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Grand Prix dla Iskierek

- 28 kwietnia w Jawiszowicach ekshumo-
waliœmy 12-osobow¹ zbiorow¹ wojskow¹ nie-
mieck¹ mogi³ê z II Wojny Œwiatowej. S¹ to ¿o³-
nierze nieznani. Znaleziono przy nich jeden nie-
œmiertelnik i resztki umundurowania. Szcz¹t-
ki zosta³y przeniesione na cmentarz ¿o³nierzy
do Siemianowic Œl¹skich - wyjaœnia Adam
Schulz pracownik firmy Vermex z Katowic.

Du¿o wczeœniej spraw¹ mogi³y w Jawiszowi-
cach zainteresowa³ siê Bartosz S³atyñski w zwi¹z-
ku z badaniami historycznymi na temat jednostek
niemieckich stacjonuj¹cych na terenie naszego
miasta pod koniec II Wojny Œwiatowej:
- Dotar³em do ludzi, którzy przez lata opiekowali
siê grobem na skraju jawiszowickiego lasu. Po-
stanowi³em powiadomiæ polsko-niemieck¹ Fun-
dacjê Pamiêæ, która zajmuje siê ochron¹ miejsc
pamiêci, cmentarzy i grobów ofiar wojen - opo-
wiada Bartosz S³atyñski. - Sprawa mo¿e rodziæ
ró¿ne opinie. Ja kierowa³em siê jej czysto ludz-
kim aspektem. Ka¿dy z tych ¿o³nierzy mia³ swoj¹
rodzinê, która jak s¹dzê, chcia³aby wiedzieæ o lo-
sach krewnego. Jak poinformowa³ mnie Pan Szulc,
proces ustalenia to¿samoœci ¿o³nierzy zacznie siê
po ukoñczeniu tego sezonu. Wszystkie dane
wszystkich ekshumacji tego roku zostan¹ zaraz
na pocz¹tku roku 2013 przes³ane do Niemiec,
gdzie bêd¹ rozpatrywane. Dane osobowe mog¹
byæ za pozwoleniem potomków tych zmar³ych
ujawnione. Znaleziony nieœmiertelnik dopiero
w 2013 w Niemczech bêdzie poddany analizie.
Jeœli choæ jeden z tych ¿o³nierzy zostanie ziden-
tyfikowany a rodzina powiadomiona, cel zosta-
nie osi¹gniêty. Wed³ug Ÿróde³ niemieckich, na te-

rytorium Polski zginê³o w czasie II Wojny Œw.
ok. 500 tys. ¿o³nierzy. £¹czna iloœæ ekshumowa-
nych szcz¹tek ¿o³nierzy niemieckich w latach
1990-2011 wynosi blisko 140.000. Nale¿y pa-
miêtaæ o zbrodniach hitleryzmu, ale pamiêæ na-
le¿y siê te¿ poleg³ym w tej okropnej wojnie.
W imiê pojednania i lepszej przysz³oœci - dodaje
pan Bartosz.

Jedna z mieszkanek* domów,
w pobli¿u których po³o¿ony jest
symboliczny ju¿ grób, dobrze
pamiêta tamte wydarzenia:
- Mia³am wtedy 16 lat. To by³a
sobota 27 stycznia 1945 roku
wieczorem. Wczeœniej tego ssa-
mego dnia spoza lasu nadci¹gnê-
³a seria katiuszy ruskich, zmie-
rzali w stronê Czechowic. Rodzi-
ce poszli spaæ, ja my³am jeszcze
pod³ogê w kuchni. Ju¿ koñczy-
³am pracê, a tu nagle ktoœ puka
do drzwi. Posz³am do sieni i py-
tam kto tam? „Tur mach auf!”.
Otworzy³am wiêc drzwi, a w pro-
gu sta³o dwóch ¿o³nierzy nie-
mieckich. Dziœ ju¿ nie pamiêtam,
czy mieli trupie czaszki na czap-

kach. W ka¿dym razie by³ to oficer z adiutantem.
Muszê powiedzieæ, ¿e bardzo mi siê ten m³odszy
podoba³, mia³ takie czarne faluj¹ce w³osy… „Bit-
te essen!”. Poprosi³am, by weszli, ale widzieli, ¿e
pod³oga zosta³a dopiero co umyta, powiedzieli
wiêc, bym roz³o¿y³a na niej gazety i dopiero wte-
dy przeszli do kuchni. W tamtym czasie mieszka-
³a u nas lokatorka - Wiktoria by³a Œl¹zaczk¹ wy-
dan¹ za kogoœ z Brzezinki (przesiedlili j¹ do nas
w czasie budowy obozu koncentracyjnego), umia-
³a po niemiecku. Posz³am j¹ obudziæ. Rodzice rów-
nie¿ wstali. Niemcy wyjaœnili, ¿e chcieliby coœ cie-
p³ego zjeœæ, nie jedli nic przez pó³torej dnia. Mie-
liœmy tylko mleko, chleb, mas³o i jajka. Ugotowa-
³am mleko i jajka, zaczêli jeœæ. Kiedy skoñczyli -
„Bitte noch einmal das selbe”. Zagotowa³am wiêc
mleko jeszcze raz i wysz³am na sieñ, by je trochê
ostudziæ. By³o 28 stopni mrozu. Liczê: raz, dwa,
trzy… Niemiec pyta lokatorki, co robiê. Wyjaœni-
³am, ¿e liczê pojazdy, bo do wsi jedzie tabor - ko-
nie, wozy z ¿o³nierzami. Przet³umaczy³a mu - „Das
ist nicht…”. Naliczy³am 56 wozów, które przeje-
cha³y przy leœniczówce w stronê wsi. Ju¿ mia³am
wracaæ do œrodka i odwróci³am siê, a wtem nagle
wpada SSman z trupi¹ czaszk¹ na czapce.

Oni te¿ chcieli do domów
Koñcem kwietnia gimnazjaliœci w ca-

³ej Polsce zdawali testy kompetencji
uprawniaj¹ce do wyboru kolejnej szko³y.
W brzeszczañskim PZ nr 6 najwiêksz¹
popularnoœci¹ ciesz¹ siê zawody powi¹-
zane z prac¹ na kopalni.

-
- Fe, jakie to niewychowane...!

Wiadomo  ADHD!-
Obecnie o chorobie ADHD mówi siê

o wiele wiêcej ni¿ jeszcze klika lat temu -
dziœ dzieci sprawiaj¹ce problemy wycho-
wawcze s¹ czêœciej poddawane diagnozie
pod wzglêdem zespo³u nadpobudliwoœci
psychoruchowej z deficytem uwagi. Z cze-
go mo¿e wynikaæ taka sk³onnoœæ?
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Ksi¹¿ki w nowej oprawie
W dobie Internetu, telewizji i otacza-

j¹cych nas skrótowych informacji, biblio-
teka mo¿e kojarzyæ siê z czymœ przestarza-
³ym i zbêdnym. Czy wobec tego jest skaza-
na na powolne odchodzenie do lamusa?
Wcale nie! Musi po prostu maszerowaæ
wraz z postêpem...
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Dalie, pacioreczniki
Wiosna to najlepszy moment na prze-

gl¹dniêcie i zajêcie siê roœlinami wieloletni-
mi, a nie zimuj¹cymi w gruncie, takimi jak
dalie, pacioreczniki (kanny), datury, mieczy-
ki i wiele innych.

