko pianko-
we, które w zale¿noœci od potrzeb mo¿na formo-
waæ w ko³o b¹dŸ pó³okr¹g. Ale znalaz³y siê tam
równie¿ ró¿nego rodzaju klocki logiczne do roz-
wijania spostrzegawczoœci i logicznego myœle-
nia oraz zabawki manipulacyjne i konstrukcyj-
ne. Do sali gimnastycznej zaœ trafi³y pi³ki gumo-
we, skacz¹ce pi³ki „hop” oraz skrzynia gimna-
styczna z pianki.

- Jestem bardzo zadowolona, ze œrodków po-
zabud¿etowych mog³am doposa¿yæ miejsce za-
baw dla dzieci, szczególnie tych m³odszych -
mówi dyrektor SP Jawiszowice Bo¿ena Drob-
niak. - Na realizacjê zadania otrzymaliœmy 11 tys.
645 z³. Kwota ta uzale¿niona by³a od liczby od-

W Szkole Podstawowej w Jawiszowicach
zakoñczy³ siê pierwszy z trzech etapów Projek-
tu Edukacyjnego pt. „Pierwsze uczniowskie do-
œwiadczenia drog¹ do wiedzy” wspó³finansowa-
ny przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego.

Projekt reali-
zowany jest w sze-
œciu wojewódz-
twach Polski po³u-
dniowo-wschod-
niej i skierowany
do uczniów klas
pierwszych szko³y
podstawowej oraz
ich nauczycieli,
którzy wykazuj¹
siê aktywnoœci¹
twórcz¹. Jawiszo-
wicka podstawów-
ka jest jedyn¹ pla-
cówk¹ z terenu na-
szej gminy, która
przyst¹pi³a do jego
realizacji. Pierw-
szy etap koordynowa³a Ma³gorzata Stadnik, pra-
cami drugiego kierowaæ bêdzie od stycznia Te-
resa £uszczek, a od wrzeœnia 2010 r. Dorota
Marciszonek.

Istot¹ projektu jest wielokierunkowe i wie-
loaspektowe wspieranie rozwoju umys³owego,
emocjonalnego, spo³ecznego i motorycznego

uczniów rozpoczynaj¹cych naukê szkoln¹ po-
przez praktyczne dzia³anie pod kierunkiem na-
uczyciela. Do jego realizacji szko³a otrzyma³a
bezp³atnie zestaw œrodków dydaktycznych za
blisko 8 tys. z³. S¹ wœród nich m.in. mikroskop
z przyborami, globus, model Ziemi, ruchomy ka-
lendarz, ma³y majsterkowicz, akcesoria sportowe.

Praca z nimi
sprzyja odczu-
waniu radoœci
ze zdobywa-
nia wiedzy,
wyzwala za-
interesowania,
rozwija zdol-
noœci i umie-
jêtnoœci ucze-
nia siê zgod-
nie z indywi-
dualnym ryt-
mem rozwoju
oraz indywi-
dualnym pro-
filem inteli-
gencji.

- Infor-
macjê o projekcie znaleŸliœmy na stronie Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. Zg³osiliœmy udzia³
i drog¹ losow¹ wybrano nasz¹ placówkê do jego
realizacji - mówi Bo¿ena Drobniak, dyrektor SP
Jawiszowice. - To nowe i ciekawe doœwiadcze-
nie, zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i ro-
dziców. Projekt pozwala ju¿ na pocz¹tku wielo-

dzia³ów i uczniów w placówce. Pomoce s³u¿yæ
bêd¹ rozwojowi ma³ej i du¿ej motoryki dzieci
m³odszych oraz sprawnoœci manualnych, spo-
strzegawczoœci, koordynacji wzrokowo-rucho-
wej i kszta³cenia umiejêtnoœci pracy w grupie.
W nowo powsta³ym miejscu zabaw dzieci bêd¹
równie¿ wypoczywaæ oczekuj¹c na powrót ro-
dziców z pracy.

Druga z brzeszczañskich placówek - szko³a
w Skidziniu - na stworzenie miejsca zabaw otrzy-
ma³a 6 tys. z³. Tam równie¿ zgodnie z zalecenia-
mi programu wydzielono dwie strefy w organi-
zowanym miejscu zabaw: ruchow¹ i edukacyj-
no-relaksacyjn¹. Tê pierwsz¹ ulokowano w po-
mieszczeniu po dawnej bibliotece, drug¹ zaœ
w sali multimedialnej.

Realizacja programu „Radosna szko³a” roz-
³o¿ona jest na lata 2009-2014 i w tej perspekty-
wie czasowej ma obj¹æ wszystkie placówki szkol-
ne. W pierwszej edycji programu z³o¿ono 8 892
wnioski, które opiewaj¹ na prawie 130 mln z³.
W tym roku do przekazania szko³om przezna-
czono kwotê 40 mln z³. W kolejnoœci œrodki roz-
dysponowano miêdzy szko³y, które z³o¿y³y wnio-
ski na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc
zabaw w szkole. Takich szkó³ w kraju by³o pra-
wie 7,5 tys., wœród nich na wysokiej pozycji upla-
sowa³y siê szko³y w Jawiszowicach i Skidziniu.