Z poradnika ogrodnika

14 i 15 maja w MDK w Piekarach Œl¹-
skich odby³ siê Przegl¹d Fina³owy XIX
Regionalnego Przegl¹du Pieœni im. prof.
Adolfa Dygacza „Œl¹skie Œpiewanie”.
Wziê³o w nim udzia³ 103 solistów i zespo-
³ów wy³onionych i zakwalifikowanych
w trakcie eliminacji rejonowych, które
trwa³y od 27 marca do 19 kwietnia 2012 r.
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Felieton

Euroszopka

Jakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub Krzywolak

Najwiêksze œwiêto europejskiej pi³ki no¿nej tu¿
tu¿. Oficjalnie Polska w pe³nej gotowoœci do przy-
jêcia gwiazd Starego Kontynentu. W koñcu mamy
drogi - jedne w planach, inne w budowie, ale za-
wsze. Przep³acone stadiony stoj¹. Kolej te¿ jako tako
jeŸdzi. Trener powo³a³ na tyle szerok¹ kadrê, ¿e zmie-
œcili siê w niej Francuzi i Niemcy, a prezydent za-
klepa³ orze³ka na koszulkach naszych reprezentan-
tów. W³aœnie polskie god³o na piersiach obcokra-
jowców nie spodoba³o siê jednemu by³emu pi³ka-
rzowi, który konsekwentnie chodzi od studia do stu-
dia i opowiada jak to wstydzi siê, ¿e swojego czasu
broni³ dostêpu do polskiej bramki. Do tego stopnia,
¿e w desperacji kibicowaæ bêdzie Niemcom i graj¹-

cym tam dwóm prawdziwym Polakom. A propos prawdziwych Polaków, Pre-
zes zgodnie z tradycj¹ staro¿ytnych na czas igrzysk zapowiedzia³ zawieszenie
broni i nie bêdzie atakowa³ Rz¹du, no chyba, ¿e zostanie sprowokowany rzecz
jasna. Rozejm ma jednak pewne nieprzekraczalne granice i o obiedzie z Do-
naldem nie ma mowy. Pokojowego nastawienia Jaros³awa nie podzielaj¹ jed-
nak zwi¹zkowcy, którzy nie zamierzaj¹  zaprzestaæ protestów i ju¿ gro¿¹ boj-
kotem. Najlepiej niech otocz¹ stadion narodowy i przykuj¹ siê do barierek, co
ostatnio nieŸle im wysz³o przed sejmem. Obawiam siê jednak, ¿e kibice mog¹
byæ mniej wyrozumiali ni¿ parlamentarzyœci. Atmosfera jest wiêc napiêta, co
udzieli³o siê naszej naj³adniejszej minister, a w zasadzie ministrze. Zaapelo-
wa³a ona do reprezentacji Rosji, ¿eby ta zrezygnowa³a z pobytu w hotelu Bri-
stol z obawy przed pochodami z okazji kolejnej miesiêcznicy katastrofy smo-
leñskiej. Biedna Joanna obawia siê chyba, ¿e zwolennicy teorii o zamachu na
prezydenta planuj¹ szturmem pomóc naszej reprezentacji pokonaæ Rosjan.
Na to wygl¹da, ¿e pani ministe...ra nie wierzy w zdolnoœci naszych kopaczy,
którzy jak na razie na ka¿dej konferencji prasowej ¿al¹ siê dziennikarzom, jak
to Franek wyciska z nich ostanie poty. To rzeczywiœcie skandal, ¿e trener zmu-
sza nasze gwiazdy do tak wielkiego wysi³ku. Kto to widzia³, ¿eby siê tak kato-
waæ? Przecie¿ mo¿na przechodziæ trzy mecze i mieæ wczeœniejsze wakacje.
B³aszczykowski i spó³ka powinni na treningach s³uchaæ naszego nowego
skocznego hymnu na Euro - Koko Euro spoko! w wykonaniu zespo³u o wdziêcz-
nej nazwie Jarzêbina. Mo¿e nie z³agodzi on bólu miêœni, ale przynajmniej
ch³opcy bêd¹ mieli weso³o na zgrupowaniu. Powodów do œmiechu nie maj¹
natomiast nasi wschodni s¹siedzi i nie chodzi mi o fajerwerki na przystan-
kach w Dniepropietrowsku ani rozróbê w parlamencie, a o próbê bojkotu
ukraiñskiej czêœci zawodów. Najwy¿si przedstawiciele w³adzy pañstw Europy
zachodniej solidarnie od Angeli Merkel po ksiêcia Williama z ma³¿onk¹, nie
zamierzaj¹ wybraæ siê na stadiony w Kijowie, Charkowie, Doniecku oraz
Lwowie i podaæ d³oni Janukowiczowi, który jawnie ³amie prawa cz³owieka
bezpodstawnie przetrzymuj¹c Juliê Tymoszenko. Kropl¹ przepe³niaj¹c¹ cza-
rê goryczy by³y zdjêcia posiniaczonej mêczennicy, które wyciek³y mimo czuj-
nego nadzoru funkcjonariuszy autorytarnego re¿imu. Na nic zdaj¹ siê apele
córki poszkodowanej, ¿eby nie bojkotowaæ tak wspania³ego œwiêta futbolu.
Co ciekawe, podczas olimpiady w Pekinie nie by³o s³ychaæ tak ostrych g³o-
sów, a nie od dziœ wiadomo, ¿e Chiny w kwestii przestrzegania praw obywate-
li maj¹ delikatnie mówi¹c sporo za uszami. Nie wspominaj¹c ju¿ o Rosji,
gospodarzu Mistrzostw Œwiata w 2018 r.. Za mocni gracze, ¿eby robiæ brzyd-
kie miny, a ma³ej, biednej Ukrainie mo¿na trochê dokopaæ, zw³aszcza, ¿e ta
chce siê integrowaæ z kryszta³ow¹ Uni¹, chocia¿ to chyba bardziej zachodowi
powinno zale¿eæ, ¿eby nie wpad³a w objêcia nowego starego prezydenta -
cara który ju¿ zaoferowa³ swoj¹ pomoc. W Polsce pojawi³y siê nawet g³osy,
¿eby odebraæ Ukraiñcom mistrzostwa, a fina³ rozegraæ w Warszawie. Pewnie,
zabierzmy Bogu ducha winnym kibicom Andrija Szewczenki i spó³ki byæ mo¿e
jedyn¹ tak wspania³¹ okazjê do œwiêtowania i zapomnienia o codziennych
smutkach. Na ca³e szczêœcie w³adze UEFA s¹ na tyle rozs¹dne, ¿e nie uleg³y
œrednio sensownym naciskom. Ale doœæ ju¿ niemi³ych informacji. Najwa¿niej-
sze, ¿e mimo fochów niektórych polityków Mistrzostwa i tak dojd¹ do skutku,
a kibice bêd¹  pasjonowaæ siê raczej pojedynkami europejskich gigantów, ni¿
tym kto zaszczyci³, a kto nie zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ trybuny honorowej.
Mimo tego ca³ego zamieszania, gdyby nawet nasza przygoda z mistrzostwami
mia³aby zakoñczy siê meczem otwarcia, pojedynkiem o wszystko i rozgrywk¹
o honor, kibicujmy naszym i bawmy siê dobrze, bo kiedyœ w koñcu i tak coœ
wygramy, a drugie tak wielkie œwiêto futbolu w Polsce mo¿e siê ju¿ nigdy
wiêcej nie powtórzyæ.

22 maja na wniosek Wojewódzkiego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowe-
go w Krakowie w uzgodnieniu z Gminnym Centrum Zarz¹dzania Kry-
zysowego w Brzeszczach funkcjonariusze Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Oœwiêcimiu przeprowadzili kontrolê stê¿eñ czynników szkodliwych
dla zdrowia w obrêbie szybu wentylacyjnego nr 4 na ul. Daszyñskiego
w Jawiszowicach w zwi¹zku z trwaj¹c¹ akcj¹ po¿arow¹ w KWK Brzesz-
cze. Kontrola pomiarowa nie wykaza³a przekroczeñ najwy¿szych
dopuszczalnych stê¿eñ chwilowych czynników szkodliwych dla zdro-
wia mieszkañców.

Po¿ar w KWK „Brzeszcze”

KSKSKSKSKS

Komendant Gminnego Centrum Zarz¹dzaniaKomendant Gminnego Centrum Zarz¹dzaniaKomendant Gminnego Centrum Zarz¹dzaniaKomendant Gminnego Centrum Zarz¹dzaniaKomendant Gminnego Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego w Brzeszczach Krzysztof TKryzysowego w Brzeszczach Krzysztof TKryzysowego w Brzeszczach Krzysztof TKryzysowego w Brzeszczach Krzysztof TKryzysowego w Brzeszczach Krzysztof Tokarzokarzokarzokarzokarz

21 maja o godzinie 8.47 do Okrê-
gowego Urzêdu Górniczego zosta³o
zg³oszone rozpoczêcie akcji przeciw-
po¿arowej w kopalni „Brzeszcze”.
Po¿ar wykryto na g³êbokoœci 640-
900 metrów.
 
- Stê¿enie gazów spowodowa³o, ¿e
rano wszczêto akcjê ratownicz¹.
Najwa¿niejsze jest, ¿e nikt nie od-
niós³ obra¿eñ i nie ma zagro¿enia dla
zdrowia i ¿ycia ludzkiego - mówi
Zbigniew Madej, rzecznik prasowy
Kompanii Wêglowej, do której na-
le¿y kopalnia Brzeszcze.
- Po¿ar zlokalizowany zosta³ w chod-
niku wentylacyjnym œciany 193.