Radosne szko³y w gminie

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Fundacja Pomocy Spo³ecznej informuje, ¿e
otrzyma³a Grant w wysokoœci 17 500 USD od
Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie na
pokrycie kosztu transportu do Polski sprzêtu re-
habilitacyjnego oraz nieodp³atn¹ dzia³alnoœæ sta-
tutow¹ Fundacji.

    

Zarz¹d Fundacji Pomocy Spo³ecznej w Brzesz-
czach wraz ze swoimi podopiecznymi sk³ada
serdeczne podziêkowanie  NSZZ „Solidarnoœæ”
KWK „Brzeszcze” za wsparcie dzia³alnoœci nie-
odp³atnej Fundacji.

Poznaæ umiejêtnoœci i talenty dziecka

Uczniowie przy realizacji projektu w ramach zajêæ dodatkowych spêdz¹
50 godzin

letniej drogi do wiedzy poznaæ umiejêtnoœci i ta-
lenty dziecka, a przy wspó³pracy z rodzicami
odpowiednio je stymulowaæ i rozwijaæ. Wycho-
wanie i nauczanie nie tworzy bowiem cz³owie-
ka, tylko pomaga dziecku w tworzeniu siebie.
Praca z uczniami w ramach ka¿dego etapu pro-
wadzona jest podczas zajêæ obowi¹zkowych oraz
dodatkowych.

Informacja

Prezes Zarz¹duPrezes Zarz¹duPrezes Zarz¹duPrezes Zarz¹duPrezes Zarz¹du
Danuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta Zalwowska

Prezes Zarz¹duPrezes Zarz¹duPrezes Zarz¹duPrezes Zarz¹duPrezes Zarz¹du
Danuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta ZalwowskaDanuta Zalwowska

Podziêkowanie
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Polski Zwi¹zek Emerytów i Rencistów
w Brzeszczach

19 paŸdziernika ub. r. cz³onkowie Polskiego
Zwi¹zku Emerytów i Rencistów uczcili œwiêto se-
niora  w restauracji „S³owiañska”. Spotkanie po-
prowadzi³ pan Józef Jachimczak - przewodnicz¹-
cy Zwi¹zku, a wziê³o w nim udzia³ a¿ 47 osób.

30 listopada, równie¿ w restauracji S³owiañ-
ska seniorzy obchodzili Dzieñ Górnika i Andrzej-
ki. A obecnych by³o 75 osób. Goœæmi specjalny-
mi imprezy byli burmistrz Brzeszcz Teresa Jan-
kowska, dyrektor Oœrodka Kultury Ma³gorzata
Wójcik oraz przewodnicz¹cy Samorz¹du Osiedlo-
wego nr 1 Wies³aw Albin. W spotkaniu uczestni-
czyli równie¿ seniorzy z Pszczyny.

17 grudnia seniorzy spotkali siê z prezesem Sto-
warzyszenia Gospodarnoœci Finansowej Piotrem Po-

Przez dwa dni Miko³aj goœci³ w Oœrodku
Kultury za spraw¹ Samorz¹dów Osiedlowych
nr 1 i nr 2. Dla najm³odszych mieszkañców zor-
ganizowano imprezy, podczas których dzieci spo-
tka³y siê z pulchnym panem w czerwonym stroju.

Pierwszego dnia, podczas Miko³ajek zorga-
nizowanych przez SO nr 2, uczestnicy obejrze-
li film „Magiczne Drzewo”. Potem ka¿dy milu-

tyk¹. W tym dniu zakoñczony zo-
sta³ równie¿ kurs komputerowy dla
emerytów. Organizatorem szkole-
nia by³o Stowarzyszenie Gospodar-
noœci Finansowej. Kurs ukoñczy-
³o a¿ czternastu cz³onków Zwi¹z-
ku, którzy otrzymali certyfikaty.
Najstarsza - osiemdziesiêcioletnia
uczestniczka kursu dodatkowo
otrzyma³a w nagrodê komputer.

Jeszcze przed Œwiêtami Bo-
¿ego Narodzenia emeryci  spo-
tkali siê z pos³em Stanis³awem
Rydzoniem.

Klub Seniora w Jawiszowicach

Z okazji Dnia Górnika so³tys Jawiszowic
Stanis³aw Sajdak wraz z Klubem
Seniora specjalne uroczystoœci œrodo-
wiskowe. W godzinach porannych
w centrum so³ectwa rozbrzmia³a
muzyka orkiestry dêtej, która sprzed
budynku Klubu Seniora  poprowa-
dzi³a orszak do koœcio³a œw. Marci-
na w Jawiszowicach.

  W orszaku oprócz spo³eczno-
œci Jawiszowic udzia³ bra³y poczty
sztandarowe górników, OSP Jawiszo-
wice, PSL Jawiszowice, Ko³a Psz-
czelarzy w Jawiszowicach i Powia-
towego Zespo³u nr 6 w Brzeszczach.

Zdarzy³o siê u Seniorów

Obraz œw. Barbary - patronki górników nieœli
ch³opcy ubrani w mundury górnicze.

Goœæmi specjalnymi uroczystoœci byli pose³
na Sejm RP Beata Szyd³o, burmistrz Brzeszcz
Teresa Jankowska oraz przedstawiciel KWK
Brzeszcze-Silesia Stanis³aw Kut.

Ks. proboszcz Henryk Z¹tek sprawowa³ mszê
œw. w intencji ¿yj¹cych i zmar³ych górników, a tak-
¿e ich rodzin. Po mszy œw. wszyscy wys³uchali
koncertu stra¿ackiej orkiestry dêtej na placu ko-
œcielnym, po czym uczestnicy udali siê do Klubu
Seniora, by œwiêtowaæ tradycyjn¹ Barbórkê.

Emeryci naszej gminy nie pró¿nuj¹ i chc¹c
zachêciæ swoich rówieœników do zasilenia ich sze-
regów organizuj¹ ciekawe spotkania. Starsi ludzie
wcale nie musz¹ nudziæ siê w domu.

MWMWMWMWMW

Samorz¹d Osiedlowy nr 1 w organizacji
imprezy miko³ajkowej wsparli:

 „Spo³em” PSS „Górnik” w Brzeszczach,
Pszczyñska Spó³dzielnia Mieszkaniowa, El¿-
bieta Frankowska, Krzysztof Kowiañski,
„Mix-Bud” - Krzysztof Walus i Dariusz P³on-
ka, Cukiernictwo „£asuch” - Ewa Pustelnik,
sklep „Magda” - Magdalena Wojciech, Za-
rz¹dca Nieruchomoœci - Dorota Halaburda.

W organizacjê imprezy Samorz¹du Osie-
dlowego nr 2 w³¹czyli siê:

Bogus³awa i Czes³aw Rynkiewicz, radny
Miros³aw Bukowski, „Mix-Bud” - Dariusz
P³onka i Krzysztof Walus, „Grudex” - Urszula
i Ryszard Galochowie, „Spo³em” PSS „Gór-
nik” w Brzeszczach, „Krioni” - Pawe³  Bisaga,
BS MiedŸna oddz. Brzeszcze, sklep zaopatrze-
nia ortopedycznego „Euro-Med.”, kwiaciarnia
„Girlanda” - Lucyna Dobner, Zak³ad Szklar-
ski - Adam ̄ oga³a, Us³ugi Przewozowe - Grze-
gorz Smó³ka, Auto Komis „Pod Górnikiem” -
Tadeusz Ha³at i Miros³aw W¹tor, apteka „Sig-
ma”, Gazownictwo - Ryszard Naglik, warsztat
samochodowy - Piotr Piestrak, sklep „Rze-
mieœlnik” - W³adys³awa Matyszkiewicz, Nad-
wiœlañska Spó³ka Energetyczna Brzeszcze,
Agencja Mieszkaniowa w Brzeszczach, Pau-
lina Siwiec i Szymon Cetnarski, „Pub Klini-
ka” - Piotr Zontek.

Miko³aj odwiedzi³ brzeszczañskie dzieci
siñski otrzyma³ od Miko³aja drobny upominek
w postaci paczki œwi¹tecznej.

Drugiego dnia dzieci równie¿ odwiedzi³y Oœro-
dek Kultury, bo SO nr 1 przygotowa³ dla nich wiele
atrakcji. Na pocz¹tek konkursy miko³ajkowe,
a w dalszej czêœci spektakl „Œwi¹teczne serduszko”
w wykonaniu aktorów z Agencji Artystycznej Ka-
non w Krakowie. Po przedstawieniu dzieci dosta³y
upominki od Miko³aja.

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

Nasze tematy
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By³o g³oœno, gwarno i tradycyjnie w Oœrod-
ku Kultury w Brzeszczach. Wszystko za spraw¹
Barbórkowych Potyczek Gawêdziarzy „Brzesz-
czanie Kontra S¹siady zza Miedzy”. W grud-
niu odby³a siê ju¿ trzecia edycja tej regional-
nej imprezy.

Barbórkowe Potyczki Gawêdziarzy s¹ kon-
kursem, w którym spotykaj¹ siê mieszkañcy
Brzeszcz i MiedŸnej. Organizatorem jest OK,
a wspó³organizatorami: Urz¹d Gminy Brzeszcze,
Urz¹d Gminy MiedŸna, Gminny Oœrodek Kul-
tury w MiedŸnej z siedzib¹
w Woli, Stowarzyszenie na
Rzecz  Gminy  Brzeszcze
„Brzost”, Towarzystwo Kultu-
ry Teatralnej oddz. Brzeszcze
oraz KWK „Brzeszcze-Sile-
sia”. Honorowy patronat nad
Potyczkami objêli Teresa Jan-
kowska, burmistrz Brzeszcz
oraz Bogdan Taranowski, wójt
gminy MiedŸna.                     

- Iloœæ zg³oszeñ konkurso-
wych przesz³a nasze oczekiwa-
nia - mówi Danuta Korciñska
z Oœrodka Kultury w Brzesz-
czach. - Jesteœmy mile zasko-
czeni popularnoœci¹ imprezy
i zainteresowaniem t¹ tematyk¹.