Po¿ar ma charakter endogeniczny,
czyli pod ziemi¹ nast¹pi³ samoza-
p³on wêgla. Powo³any sztab dzia³a
bez przerw od poniedzia³ku, w za-
le¿noœci od potrzeb w akcji bierze
udzia³ od szeœciu do oœmiu zastêpów
ratowniczych, w tym cztery z kopal-
ni Brzeszcze, a pozosta³e z Okrêgo-
wej Stacji Ratownictwa Górniczego
z Jaworzna i s¹siednich kopalñ -
stwierdza Zdzis³aw Filip kierownik
Dzia³u Zarz¹dzania. Niew¹tpliwie
wybuch po¿aru poci¹gnie za sob¹
straty materialne kopalni, jednak
najwa¿niejsze, ¿e jak do tej pory
ogieñ nie zagrozi³ ¿yciu ani zdrowiu
¿adnego z górników.

Powiat Oœwiêcimski to pozy-
tywna energia i ma³a ojczyzna
w sercu Europy - przekonuje au-
torka zwyciêskiego projektu. 14
maja Zarz¹d Powiatu w Oœwiêcimiu
oficjalnie zaprezentowa³ nowe
logo Powiatu Oœwiêcimskiego.

- Projekt sk³ada siê z dwóch
liter: „P” jak powiat i „O” jak
Oœwiêcimski - wyjaœnia Alicja
Wilusz-Kotwicz, autorka loga
i dodaje: - Oddzia³ywanie znaku
wzmacnia dobór kolorów, iden-
tyfikowanych z nadziej¹, energi¹
oraz aktywnoœci¹. Kolor b³êkit-
ny jest symbolem pokoju, w sub-
telny sposób nawi¹zuje do Unii

Powiat ma swoje logo

NLNLNLNLNL

Europejskiej, ¿ó³ty symbolizuje
nowy dzieñ i nowy pocz¹tek, z kolei
zielony niesie nadziejê - t³umaczy
autorka.
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Samorz¹d

Burmistrz Brzeszcz og³asza szóste przetar-
gi ustne nieograniczone na sprzeda¿ ni¿ej opi-
sanych nieruchomoœci gruntowych niezabu-
dowanych po³o¿onych w Brzeszczach przy ul.
Siedliska:

Nieruchomoœci gruntowe nie s¹ obci¹¿one
prawem osób trzecich.
1.W obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze
nieruchomoœci gruntowe, bêd¹ce przedmiotem
przetargu po³o¿one s¹:
- dzia³ka pgr 1510/8 w obszarze zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnosto-
j¹cej, oznaczonym symbolem B.118.M3.,
- dzia³ki: pgr 1510/9, pgr 1510/10, pgr 1510/11
oraz pgr 1510/12 pasem szerokoœci oko³o 5 m
wzd³u¿ swej pó³nocnej granicy w obszarze us³u-
gowo-przemys³owym oznaczonym symbolem
B.107.UP pozosta³a czêœæ w obszarze zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wol-
nostoj¹cej, oznaczonym symbolem B.118.M3.
Ponadto nieruchomoœci po³o¿one s¹ w terenie
górniczym „Brzeszcze IV”.

2. Przetargi zostan¹ przeprowadzone 21 czerw-
ca 2012 r. w godzinach ustalonych w tabeli w ko-
lumnie 7, w budynku Urzêdu Gminy w Brzesz-
czach przy ul. Koœcielnej 4, pokój 127.
3.Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³a-

cenie wadium najpóŸniej do 18 czerwca 2012 r. prze-
lewem na konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach: BS
O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za
wp³atê wadium, uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy na konto
Urzêdu Gminy w Brzeszczach) lub gotówk¹ w kasie
Urzêdu Gminy w Brzeszczach.
Uwaga! W przypadku wp³aty wadium na wy-
brane dzia³ki nale¿y podaæ ich numery. Wp³a-
cenie wadium w wysokoœci 16 432,00 z³ upowa¿-
nia do brania udzia³u we wszystkich przetar-
gach ustnych nieograniczonych na sprzeda¿ nie-
ruchomoœci wymienionych w tabeli w wier-
szach od 1 do 5.

Wniesione wadium zostanie zwrócone uczest-
nikom przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od dnia zamkniêcia lub odwo³ania prze-
targu, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg

Og³oszenie o przetargu

Burmistrz Brzeszcz og³asza przetarg ust-
ny nieograniczony na wybór najemcy lokalu
mieszkalnego.

Lokal mieszkalny przeznaczony do oddania
w najem w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego znajduje siê na pierwszym piêtrze bu-
dynku wielofunkcyjnego S³u¿by Zdrowia z wy-
dzielon¹ czêœci¹ mieszkaln¹. Lokal przeznaczo-
ny do przetargu znajduje siê w budynku po³o¿o-
nym w Brzeszczach przy ul. S³owackiego 2 i sta-
nowi w³asnoœæ gminy Brzeszcze.

1.Opis lokalu mieszkalnego:
a) lokal sk³ada siê z nastêpuj¹cych pomieszczeñ:
- trzech pokoi o powierzchni u¿ytkowej odpo-
wiednio: 15,20 m2, 13,30 m2, 18,70 m2.
- kuchni o powierzchni u¿ytkowej 10,70 m2

- ³azienki o powierzchni u¿ytkowej 4,20 m2

- WC o powierzchni u¿ytkowej 1,40 m2

- spi¿arni o powierzchni u¿ytkowej 3,30 m2

- spi¿arni o powierzchni u¿ytkowej 2 m2

- przedpokoju o powierzchni u¿ytkowej 13,40 m2

£¹czna powierzchnia u¿ytkowa lokalu mieszkal-
nego wynosi 82,20 m2.
b) lokalowi przyporz¹dkowane jest pomieszcze-
nie przynale¿ne: piwnica o pow. 7,50 m2

c) lokal jest wyposa¿ony w nastêpuj¹ce instala-

Og³oszenie o przetargu
cje pod³¹czone do sieci miejskiej: centralnego
ogrzewania, energii elektrycznej, wodoci¹gow¹,
kanalizacyjn¹, telekomunikacyjn¹ i gazow¹.
d) lokal jest wyposa¿ony w stolarkê okienno-
drzwiow¹ drewnian¹, okna zespolone malowane
farb¹ olejn¹. Pod³ogi w pomieszczeniach poko-
jowych z klepki parkietowej, w ³azience i WC
p³ytki ceramiczne, a w kuchni i spi¿arce wyk³adzi-
na PCV. Œciany dzia³owe lokalu murowane z ce-
g³y, tynki wewnêtrzne wapienno-cementowe.
2. Lokal przeznaczony jest do oddania w najem
na czas nieoznaczony.
3. Przetarg zostanie przeprowadzony 13 czerw-
ca 2012 r. w Urzêdzie Gminy w Brzeszczach przy
ul. Koœcielnej 4, pokój 127 o godzinie 9.00.
4. Cena wywo³awcza stawki czynszu lokalu wy-
nosi: 5,40 z³ za jeden metr kwadratowy po-
wierzchni u¿ytkowej lokalu. Wylicytowana
kwota bêdzie stanowi³a stawkê czynszu 1m2

powierzchni u¿ytkowej lokalu i zostanie po-
wiêkszona o 10% za wyposa¿enie mieszka-
nia w instalacjê centralnego ogrzewania.
5. Wadium wynosi 500,00 z³.
6. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest:
- wp³acenie wadium przelewem na konto Urzêdu
Gminy w Brzeszczach (nr BS MiedŸna O/Brzeszcze
44 8446 1016 2002 0075 2374 0005) lub gotówk¹
w kasie Urzêdu Gminy w Brzeszczach najpóŸ-

niej do 11 czerwca 2012 r. W przypadku wp³aty
wadium przelewem za wp³atê wadium uwa¿a
siê wp³yw pieniêdzy na konto Urzêdu Gminy
w Brzeszczach.
- z³o¿enie w sekretariacie Urzêdu Gminy w Brzesz-
czach przy ul. Koœcielnej 4 do 11 czerwca 2012 r.
pisemnego oœwiadczenia, ¿e uczestnik przetar-
gu zapozna³ siê z projektem umowy najmu lo-
kalu mieszkalnego bêd¹cego przedmiotem prze-
targu i przyjmuje go bez zastrze¿eñ.

Wp³acone wadium zostanie zwrócone uczest-
nikom przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od dnia zamkniêcia lub odwo³ania prze-
targu, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg
wygra, a wp³acone przez niego wadium zosta-
nie zwrócone po podpisaniu umowy najmu na
lokal mieszkalny bêd¹cy przedmiotem przetar-
gu. Umowa najmu musi zostaæ podpisana w ter-
minie do 14 dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Najemca oprócz czynszu bêdzie ponosi³ op³a-
ty niezale¿ne od w³aœciciela (media). Szczegó-
³owych informacji na temat przetargu mo¿na
uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunalnego
Urzêdu Gminy w Brzeszczach przy ul. Koœciel-
nej 4, osobiœcie w godzinach pracy Urzêdu lub
telefonicznie (0-32) 7728570, 7728573.