Uczestników co roku oce-
nia profesjonalne jury. I tak te¿ by³o tym razem.
Najlepszych wybra³a komisja w sk³adzie: Marek
Szo³tysek, pisarz, dziennikarz, fotoreporter, na-
uczyciel historii, ale przede wszystkim Œl¹zok
i autor wielu poczytnych ksi¹¿ek o Œl¹sku; Bene-
dykt Kafel, etnograf z Ma³opolskiego Centrum
Kultury Sokó³ w Nowym S¹czu; Zofia Skwar³o,
regionalista z MCK Sokó³, Aleksander Smaga,

muzyk z  MCK Sokó³ oraz  Renata Waliczek, lau-
reatka konkursu „Po naszymu czyli po Œl¹sku”.

- Jako juror uwa¿am, ¿e najwa¿niejszym ce-
lem tej imprezy powinno byæ o¿ywienie tradycji
œpiewania i gawêdzenia - t³umaczy Marek Szo³-
tysek, jeden z jurorów. - Ten cel zosta³ bez w¹t-
pienia osi¹gniêty. Mo¿na oczywiœcie dyskutowaæ
o poziomie, ale ten¿e bêdzie siê prawdopodobnie
zwiêksza³ wraz z up³ywem lat. To jedyny taki pro-
jekt w tej czêœci Polski. Jako specjalista od œl¹-
skiej kultury wyje¿d¿am z Brzeszcz zadowolony.

Trzecia edycja Barbórkowych Potyczek Ga-
wêdziarzy „Brzeszczanie Kontra S¹siady zza Mie-

dzy” obfitowa³ w ciekawe i autentyczne prezen-
tacje konkursowe. Impreza przyci¹ga coraz wiê-
cej sympatyków tradycji i regionalizmu. Dodat-
kowym atutem tegorocznych Potyczek by³y nie-
w¹tpliwie atrakcyjne nagrody, zarówno rzeczowe,
jak i finansowe oraz podwójne zaproszenia na
weekend w górach.

W 30. rocznicê ukoñczenia szko³y spotkali siê uczniowie klasy 8b Szko³y Podstawowej nr 3 –
absolwenci rocznik 1979. W tym wydarzeniu uczestniczy³ wychowawca klasy mgr Jan Rataj.

Spotkanie po latach

Urz¹d Gminy Brzeszcze, Zwi¹zek Za-
wodowy Górników w Polsce, Wolny
Zwi¹zek Zawodowy SIERPIEÑ 80,
Zwi¹zek Zawodowy Kadra, NSZZ „So-
lidarnoœæ” przy KWK „Brzeszcze-Sile-
sia”, Towarzystwo Kultury Teatralnej
oddz. Brzeszcze, Pose³ RP Beata Szyd³o,
Euklima sp.z.o.o Bielsko-Bia³a, Gminny
Oœrodek Kultury w MiedŸnej z siedzib¹
w Woli, Willa Anna - Gocza³kowice Wilk
Anna, Kusadashi Kebab Bar Brzeszcze,
Pizza L - Brzeszcze-Jawiszowice.

Kategoria gawêdziarze (dzieci):
I miejsce - Emilia Pomiet³o (Wola)
II miejsce - Dagmara Tomaszewska
(Frydek)
III miejsce ex aequo - Karolina Kamieñska i Se-
weryn Sojka (Góra)
Wyró¿nienie - Ma³gorzata Noworyta (Jawiszo-
wic), Martyna Malcher (Góra), Micha³ Maro-
szek (MiedŸna)

Kategoria gawêdziarze (m³odzie¿):
I miejsce - Magdalena Danek (Wola)
II miejsce - Martyna Wyrobek (Wola)
III miejsce - Justyna Zwyrtek (Jawiszowic)
Wyró¿nienie - Marta Ajchler (MiedŸna), Mate-
usz Pêka³a (MiedŸna), Konrad Latawiec (Wola),
Arkadiusz Berner (Wola), Klaudia GwóŸdŸ
(Wola), Sylwia Wojciechowska (Jawiszowice)

Kategoria gawêdziarze (doroœli):
I miejsce - Marianna Krzyœcin
(Przecieszyn)
II miejsce - Anna Limañczyk (Wola)
III miejsce - Anna Dziadkowiec
(Jawiszowice)
Wyró¿nienie - Helena Malcher (Góra)

Kategoria zespo³y (dzieci):
I miejsce - Zespó³ Pieœni i Tañca „Frydkowia-
nie” (Frydek)
II miejsce - Zespó³ „MiedŸwianeczki”
(MiedŸna)
III miejsce - Zespó³ wokalno-taneczny „Skrza-
ty” (Wola)
Wyró¿nienie - Zespó³ Pieœni i Tañca „Knefliki”
(Wola)

Kategoria zespo³y (doroœli):
I miejsce - Zespó³ Pieœni i Tañca „Wolanie”
(Wola)
II miejsce - „Paœwiszczanie” (Zasole) i Kapela
Zasolanie (Zasole)
III miejsce - „Górzanie” (Góra)
Wyró¿nienie - „Dankowianie”(Dankowice)

Laureaci Barbórkowych
Potyczek Gawêdziarzy

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

Potyczki s¹siadów

Nagrody dla zwyciêzców
ufundowali:

M³odzi ludzie równie¿ ciekawie opowiadali gawêdy



22 Odg³osy Brzeszcz    styczeñ 2010

Bia³y puch pokry³ ulice, trawniki i drzewa,
a kiedy na moment o nim zapomnimy, zima szyb-
ko daje znaæ o swej zewnêtrznej szacie. Œniego-
wej aurze odpowiada œwi¹teczny i karnawa³owy
nastrój, który towarzyszy codziennej krz¹taninie.
Zimowe zabawy doskonale koresponduj¹ z tym
tradycyjnym polskim krajobrazem. Karnawa³
rozpoczyna siê w dniu Trzech Króli, choæ czêsto
uto¿samiany jest z czasem od Nowego Roku do
Œrody Popielcowej.

 Etymologia nazwy pochodzi od w³oskiego s³o-
wa carne vale, a pierwotny Ÿród³o s³ów nale¿y ³¹czyæ
z ³aciñskim carne, czyli miêso, i valere-obowi¹zywaæ.
Takie zestawienie stanowi odniesienie do Wielkiego
Postu. Inne t³umaczenie-carrus navalis-pozwala szu-
kaæ zwi¹zków z wozem uczestnicz¹cym w œwiêcie dio-
nizyjskim w staro¿ytnym Rzymie. To drugie znacze-
nie wywodzi karnawa³ ze staro¿ytnego kultu p³od-
noœci i urodzaju. Przekaz g³osi³, ¿e im wy¿sze bêd¹
skoki, tym zbo¿e wy¿ej urodzi, st¹d œcis³a korelacja
z tañcem.

Najciekawsze parady maj¹ miejsce w Wenecji
i Rio de Janeiro, ale z hucznego œwiêtowania w tym
czasie s³yn¹ równie¿ Niemcy oraz Wyspy Kanaryj-
skie. Pod wzglêdem liczby turystów wyró¿niaj¹ siê
obchody w Londynie. Kolebk¹ europejskich zabaw
karnawa³owych s¹ kraje œródziemnomorskie, przede
wszystkim W³ochy. PóŸniej zwyczaj ten rozpo-
wszechniony zosta³ w Hiszpanii, Francji i Portuga-
lii, a¿ dotar³ na Ba³kany, do Niemiec i Rosji, a z cza-
sem do innych krajów Europy.

Korzenie polskiego karnawa³u siêgaj¹ I po³owy
XVII w. Czêsto u¿ywano okreœlenia zapusty, aby
nazwaæ ostatnie, najbardziej szalone dni przed Po-
pielcem. Mówi¹c o koñcu tego okresu u¿ywano te¿
s³owa miêsopust (od miêsa opust, czyli po¿egnanie,
opuszczenie miêsa). Popularne s¹ ostatki - wyraz,
który funkcjonuje do dziœ w odniesieniu do kulmi-
nacji karnawa³owych biesiad. Ostatni czwartek, po-
przedzaj¹cy Œrodê Popielcow¹, nazywano t³ustym
czwartkiem albo combrowym czwartkiem (od legen-
dy o surowym wójcie Krakowa, Combrze).

Radosny czas pomiêdzy Bo¿ym Narodzeniem
i Wielkim Postem kojarzy siê przede wszystkim
z tañcem oraz maskarad¹. Charakterystyczne dla jego
weneckiej odmiany, bêd¹cej inspiracj¹ dla innych
mieszkañców Europy, s¹ ró¿nobarwne stroje i ko-
lorowe maski. Wenecki karnawa³ rozpoczyna siê
w drugi dzieñ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, a koñczy

balem na Placu Œw. Marka we wtorek przed Œrod¹
Popielcow¹. Na ulice Wenecji wychodzi wtedy ko-
rowód przebierañców. Znany na ca³ym œwiecie i czê-
sto pokazywany w telewizji jest brazylijski karna-
wa³ w Rio de Janeiro. Parada rozpoczyna siê od prze-
kazania uczestnikom kluczy do miasta i pokazem
sztucznych ogni. W tym czasie prezentowane s¹ ró¿-
ne szko³y brazylijskiej samby, a na zakoñczenie wy-
brana zostaje najlepsza para. Tancerze i pozostali
biesiadnicy, ubrani w pe³ne przepychu, czêsto sk¹pe
stroje, wyra¿aj¹ ¿ywio³owoœæ i w³asny temperament.