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

* wylicytowana cena nieruchomoœci zostanie powiêkszona o 23% VAT

wygra, a wp³acone przez niego wadium zosta-
nie zaliczone na poczet ceny nabycia nierucho-
moœci. Wylicytowana kwota musi zostaæ wp³a-
cona przez nabywcê przed zawarciem aktu no-
tarialnego. W przypadku uchylenia siê osoby,
która wygra przetarg od zawarcia umowy no-
tarialnej wadium przepada na rzecz gminy
Brzeszcze. Wszystkie koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci nieruchomoœci
ponosi nabywca. Nabycie nieruchomoœci przez
cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego
przez Ministra Spraw Wewnêtrznych w drodze
decyzji administracyjnej za zgod¹ Ministra
Obrony Narodowej. Szczegó³owe informacje na
temat przetargu, regulaminu przeprowadzania
przetargu oraz nieruchomoœci bêd¹cej przedmio-
tem przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Mie-
nia Komunalnego Urzêdu Gminy w Brzesz-
czach przy ul. Koœcielnej 4, telefon (0-32)
7728571, 7728570.

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

Og³oszeniOg³oszeniOg³oszeniOg³oszeniOg³oszeniaaaaa drobne drobne drobne drobne drobne
• Montaż i konserwacja anten RTV-sat.; tel. 33 810
70 22, 604 836 409.

• Sprzedam działki budowlane 13 arów i 27 arów
w Jawiszowicach. Tel. 32 623 25 82 lub 667 877 875.

• Kiosk drewniany 12 m2 do sprzedania na działkę.
Tel. 668 855 496.

• Do wynajęcia lub sprzedania pawilon handlowy
25 m2 w Jawiszowicach przy ul. Handlowej. Tel.
668 855 496.
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Burmistrz Brzeszcz og³asza drugi prze-
targ ustny nieograniczony na sprzeda¿ nie-
ruchomoœci zabudowanej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu numerem
dzia³ki 1189/38 o powierzchni 2549 m2, po³o-
¿onej w Brzeszczach przy ul. Nosala, zapisa-
nej w ksiêdze wieczystej KR1E/00042031/6
prowadzonej w S¹dzie Rejonowym, Wydzia³
V Ksi¹g Wieczystych w Oœwiêcimiu, stano-
wi¹cej w³asnoœæ Gminy Brzeszcze. Na nieru-
chomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu usy-
tuowany jest budynek wolnostoj¹cy, partero-
wy, niepodpiwniczony o powierzchni zabudo-
wy 199 m2.
1. Nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona prawem osób
trzecich.
2. W obowi¹zuj¹cym, miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego gminy
Brzeszcze dzia³ka 1189/38 odleg³a do 7,5 m
od osi ul. Nosala po³o¿ona jest w terenie miê-
dzy liniami rozgraniczaj¹cymi drogi lokalnej,
oznaczonym symbolem L1x2, odleg³a do 10
m od osi torów kolejowych w obszarze komu-
nikacji kolejowej, oznaczonym symbolem KK,
pozosta³a czêœæ w obszarze zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolno-
stoj¹cej, oznaczonym symbolem B.149.M3.
Ponadto parcela znajduje siê w terenie górni-
czym „Brzeszcze IV”, a zgodnie z oznacze-
niem na rysunku planu miejscowego przewa¿a-
j¹ca jej czêœæ w terenie ci¹gu ekologicznego.
3. Budynek po³o¿ony na nieruchomoœci bêd¹-
cej przedmiotem przetargu , ze wzglêdu na swój
stan techniczny przeznaczony zosta³ do rozbiórki
na podstawie Decyzji Nr 312/11 z 16.05.2011 r.
Starosty Oœwiêcimskiego.
4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu
21 czerwca 2012 r. o godzinie 11.20 w budyn-

ku Urzêdu Gminy w Brzeszczach, ul. Koœcielna
4, pokój 127.
5. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi
130 000,00 z³.
6. Wadium: 13 000,00 z³.
7. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest
wp³acenie wadium najpóŸniej do 18 czerwca 2012 r.
przelewem na konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach:
BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005
(za wp³atê wadium, uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy
na konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach), lub go-
tówk¹ w kasie Urzêdu Gminy w Brzeszczach.

Wniesione wadium zostanie zwrócone uczest-
nikom przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od dnia zamkniêcia lub odwo³ania prze-
targu, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg
wygra, a wp³acone przez niego wadium zosta-
nie zaliczone na poczet ceny nabycia nierucho-
moœci. Wylicytowana kwota musi zostaæ wp³a-
cona przez nabywcê przed zawarciem aktu no-
tarialnego. W przypadku uchylenia siê osoby,
która wygra przetarg od zawarcia umowy no-
tarialnej wadium przepada na rzecz gminy
Brzeszcze. Wszystkie koszty zwi¹zane z prze-
niesieniem prawa w³asnoœci nieruchomoœci
ponosi nabywca. Nabycie nieruchomoœci przez
cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego
przez Ministra Spraw Wewnêtrznych w drodze
decyzji administracyjnej za zgod¹ Ministra
Obrony Narodowej. Szczegó³owe informacje na
temat przetargu, regulaminu przeprowadzania
przetargu oraz nieruchomoœci bêd¹cej przedmio-
tem przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Mie-
nia Komunalnego Urzêdu Gminy w Brzeszczach
ul. Koœcielna 4, tel. (0-32) 7728571, 7728570.

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

Og³oszenie o przetargu

Cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹. To znaczy,
¿e musi ¿yæ z innymi ludŸmi, z ma³ymi wyj¹t-
kami. Ale nawet samotnicy porzucaj¹c towa-
rzystwo korzystaj¹ z osi¹gniêæ cywilizacji.
Cz³owiek zawsze by³, jest i bêdzie zale¿ny od
drugiego cz³owieka, realizuje siê dla lub dziê-
ki, przy pomocy lub kosztem osób, z którymi
¿yje. Wchodz¹c w uk³ad spo³eczny, tracimy
nieograniczon¹ wolnoœæ. Pozostaje nam prak-
tycznie tylko prawo wyborcze, ale i ono nie
mo¿e byæ nieograniczone. Aby spo³ecznoœæ
zorganizowana mog³a sprawnie funkcjonowaæ,
musi byæ prawo, ka¿dy cz³owiek w nim ¿yj¹-
cy musi wiedzieæ, jakie ma przywileje i obo-
wi¹zki. Jakie jest prawo - odpowiedŸ jest pro-
sta: takie, jacy s¹ ludzie, którzy je tworz¹ i dla
kogo je tworz¹.

Ale dosyæ tych rozwa¿añ prawno- socjologicz-
no-filozoficznych. Jesteœmy spo³eczeñstwem
pañstwa demokratycznego, w którym prawo pi-
sane i uchwalone jest regulaminem zachowañ
równym dla wszystkich. Ale czy wszyscy to tak
postrzegaj¹? W naszym pañstwie prawa zamiast
je egzekwowaæ jeszcze niesprawdzone, s¹ ci¹-
gle przez naszych najm¹drzejszych wybrañców
poprawiane. Nowelizacje to setki stron dla sze-
regowego obywatela zupe³nie niezrozumia³ych,
a dla prawników uczta do zabaw interpretacyj-
nych. Dziêki temu taka ró¿norodnoœæ wyroków
za takie same przestêpstwa. W demokratycz-
nym pañstwie prawa jego stró¿e powinni byæ
szanowani i budziæ respekt, a jak jest u nas…?
Zdecydowana akcja policji wobec ³ami¹cych
prawo - i co s³yszymy od kibiców? „Gestapo”,
„SS” - i tak wspieramy naszych stró¿y prawa.
Ale trudno siê dziwiæ, kiedy szef opozycji dzia-
³ania rz¹du porównuje do hitleryzmu. To ju¿
prawie koniec demokracji, to prawie anarchia,
poniewa¿ czêœæ obywateli czuje siê bezkarnie.
Pal¹ opony w czasie protestów, ograniczaj¹
wolnoœæ przeciwników politycznych, posuwaj¹
siê do rêkoczynów i s³ownych przestêpstw. Dla
czêœci z nich prawo to immunitet lub si³a orga-
nizacji. Oni mog¹ wszystko, a próba zastoso-
wania wobec nich prawa to ograniczanie ich