Do rozrywek karnawa³owych nale¿¹ g³ównie
parady i bale. Polska posiada lokalne obrzêdy w za-
le¿noœci od regionu. Podobnie jak w innych krajach
europejskich nasz rodzimy karnawa³ od pocz¹tku
wi¹za³ siê z obfitoœci¹ poczêstunków, tañcami i swa-
wol¹. Jedzono t³usto i pito du¿o mocnych trunków,
choæ bawiono siê stosownie do zasobów material-
nych. W miastach urz¹dzano wystawne bale i uczty,
a w XVI w. sta³y siê modne kostiumowe bale dwor-
skie, zwane redutami. Suto zastawione sto³y czeka-
³y na goœci w salonach szlacheckich, zaœ do najcie-
kawszych staropolskich zabaw karnawa³owych na-
le¿a³y kuligi jad¹ce od dworu do dworu. Karnawa³
ch³opski wzbogacony by³ o elementy folkloru, a przy
tym niezwykle weso³y. Zgodnie ze zwyczajem
przodków odprawiano obrzêdy na p³odnoœæ i uro-
dzaj. Bardzo wystawnie obchodzono ostatni karna-
wa³owy tydzieñ i mo¿na powiedzieæ, ¿e nikt nie
przejmowa³ siê umiarem w jedzeniu i piciu. Goto-
wano wiele t³ustych potraw, choæ nie tak bogatych,
jakie dogadza³y podniebieniom panów. W chatach
unosi³ siê zapach s³oniny, sad³a, czasem nawet kie³-
basy i miesza³ ze s³odk¹ woni¹ sma¿onych racuchów,
blinów i chrustu, o których na co dzieñ nikt nie œmia³
marzyæ. Tañczono w domach i karczmach, a na uli-
cach wsi, miasteczek, a tak¿e wielkomiejskich
przedmieœciach pl¹sa³y korowody przebierañców.
Wieœ najwierniej pielêgnowa³a swe zwyczaje, tote¿
tutaj najd³u¿ej zachowa³y siê obrzêdy, w których
bra³y udzia³ postaci znane z wczeœniejszych kolêd-
niczych obchodów, m. in. przebrane za zwierzêta:
koza, turoñ, niedŸwiedŸ i konik, jak równie¿ ¿uraw
i bocian.

Na pewno warto
podtrzymywaæ dawne
zwyczaje, a jeœli nie ma
siê ochoty robiæ tego
w sposób czynny, to wy-
pada pamiêtaæ o ustnych
przekazach, które ucz¹
szacunku do rodzimej

tradycji i pozwalaj¹ tworzyæ wspólne dobro z inny-
mi narodami Europy.

Z zabaw¹ i karnawa³em, zw³aszcza na polskim
gruncie, nierozerwalnie ³¹czy siê zimowy odpoczy-
nek dzieci i m³odzie¿y, czyli ferie. Trzeba pomóc
m³odym ludziom w zagospodarowaniu wolnego cza-
su, aby by³ przyjemny, radosny, ale i wartoœciowy,
a jego spêdzanie przynios³o korzyœci fizyczne, umy-
s³owe oraz emocjonalne. Najlepiej, aby zimowy wy-
poczynek mia³ formê czynn¹ i wi¹za³ siê z relaksem
na œwie¿ym powietrzu, a wiêc ³y¿wy i zabawa na
szkolnym boisku, narty, sanki, w miarê mo¿liwoœci
odwiedziny piêknych polskich gór, wyjazdy do
Szczyrku, Wis³y czy Zakopanego. Jeœli pogoda wy-
j¹tkowo nie sprzyja, to zawsze pozostaj¹ basen i sale
gimnastyczne: koszykówka czy tenis sto³owy. W cza-
sie ferii nie powinno siê zapominaæ o dobrodziej-
stwach bibliotek. Wolno zrezygnowaæ z lektury
szkolnej na rzecz przygodowej, fantastycznej, m³o-
dzie¿owej obyczajówki, przenosz¹cej m³odego czy-
telnika w œwiat dobrych marzeñ, fantazji, ucz¹cej cie-
kawych doœwiadczeñ. Mi³e i po¿yteczne jest wyj-
œcie do kina, a przy okazji spotkanie z przyjació³mi.

Trwa karnawa³, najwy¿szy czas zaplanowaæ
zabawê. W organizacjê najlepiej w³¹czyæ rodziców
i wychowawców: urz¹dziæ salê, wykonaæ stroje, bo
nie musi to byæ typowa dyskoteka, ale prawdziwy
bal. Pamiêtaj¹c o ciekawej i cennej tradycji karna-
wa³owej mo¿na rozwijaæ twórczy talent, pobudzaæ
wyobraŸniê, korzystaæ z wiedzy wczeœniejszych po-
koleñ. Nie chodzi przecie¿ wy³¹cznie o uszycie stro-
jów i zrobienie maski, lecz o wartoœæ w³asnorêcznej
pracy, uwra¿liwienie na bogactwo i piêkno folkloru.

Zwyczaje staropolskie, tradycja, kultura-kontra
m³odzie¿. Trzeba przyznaæ, ¿e cel i zadanie ambit-
ne, nawet w tym w¹skim aspekcie, o jakim by³a
mowa, ale z pewnoœci¹ s³uszne. Warto podj¹æ tak¹
próbê pod warunkiem, ¿e bêdzie to wspólny wysi-
³ek doros³ych i m³odych. Najproœciej zacz¹æ od
skromnego stroju, a potem przyjdzie czas na pol-
skiego turonia, elfa czy weneckiego ksiêcia.

Karnawa³, ferie

Krystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna Rosner

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Sto-
warzyszenie Rodziców na Rzecz
Dzieci Niepe³nosprawnych „Olimp”
w Brzeszczach rozpoczê³o 1 stycz-
nia realizacjê projektu: „Razem æwi-
czymy, tworzymy i siê bawimy -
cykl zajêæ aktywizacyjnych dla dzie-
ci niepe³nosprawnych” . Projekt jest
wspó³finansowany ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego.  W reali-
zacjê przedsiêwziêcia czynnie w³¹cza
siê Oœrodek Kultury w Brzeszczach.

Do udzia³u w projekcie zaprasza-
my wszystkie chêtne osoby niepe³-
nosprawne (w wieku do 30 lat) za-
meldowane na terenie gminy Brzesz- FKFKFKFKFK

cze. Do koñca 2010 r. uczestnicy
bêd¹ spotykaæ siê m.in. na zajêciach
rehabilitacyjnych, terapeutycznych i
plastycznych. Planowane s¹ tak¿e
wyjazdy integracyjne. Udzia³ w pro-
jekcie jest bezp³atny. Szczegó³owe
informacje oraz regulamin rekruta-
cji dostêpne s¹ w siedzibie Stowa-
rzyszenia Olimp (ul. Kosynierów 20,
Brzeszcze) oraz na stronie interne-
towej Oœrodka Kultury, a wkrótce
tak¿e na osobnej stronie projektu. W
sprawie projektu mo¿na tak¿e pytaæ
telefonicznie pod numerem telefonu:
608 114 590. Liczy siê kolejnoœæ
zg³oszeñ.
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12 grudnia w œwietlicy na os. Szymanow-
skiego rozegrano turniej tenisa sto³owego
w grze podwójnej. Organizatorami byli: Samo-
rz¹dy Osiedlowe nr 4 i nr 7 oraz œwietlica OK.

Zawodnicy startowali w 2 kategoriach wieko-
wych  kat. I - dzieci i m³odzie¿, kat. II - doroœli.

Debliœci rozegrali turniej systemem „ka¿dy
z ka¿dym” (round robin), a o kolejnoœci miejsc
decydowa³a suma uzyskanych punktów. W kate-
gorii I zwyciê¿yli Mateusz Tomala i £ukasz Tar-
gosz. Kolejne miejsca zajêli: Tomasz Polok i Jakub
Pawlusiak, Marek B³achaniec i Marcin Smêtek.

Wœród doros³ych najlepsi okazali siê Piotr
Michalik i Andrzej Broszkiewicz, którzy nie dali
szans przeciwnikom i zgromadzili komplet zwy-
ciêstw. Drugie miejsce zajêli Marcin P³onka i Mi-
ros³aw Krzanowski, a trzecie Bartosz Korczyk
i Marek Oczkoœ. Zawodnicy otrzymali okolicz-
noœciowe dyplomy i drobne upominki ufundowa-
ne przez organizatorów.

Nad prawid³owym przebiegiem turnieju czu-
wali przewodnicz¹cy samorz¹dów S³awomir
Drobny i Czes³aw ̄ ak, Katarzyna Roszak, instruk-
tor œwietlicy oraz Zofia Gembala, cz³onek samo-
rz¹du i przyjaciel œwietlicy.

Turniej tenisa

KRKRKRKRKR

W trakcie spotkañ w ramach programu „Œwia-
domy Konsument” nieraz podawa³em negatywne
przyk³ady sprzeda¿y poza lokalem przedsiêbior-
stwa. Dotyczy to szczególnie sprzeda¿y prowa-
dzonej w ramach pokazów urz¹dzanych w loka-
lach i zaciszach domowych. Pokazy w domu po-
tencjalnego nabywcy s¹ bardziej ryzykowne
z wielu wzglêdów. W momencie sprzeda¿y w domu
znajduj¹ siê niejednokrotnie tylko dwie osoby plus
sprzedaj¹cy. Ma to szczególne znaczenie przy re-
klamacjach i dochodzeniu swoich praw nie tylko
z racji ustawy konsumenckiej.

Od pewnego czasu na naszym terenie poja-
wiaj¹ siê przedstawiciele firm oferuj¹cych filtry
wodne. Z oferty jednego z nich skorzysta³ pan
Pawe³ (imiê i nazwisko znane redakcji) wraz z ¿on¹.
Sprzedaj¹cy filtry pan Adam by³ bardzo przeko-
nywuj¹cy. Tym bardziej, ¿e przeprowadzona przez
niego „fachowa” analiza wykaza³a tragiczny stan
jakoœci wody. Roztoczone przez sprzedawcê ka-
tastroficzne wizje dalszego picia takiej wody prze-
razi³yby ka¿dego u¿ytkownika wodoci¹gów. Nie
pozosta³o nic innego jak skorzystaæ z rewelacyj-
nego urz¹dzenia filtruj¹cego wodê metod¹ odwró-
conej osmozy. Pan Adam w przyp³ywie wyj¹tko-
wej sympatii dla gospodarzy pozwoli³ sobie zwra-
caæ siê do nich na Ty i przy takiej rodzinnej at-
mosferze obni¿y³ cenê zestawu z oko³o 7 000 z³
za komplet na 4700 z³ - dorzucaj¹c gratisowy
monta¿. Szybko sporz¹dzono i podpisano umo-
wê. W tym samym dniu zjawi³ siê monter, który
zainstalowa³ urz¹dzenie. Pan Adam ponownie zja-
wi³ siê po dwóch tygodniach i bardzo prymityw-
nymi przyrz¹dami potwierdzi³, ¿e jakoœæ wody jest
bardzo dobra. Przep³yw wody przez filtr zosta³
uwiarygodniony poprzez nape³nienie litrowego
pojemnika. Na jedno pytanie przedstawiciel fir-
my nie potrafi³ odpowiedzieæ - dlaczego to urz¹-