wolnoœci politycznych i ograniczanie dzia³añ
opozycji. Szary obywatel pali liœcie - p³aci
mandat, zwi¹zkowcy pal¹ opony bez konse-
kwencji. Zakaz palenia, picia i u¿ywania s³ów
wulgarnych w miejscach publicznych powinien
byæ norm¹ spo³eczn¹, a nie prawn¹. Ale my dla
œwiêtego spokoju nie reagujemy, gdy jest ³ama-
ny. M³odzi ludzie, czêsto dzieci, pod wp³ywem
alkoholu wyczyniaj¹ ró¿noœci niezgodne z pra-
wem: przestawiaj¹ znaki drogowe, niszcz¹
³awki, œmietniki. Ktoœ im ten alkohol sprzeda³
mimo zakazu. Jeœli chcemy pe³nej, niebezpiecz-
nej wolnoœci, to pozwalajmy nadal na takie za-
chowania, zlikwidujmy stra¿e miejskie, a mo¿e
i policjê, bo przecie¿ utrzymujemy je z bud¿e-
tu. Powoli przejdziemy z demokracji w anar-
chiê, a pañstwo prawa zamieni siê w krainê
bezprawia.
Przed nami Euro 2012. Poczujmy siê wspó³od-
powiedzialni za organizacjê i sukces Polski. Niech
œwiat zobaczy, ¿e potrafimy razem walczyæ o suk-
ces mimo ró¿nic politycznych i wzajemnej nie-
chêci. Niech chocia¿ raz Polska bêdzie dla nas
wszystkich najwa¿niejsza. Niech goœcie czuj¹ siê
dobrze i wywioz¹ jak najlepsze wra¿enia, a to na
pewno zmieni nasz obraz w oczach œwiata. To tak
niewiele, a da tak wiele.

Czas prawa...?
„Cz³owiek jest absolutem dla
samego siebie. Jest to jednak
przedziwny absolut, poniewa¿
nie wystarcza samemu sobie.
Z g³êbi swego serca domaga siê
absolutnego uznania od strony
innego.”

Ks. Józef Tischner

Józef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef Stolarczyk

Wiadomo ju¿, ¿e z bezp³atnego badania
mammograficznego w gminie Brzeszcze sko-
rzysta³y 224 panie.

Zaproszeñ na badanie wys³ano jednak wiê-
cej - w Brzeszczach 635, w Zasolu (³¹cznie z Ja-
wiszowicami) 648. W porównaniu do krajów za-
chodnich œwiadomoœæ wagi profilaktyki raka
piersi wci¹¿ stoi na niskim poziomie, choæ ten
stan powoli zaczyna siê poprawiaæ. Coraz wiê-
cej kobiet zdaje sobie sprawê, ¿e od jednej de-
cyzji mo¿e zale¿eæ ich ¿ycie. Niestety wiele pañ
nie przywi¹zuje wagi do rutynowej kontroli, nie-
które znów tak bardzo boj¹ siê badania czy jego
wyników, ¿e omijaj¹ ka¿d¹ okazjê diagnozy sze-
rokim ³ukiem. Zdarzaj¹ siê przypadki, ¿e bywa
za póŸno i wtedy chcia³oby siê tak wiele oddaæ,
by tylko cofn¹æ czas i pójœæ na badanie… teraz
nie jest za póŸno. Wiêkszoœæ tego typu zmian
nie jest groŸna, tak samo wymaga jednak dia-
gnozy. Odwagi, Kobieto - Mamo, ¯ono, Córko,
Babciu, Siostro: zbyt wiele znaczysz, by móc po-
zwoliæ sobie na zaniedbywanie tych spraw.

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Serdecznie dziêkujemy Dyrektor OK M.
Wójcik oraz innym Pracownikom OK, Pra-
cownikom UG, Amazonkom brzeszczañskim,
Anecie Fetko z Gabinetu Pielêgniarek Œro-
dowiskowych, Dyrektorowi Przychodni
Zdrowia w Zasolu Panu Klimkowi oraz Pie-
lêgniarkom, So³tys Zasola Z. Wójcik oraz So³-
tysowi Jawiszowic S. Sajdakowi, L. Krawczy-
kowi z OSP Zasole oraz tym Wszystkim, któ-
rzy przyczynili siê do pomocy organizacyj-
nej, a nie zostali wymienieni.

Kobieto, jesteœ zbyt
cenna…!

Dominika B¹kDominika B¹kDominika B¹kDominika B¹kDominika B¹k
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Historia Samorz¹du

Wraz z wyzwoleniem wschodniej czêœci
powojennej Polski spod okupacji niemiec-
kiej, Krajowa Rada Narodowa (KRN) oraz
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
(PKWN) przyst¹pi³y do organizowania pañ-
stwa polskiego. Jednym z jego elementów
by³o stworzenie podstaw dla dzia³ania tere-
nowych oddzia³ów administracji, czyli samo-
rz¹du terytorialnego.

Zasady, na podstawie których dzia³a³ samo-
rz¹d, w g³ównej mierze opiera³y siê na schema-
cie wypracowanym w okresie przedwojennym.
KRN oraz PKWN, wydaj¹c odpowiednie akty
prawne, wprowadzi³y nastêpuj¹ce przepisy: re-
prezentacj¹ samorz¹du terytorialnego by³y rady
narodowe, pocz¹tkowo jako organy tymczaso-
we, póŸniej jako sta³e organy samorz¹dowe. Ze
sk³adu rady narodowej wybierano prezydium,
którego zadaniem by³o zatwierdzanie uchwa³
samej rady. Ponadto sta³ym elementem samo-
rz¹du - na poziomie gminy - by³ zarz¹d gmin-
ny, w stosunku do rady narodowej dzia³aj¹cy
jako organ wykonawczy. Sk³ada³ siê on z wójta,
podwójciego i kilku cz³onków. Wszyscy byli wy-
bierani przez radê.

Brzeszcze, wraz z okolicznymi miejscowoœcia-
mi, zosta³y wyzwolone spod okupacji niemiec-
kiej w koñcu stycznia 1945 r. Wraz z likwidacj¹
w³adz okupacyjnych mieszkañcy Brzeszcz sta-
nêli przed problemem zorganizowania w³asnej
administracji, która w sprawny sposób zarz¹-
dza³aby gmin¹ w trudnej, powojennej rzeczy-
wistoœci ekonomicznej. W kilka dni po wyzwo-
leniu - 5 lutego - odby³o siê zebranie obywa-
telskie mieszkañców gminy Brzeszcze, na któ-
rym obecnych by³o 29 osób. G³ównym zada-
niem zebrania by³o wybranie przedstawicieli do
Tymczasowej Rady Narodowej - organu, który
mia³ zajmowaæ siê administrowaniem gmin¹.
Radnymi reprezentuj¹cymi Brzeszcze zosta³y
4 osoby: Jan Siuta, Jan Szromba, Micha³ Po-
mietlarz i ks. Stanis³aw Szlachta. Ks. Szlachta
nie przyj¹³ jednak tego stanowiska, zas³aniaj¹c
siê obowi¹zkami, jakie pe³ni³ w Szpitalu pro-
wadzonym przez Czerwony Krzy¿. Zapropo-
nowa³ jednoczeœnie, aby na jego miejsce wy-
brano Kazimierza Bielenina - przedwojennego
wójta Brzeszcz. Zebrani jednak zdecydowanie
odrzucili tê kandydaturê, wybieraj¹c na wolne
stanowisko Józefa Husarka. Jednoczeœnie pod-
jêto decyzjê, ¿e pozostali Radni zostan¹ wy-
brani na osobnych zebraniach zwo³anych w po-
szczególnych miejscowoœciach gminy.