dzenie jest tak drogie?! Filtr zainstalowany pod
zlewozmywakiem przypomina gospodarzom
o tym, jak cenna jest woda, któr¹ pij¹.

Niestety pan Pawe³ pojawi³ siê w naszym biu-
rze po 10 dniach od daty zakupu urz¹dzenia. Ju¿
na pierwszy rzut oka mo¿na by³o stwierdziæ, ¿e
sprzeda¿ nie odby³a siê zgodnie z prawem. Pan
Pawe³ podpisa³ umowê, w której poœwiadcza³, ¿e
zosta³ poinformowany o mo¿liwoœci odst¹pienie
od umowy oraz ¿e otrzyma³ wzór takiego oœwiad-
czenia. Niestety nic takiego nie mia³o miejsca,
a fakt ten bardzo skomplikowa³ sprawê uniewa¿-
nienia umowy. Po sprawdzeniu ceny podobnego
urz¹dzenia w sklepie okaza³o siê, ¿e przemi³y pan
Adam wraz ze swoim szefem zarobili na czysto
4000 z³. Nie bez przyczyny mo¿na mówiæ o z³o-
tym interesie, skoro przez godzinê mo¿na za-
robiæ tyle pieniêdzy. Trudno wyrokowaæ jak
zakoñczy siê sprawa reklamacji lub rezygnacji
z umowy. Dziwi fakt, ¿e konsumenci niejedno-
krotnie zastanawiaj¹ siê d³u¿ej nad kupnem towa-
rów o mniejszej wartoœci, a transakcje o du¿ej
wartoœci dokonuj¹ bez wiêkszego zastanowienia
i rozeznania na rynku.

Po raz kolejny zwracam równie¿ uwagê na
przera¿aj¹cy fakt podpisywania dokumentów bez
ich wczeœniejszego przeczytania. Mi³ego sprze-
dawcê zawsze mo¿na zaprosiæ na inny termin, kie-
dy ju¿ bêdziemy przygotowani do transakcji.

W razie pytañ i problemów zwi¹zanych z eg-
zekwowaniem praw konsumenckich zapraszam do
Oddzia³u Federacji Konsumentów w Brzeszczach,
ul. Ofiar Oœwiêcimia 39/1 (tel. 032 737 31 77).
Obecnie w ramach programu „Œwiadomy Konsu-
ment” nasza placówka udziela porad w: poniedzia-
³ek (9.00-13.00), wtorek (9.30-13.30), œroda
(10.00-14.00), czwartek (14.30-16.30), pi¹tek
(14.30-16.30).

Piotr Potyka, prezes Oddzia³u Federa-Piotr Potyka, prezes Oddzia³u Federa-Piotr Potyka, prezes Oddzia³u Federa-Piotr Potyka, prezes Oddzia³u Federa-Piotr Potyka, prezes Oddzia³u Federa-
cji Konsumentów w Brzeszczachcji Konsumentów w Brzeszczachcji Konsumentów w Brzeszczachcji Konsumentów w Brzeszczachcji Konsumentów w Brzeszczach

Porady konsumenckie

Z³oty wodny interes

(ci¹g dalszy wyników na str. 27)

Wyniki I edycji Ligi P³ywackiej w Brzeszczach

12 grudnia na basenie „Pod Platanem”
rozegrana zosta³a II runda ligi p³ywackiej.
Tym razem uczestnicy rywalizowali miêdzy
sob¹ w stylu dowolnym.

MWMWMWMWMW

Idea rozpowszechniania aktywnego wypo-
czynku poprzez p³ywanie przynosi coraz lep-
sze skutki poniewa¿ w drugiej rundzie impre-

zy konkurowa³o ze sob¹ jesz-
cze wiêcej entuzjastów p³y-
wania. I to nie tylko m³odzie-
¿y. Do wziêcia udzia³u w za-
wodach zg³osi³o siê jeszcze
wiêcej doros³ych.

Niespodziank¹ dla naj-
m³odszych p³ywaków by³a
wizyta na basenie… œw. Mi-
ko³aja, który towarzyszy³
dzieciom podczas ceremonii
wrêczania dyplomów. Kolej-
na runda ligi ju¿ w marcu.
Zapraszamy

styl dowolny
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Sport

Klasyfikacja generalna I Ligi P³ywackiej
w Brzeszczach (2/4 runda)

Wyniki I edycji Ligi
P³ywackiej w Brzeszczach
styl dowolny
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