Po kilku dniach - 9 lutego - odby³o siê nastêpne
zebranie. By³o to pierwsze posiedzenie Tymcza-
sowej Rady Narodowej. W jej sk³ad wesz³o w su-
mie 21 osób. Oprócz wybranych wczeœniej oraz
dokooptowanych póŸniej przedstawicieli Brzeszcz
- w sumie 9 osób - w zebraniu bra³o udzia³  sze-
œciu przedstawicieli Jawiszowic oraz po dwóch
przedstawicieli z Przecieszyna, Skidzinia i Wilcz-
kowic. Na tym posiedzeniu nast¹pi³ ci¹g dalszy
organizacji w³adz gminy. W tajnym g³osowaniu

wybrano wójta, którym zosta³ Jan Siuta (zdoby³
a¿ 16 g³osów). Nastêpnie - na wniosek wójta -
wybrano jego zastêpcê, którym zosta³ Micha³
Pomietlarz. Kolejnym punktem zebrania by³ wy-
bór Zarz¹du Gminnego, który sk³ada³ siê z 7 osób:
Franciszek Badura i Jan Szromba (Brzeszcze),
Karol Klimeczek i Jan Wrona (Jawiszowice),
Franciszek Kasprowski (Przecieszyn), Roman
Chrobak (Skidziñ) i W³adys³aw Jankowski
(Wilczkowice). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e na kolej-
nych posiedzeniach sk³ad ten doœæ czêsto ulega³
zmianom. Kolejnym etapem formowania w³adzy
gminnej by³ wybór poszczególnych Komisji,
których powo³ano do ¿ycia 6: Komisja Rolna,
Opieki Spo³ecznej i Zdrowotno-Sanitarnej,
Oœwiatowa, Mieszkaniowa, Drogowa, Stra¿y
Po¿arnej i Bezpieczeñstwa Publicznego oraz
Aprowizacyjna. W póŸniejszym czasie, gdy za-
chodzi³a potrzeba wywo³ana g³ównie odgórny-
mi zarz¹dzeniami, powo³ywano kolejne komi-
sje, m.in. Komisjê Rewizyjn¹. Koñcowym eta-
pem formowania siê w³adzy gminnej by³ wybór
Prezydium Rady. Temat ten podjêto na posie-
dzeniu 23 lutego, na którym postanowiono, i¿
sk³ad Prezydium powinni stanowiæ przedstawi-
ciele partii politycznych (brano pod uwagê
Polsk¹ Partiê Robotnicz¹, Polsk¹ Partiê Socjali-
styczn¹, Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo
Demokratyczne). Zdecydowano, ¿e partie te
powinny siê porozumieæ i w najbli¿szych dniach
przedstawiæ kandydatów. Ostatecznie w sk³ad
Prezydium wysz³y 4 osoby.

Podstawowym problemem, który stan¹³ przed
nowo obranymi w³adzami gminy, by³a trudna sy-
tuacja ekonomiczna. Dobrze obrazuje j¹ wnio-
sek o subwencjê i kredyty, skierowany do Wy-
dzia³u Powiatowego w Bia³ej Krakowskiej. Zo-
sta³ on przygotowany przez Zarz¹d i przedsta-
wiony na posiedzeniu Rady. Obejmowa³ wydat-
ki z trzech pierwszych miesiêcy funkcjonowa-
nia polskiej administracji w gminie Brzeszcze
oraz potrzebne na czêœciowe ich pokrycie sub-
wencje. Obliczono, ¿e wydatki wynosi³y w mar-
cu 24.615 z³, w kwietniu 44.154 z³, w maju
39.200 z³. Gmina by³a w stanie pokryæ nastêpu-
j¹c¹ czêœæ tych kwot: w marcu 1.308 z³, w kwiet-
niu 3.808 z³, w maju 3.508 z³. Samorz¹d by³ wiêc
w stanie wypracowaæ tylko niewielki procent
œrodków potrzebnych do jego funkcjonowania.
Brakuj¹ce pieni¹dze zamierzano uzupe³niæ z fun-
duszy po¿yczonych lub otrzymanych od w³adz
powiatowych. Nie by³a to pierwsza próba zwró-
cenia uwagi w³adz wy¿szego stopnia na trudno-
œci, z jakimi borykano siê w pierwszych miesi¹-
cach po wojnie. Jeszcze w lutym 1945 r. do Sta-
rosty Powiatowego w Bia³ej Krakowskiej uda³a
siê specjalna delegacja z proœb¹ o pomoc w or-
ganizowaniu aprowizacyjnego zaplecza dla gmi-
ny. W odpowiedzi us³yszano, ¿e „nie mo¿na li-
czyæ na jakikolwiek przydzia³ ¿ywnoœci od Pañ-
stwa, nale¿y [uczyniæ wszystko] by gmina by³a
samowystarczalna”.

W celu sprawniejszego wypracowania œrodków
niezbêdnych do funkcjonowania, w³adze gminy

uchwali³y statut op³at administracyjnych. Na
jego podstawie pobierano m.in. op³aty za wszel-
kiego rodzaju wydawane zaœwiadczenia (5 z³),
za nadanie prawa przynale¿noœci do gminy (naj-
dro¿sza pozycja w statucie - 1.000 z³), pozwole-
nie na budowê domu (200 z³), pozwolenie na
urz¹dzanie zabaw i festynów (200 z³), pozwole-
nie na urz¹dzenie zabawy weselnej (100 z³),
pozwolenie na wywieszenie szyldu lub reklamy
(200 z³), pozwolenie na wywieszenie afiszów in-
formuj¹cych o zabawach lub imprezach arty-
stycznych (5 z³). Ponadto statut zawiera³ tak¹
pozycjê, jak op³aty od ka¿dej schwytanej kro-
wy, œwini, kury lub gêsi pas¹cej siê na obcym
gruncie (10-15 z³). Zdecydowano siê równie¿ na
drastyczne podniesienie tzw. „pok³adnego”, czyli
op³at za miejsce na cmentarzu. Ich wysokoœæ
wzros³a wówczas niemal trzykrotnie. Warto
zwróciæ uwagê, ¿e mieszkañcy Przecieszyna,
Skidzinia i Wilczkowic zostali zobowi¹zani do
p³acenia wy¿szych kwot ni¿ mieszkañcy
Brzeszcz. Pocz¹tkowo by³o to od 2,5 do 5 z³
wiêcej (w zale¿noœci od tego czy chowano dziec-
ko czy osobê doros³¹), po podwy¿ce by³a to ju¿
ró¿nica rzêdu 10 do 45 z³.

Problemy finansowe nie by³y jedynymi, z ja-
kimi boryka³ siê samorz¹d gminy Brzeszcze
w trudnej powojennej rzeczywistoœci. Jednak
w g³ównej mierze to w³aœnie one by³y g³ówn¹
przyczyn¹ pozosta³ych trudnoœci. W miesiêcz-
nym sprawozdaniu z wrzeœnia 1945 r. sporz¹-
dzonym dla Starostwa, wójt Jan Siuta pisa³, ¿e
„sytuacja finansowa gminy jest beznadziejna
[…], funduszów na przeprowadzenie inwesty-
cji gmina nie posiada ¿adnych […], gmina po-
siada niewyp³aconych rachunków na oko³o
60.000 z³otych.” Sam stan kadrowy  sta³ na prze-
szkodzie do sprawnego zarz¹dzania gmin¹: „stan
organizacyjny Zarz¹du gminnego pozostaje w dal-
szym ci¹gu swego rozwijania siê, administracja
Urzêdu gminnego nie mo¿e podo³aæ pracy, jak¹
jest obarczana, z uwagi na brak si³ odpowied-
nich […]”. Bardzo dotkliwe dla kondycji gminy
by³y m.in. obowi¹zkowe dostawy zarówno na
rzecz wojsk radzieckich, jak i pañstwa polskie-
go, przez co trudno by³o spe³niæ zadoœæ proœ-
bom miejscowej ludnoœci o dostarczenie ¿yw-
noœci. Warto zwróciæ uwagê na s³owa wspomnia-
nego raportu, w których wójt stwierdza³, ¿e „sto-
sunek ludnoœci do w³adz i urzêdów jest nie przy-
chylny, zauwa¿a siê nieufnoœæ do wszystkich
zagadnieñ i poci¹gniêæ, w szczególnoœci do Za-
rz¹du gminnego, ¿e ma³o dok³ada starañ o za-
opatrywanie ludnoœci w ¿ywnoœæ.” Opisuj¹c
sytuacjê aprowizacyjn¹, wójt zwraca³ uwagê, ¿e
tylko pracownicy Kopalni s¹ nale¿ycie zaopa-
trywani, natomiast „[…] inne zawody pozostaj¹
bez wy¿ywienia, nic na kartki nie otrzymuj¹,
zebrane plony mog¹ wystarczyæ na zaspokoje-
nie potrzeb tut. ludnoœci, o ile nie zajd¹ jakie
dodatkowe kontyngenty lub rekwizycje”.
Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e przedstawiaj¹c
ogóln¹ sytuacjê mieszkañców gminy, wójt wyda³
równoczeœnie dobre œwiadectwo lokalnej spo³ecz-
noœci, która w trudnych czasach zachowa³a sza-
cunek dla samych siebie: „Ludnoœæ ¿yje w wa-
runkach zmiennych, radz¹c sobie w ró¿ny spo-
sób, pomagaj¹c sobie wzajemnie.”

Samorz¹d terytorialny w Brzeszczach
w pierwszych miesi¹cach 1945 r.

Micha³ JarnotMicha³ JarnotMicha³ JarnotMicha³ JarnotMicha³ Jarnot
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Edukacja

Co dalej?
Koñcem kwietnia gimnazjaliœci w ca³ej Pol-

sce zdawali testy kompetencji uprawniaj¹ce do
wyboru kolejnej szko³y. W brzeszczañskim PZ
nr 6 najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê za-
wody powi¹zane z prac¹ na kopalni.

- Jak co roku do absolwentów gimnazjum kie-
rujemy bogat¹ ofertê edukacyjn¹ - wyjaœnia dy-
rektor placówki Anna Kasprzyk-Ha³at. - W tech-
nikum otwieramy klasy o profilach:
technik górnictwa podziemnego, tech-
nik logistyk, technik przeróbki kopa-
lin sta³ych, technik ¿ywienia i us³ug
gastronomicznych, technik mechani-
zacji rolnictwa oraz technik weteryna-
rii, natomiast w zasadniczej szkole
zawodowej: górnik eksploatacji pod-
ziemnej oraz klasê wielozawodow¹
(sprzedawca, mechanik, fryzjer, pie-
karz i inne zawody).
Kszta³cenie dla doros³ych uleg³o
zmianie, nie mo¿emy otwieraæ od-
dzia³ów w szkole policealnej, za-
miast tego proponujemy naukê na
kursach kwalifikacyjnych na pozio-
mie K1 - górnik eksploatacji pod-
ziemnej (uprawnienia jak po ZSZ), a w techni-
kum uzupe³niaj¹cym technik górnictwa pod-
ziemnego na podbudowie ZSZ (6 semestrów). Nie
ukrywam, ¿e najwiêcej chêtnych przyci¹ga mo¿-
liwoœæ zdobycia wykszta³cenia w górnictwie.
Dziêki umowie podpisanej w 2007 roku umo-
wie miêdzy Starostwem Powiatowym a KW SA
absolwenci klas m³odzie¿owych o specjalno-
œciach górniczych (technik górnictwa podziem-
nego oraz górnik eksploatacji podziemnej) maj¹
zapewnion¹ pracê na kopalni, co jak wiadomo,
szczególnie w dzisiejszych czasach jest niezwy-
kle cenne. Technik górnictwa podziemnego to
klasa z 7-letni¹ tradycj¹. Ju¿ teraz, czyli zale-
dwie po trzech tygodniach naboru mamy po-
nad sto z³o¿onych podañ. Mo¿liwe wiêc, ¿e
utworzone zostan¹ dwie klasy o tym profilu.
Podobnie w przypadku zasadniczej szko³y za-
wodowej - jest ju¿ 60 chêtnych pierwszego wy-
boru. Do klasy wielozawodowej, jak to zwykle
pod koniec maja, zosta³o z³o¿onych tylko kil-
ka podañ, ale bior¹c pod uwagê praktykê lat wcze-
œniejszych mogê zak³adaæ, ¿e pod koniec sierpnia
bêdzie ich znacznie wiêcej. W zesz³ym roku przy-
jêliœmy 36 uczniów, wiêcej w ³awkach ju¿ siê nie
zmieœci - stwierdza dyrektor PZ 6.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zarówno zasadnicza szko-
³a zawodowa jak i technikum opieraj¹ siê na
kszta³ceniu teoretycznym odbywaj¹cym siê w szko-
le. Program zak³ada realizacjê przedmiotów
ogólnokszta³c¹cych, takich jak we wszystkich
szko³ach w ca³ym kraju - jêzyk polski, mate-
matyka, biologia, fizyka, chemia, itp. Przedmio-
ty wiêc s¹ identyczne jak w liceum ogólno-
kszta³c¹cym, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e w planie
nauczania poœwiêcono im mniejsz¹ iloœæ go-
dzin, poniewa¿ uczniowie musz¹ jeszcze zali-
czyæ kilkadziesi¹t godzin przedmiotów zawo-
dowych, takich jak eksploatacja z³ó¿, miernic-
two, przedmioty elektryczne i mechaniczne itd.
Jak nietrudno siê domyœliæ, zawodowe umie-

jêtnoœci przysz³ych techników opieraj¹ siê na
rzetelnej podstawie z fizyki i matematyki:
- Oczekujemy, ¿e nasi uczniowie do³o¿¹ jak naj-
wiêcej starañ, by mo¿liwie najpe³niej skorzy-
staæ z przedmiotów teoretycznych. Tylko wte-
dy bez problemów przebrn¹ przez póŸniejsz¹
praktykê. Na podstawie wyników z lat wcze-
œniejszych z dum¹ mogê stwierdziæ, ¿e nasi ab-
solwenci zdaj¹ egzaminy zawodowe z sukce-
sami, na co sk³ada siê zarówno gruntowne przy-
gotowanie teoretyczne jak i praktyczne - pod-

kreœla Anna Kasprzyk-Ha³at. - Piêæ lat temu
szko³a podpisa³a umowê z Centrum Kszta³ce-
nia Praktycznego znajduj¹cym siê w Oœwiêci-
miu. Tam zorganizowane s¹ warsztaty dla
wszystkich szkó³ zawodowych z powiatu
oœwiêcimskiego. Dziêki dofinansowaniu z fun-
duszy unijnych, uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ pra-
cy i nauki na nowoczesnym i profesjonalnym
sprzêcie. W CKP znajduj¹ siê stanowiska dia-
gnostyczne dla technika samochodowego, tech-
nika mechanizacji rolnictwa, baza maszyn dla
górników, obrabiarki cyfrowe, spawarki, itd.
Po przeszkoleniu w Centrum uczniowie kierowani
s¹ na dalsz¹ praktykê w kopalni (dodam jeszcze,
¿e po latach prowadzenia szko³y jestem œwiado-
ma, ¿e zajêcia praktyczne do koñca nie s¹ w sta-
nie nauczyæ sztuki górniczej, tego uczy dopiero
pierwsze pó³ roku pracy na dole).
Jeœli chodzi o inne zawody (kszta³cone w kla-
sie wielozawodowej), z regu³y nasi uczniowie
podpisuj¹ umowy o pracê u rzemieœlników, któ-
rzy musz¹ mieæ kwalifikacje pedagogiczne do
opiekowania siê praktykantem (krótki, nietrud-
ny kurs). Na czas nauki w szkole uczniowie za-
trudniani s¹ jako m³odociani pracownicy - p³a-
ci siê za nich ZUS oraz dostaj¹ wynagrodze-
nie. Szczególnie ciesz¹ miejsca nauki i pracy
dla dla m³odzie¿y niepe³nosprawnej. Ogó³em
mo¿emy wykszta³ciæ specjalistów w ok. 50 za-
wodach - ¿artujemy, ¿e jest u nas prawie wszyst-
ko poza lotnikiem. Oprócz najbardziej popu-
larnych profesji us³ugowych zdarza siê równie¿
kominiarz, fotograf.
 Warto zaznaczyæ równie¿, ¿e jako szko³a uczest-
niczymy w unijnym programie podnoszenia ja-
koœci kszta³cenia zawodowego. Dostaliœmy po-
nad 2 mln z³otych na ró¿nego rodzaju kursy do-
kszta³caj¹ce. Od wrzeœnia do czerwca jesteœmy
wiêc w stanie sfinansowaæ naszym uczniom wy-
cieczki zawodoznawcze, sta¿e, a przede wszyst-
kim kursy prawa jazdy, spawacza, operatora wóz-
ków wid³owych, obrabiarek cyfrowych, progra-

mowania CNC i wiele innych - to wszystko z pie-
niêdzy unijnych - wyjaœnia Dyrektor PZ6.

Po zalogowaniu siê do systemu ka¿dy kandydat
powinien wydrukowaæ podanie, a nastêpnie z³o-
¿yæ je osobiœcie w sekretariacie. Na miejscu mo¿-
na uzyskaæ pomoc w wype³nianiu dokumentów,
a tak¿e skierowanie na badania lekarskie w za-
k³adzie medycyny pracy.
- Jak wiadomo, niektóre zawody wymagaj¹ do-
skona³ej kondycji fizycznej. Z tego wzglêdu na
badania kierujemy na samym pocz¹tku, by nie
by³o w¹tpliwoœci, ¿e po ukoñczeniu nauki ab-
solwent nie zostanie odes³any od pracodawcy
z kwitkiem, na przyk³ad z powodu minimalnej
wady wzroku, na któr¹ wczeœniej nie zwróco-
no uwagi - wyjaœnia sekretarka szko³y Beata
Sikora. Na wybór PZ 6 decyduj¹ siê przede
wszystkim ch³opcy (ok. 80% uczniów). Kamil
przyjecha³ razem z wujkiem z Rzyków, by za-
pisaæ siê na listê:
- Startujê do klasy górniczej. Zdecydowa³em siê
z³o¿yæ papiery tutaj, poniewa¿ ukoñczenie klasy
gwarantuje mi pracê. Mam nadziejê, ¿e siê dosta-
nê i od wrzeœnia rozpocznê naukê - mówi absol-
went gimnazjum.

- Szko³a w ostatnich latach bardzo siê rozros³a-
w bie¿¹cym roku szkolnym uczêszcza³o do PZ
6 ponad 960 uczniów i s³uchaczy; mimo to sta-
ramy siê traktowaæ uczniów indywidualnie.
Mamy œwietn¹ kadrê nauczycieli, którzy potra-
fi¹ pracowaæ z czêsto k³opotliwymi, zbuntowa-
nymi nastolatkami.
Chlub¹ szko³y s¹ olimpijczycy - od 4 lat nasi
uczniowie regularnie s¹ finalistami Olimpiady
Górniczej, wychowujemy dobrych fachowców
i rzetelnych pracowników. Wychowawcy dobrze
znaj¹ swoje klasy i potrafi¹ nale¿ycie o nie za-
dbaæ. Jak to zwykle bywa, wiêkszoœæ rodziców
jest zainteresowanych postêpami dziecka, jed-
nak zdarzaj¹ siê i tacy, którzy pozostawiaj¹ na-
stolatka samemu sobie. Ka¿dy uczeñ mo¿e li-
czyæ na nasze wsparcie, dostaje szansê, z któ-
rej powinien skorzystaæ - podsumowuje Anna
Kasprzyk-Ha³at.

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Dy¿ur trwa w godz. 8.00-22.00 w tygo-
dniu, w soboty, niedziele i œwiêta w godz.
8.00-20.00. Dy¿ury ca³odobowe pe³ni¹ ap-
teki w Oœwiêcimiu.

Dy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptek
w czerwcuw czerwcuw czerwcuw czerwcuw czerwcu

ARNIKA ul. S³owackiego 4
22.06-28.06

ZDROWIE ul. Ofiar Oœwiêcimia 31
(pasa¿ w Biedronce)
1.06-7.06
29.06-5.07

SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
8.06-14.06

B£ÊKITNA ul. Ofiar Oœwiêcimia 20
(pasa¿ w Intermerche)
15.06-21.06
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Górnictwo jest t¹ dziedzin¹ przemys³u,
która niesie ze sob¹ ogrom zagro¿eñ, którym
trzeba zapobiegaæ. Z tego wzglêdu Kopalnia
„Brzeszcze” dba o ci¹g³e podnoszenie pozio-
mu kompetencji i wyszkolenie pracowników.
S³u¿by dzia³u BHP podejmuj¹ szerokie dzia-
³ania na rzecz promowania zasad bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy. Wychodz¹ te¿ z wieloma
inicjatywami, na przyk³ad zapraszaj¹c wyspe-
cjalizowane firmy do prezentacji sprzêtu
chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci.

W sk³ad sprzêtu ochronnego wchodz¹: lin-
ki bezpieczeñstwa, ró¿nego rodzaju szelki bez-
pieczeñstwa, urz¹dzenia samohamowne i samo-
zaciskowe, linki asekuracyjne, itp. Ze wzglêdu
na fakt, ¿e sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wy-
sokoœci decyduje o zdrowiu i ¿yciu u¿ytkow-
nika, urz¹dzenia musz¹ charakteryzowaæ siê od-
powiednimi parametrami technicznymi i wy-
god¹ obs³ugi. Dodatkowym argumentem prze-
mawiaj¹cym za prawid³owym doborem sprzê-
tu ochronnego jest pewnoœæ w poruszaniu siê
po stanowisku pracy, gdy¿ u¿ytkownik nie jest
zagro¿ony upadkiem z wysokoœci. Wiadomo,
¿e postêp jaki dokona³ siê w Polsce na prze-
strzeni ostatnich lat w dziedzinie sprzêtu
ochronnego, spowodowa³ znaczne rozszerzenie
asortymentu wyrobów nale¿¹cych do grupy
œrodków ochrony indywidualnej. Wzros³a te¿
ranga w³aœciwego doboru poszczególnych
sk³adników sprzêtu w celu stworzenia systemu

ochronnego odpowiedniego dla konkretnych
zastosowañ. Sytuacja ta wywo³a³a potrzebê
przedstawienia potencjalnym u¿ytkownikom
usystematyzowanej informacji obejmuj¹cej za-
równo zakres, jak i metody zastosowania urz¹-

dzeñ. St¹d te¿ w kopalni Brzeszcze zrealizo-
wany zosta³ pomys³ przeszkolenia pracowników
z ró¿nych zak³adów Kompanii Wêglowej w za-
kresie wymaganej przepisami kontroli sprzêtu
chroni¹cego przed upadkiem. Szkolenie to prze-
prowadzi³a znana i posiadaj¹ca szeroki zakres
kompetencji i uprawnieñ firma szkoleniowa dzia-
³aj¹ca we wspó³pracy z tegorocznym dostawc¹
takiego sprzêtu dla Kompanii Wêglowej S.A. zor-
ganizowano profesjonaln¹ prezentacjê sprzêtu
niezbêdnego do prac wysokoœciowych, zapewnia-
j¹cego ca³kowite bezpieczeñstwo pracownikom
wykonuj¹cym roboty na stanowiskach, gdzie ist-

KWK na wysokoœciach

Prezentacja zabezpieczaj¹cego przyrz¹du nowej
generacji z u¿yciem szeek bezpieczeñstwa
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nieje zagro¿enie upadkiem. Uczestnicy szkolenia
zapoznali siê z praktycznym zastosowaniem
sprzêtu oraz jego kontrol¹, natomiast sprawdzia-
nem przyswojonej teorii by³ koñcowy test egza-
minacyjny. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e intensyfikacja
dzia³alnoœci prewencyjnej na rzecz  poprawy sta-
nu bezpieczeñstwa w kopalniach w perspektywie
czasu przyniesie wymierne efekty w postaci
mniejszej iloœci urazów czy wypadków.
Leszek Ryszka, kierownik Dzia³u BHP kopalni
„Brzeszcze”, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e praca na
wysokoœci pozostaje ci¹gle Ÿród³em wielu niebez-
piecznych wypadków, dostrzeg³ celowoœæ  pro-
wadzenia takich  pokazów i szkolenia pracowni-
ków w tym zakresie. W prezentacji sprzêtu
uczestniczy³y wiêc osoby z dozoru, s³u¿by bhp,
osoby nadzoruj¹ce bezpoœrednio prace na wyso-
koœci, a tak¿e uczniowie Technikum Górniczego
w Brzeszczach odbywaj¹cy praktykê w naszej
kopalni. Zdaniem przysz³ych górników - Tade-
usza Senkowskiego, Krystiana Nycza i Paw³a
¯mudki - pokaz by³ nie tylko interesuj¹cy, ale
równie¿ bardzo po¿yteczny i celowy, gdy¿ mo-
gli zapoznaæ siê z ró¿norodnoœci¹ nowoczesne-
go sprzêtu ochronnego oraz z praktycznymi
wskazówkami odnoœnie jego wykorzystania.
Maj¹c œwiadomoœæ zagro¿eñ, jakie wystêpuj¹
w pracy na wysokoœci, m³odzi praktykanci de-
klaruj¹, ¿e chêtnie wziêliby udzia³ w ponow-
nie zorganizowanej prezentacji. Leszek Rysz-
ka podkreœli³ z kolei, ¿e ów pozytywny trend
podejœcia do zagadnieñ bhp trzeba wzmacniaæ
wykorzystuj¹c ka¿d¹ okazjê.

W dzisiejszych czasach m³odzi ludzie co-
raz czêœciej siêgaj¹ po ró¿nego rodzaju u¿ywki
- od alkoholu przez miêkkie, a¿ po twarde nar-
kotyki. Problemy w szkole, domu, chêæ no-
wych doznañ czy oderwania siê od k³opotów
popychaj¹ m³odzie¿ do wziêcia, wci¹gniêcia
czy zapalenia. W ostatnich latach niepokoj¹-
cym zjawiskiem sta³y siê dopalacze, które
mimo zdecydowanych dzia³añ rz¹du nadal nie
zniknê³y z obiegu.

Jak wiêc walczyæ z t¹ plag¹? Najlepiej po-
przez pokazywanie, ¿e silne wra¿enia mo¿na
odnaleŸæ gdzie indziej, np. w sporcie, który po-
zwoli tak¿e zapomnieæ o codziennej szarej rze-
czywistoœci. W³aœnie to chcieli udowodniæ or-
ganizatorzy imprezy „Ekstremalne Brzeszcze
STOP dopalaczom!!! - Mamy w³asna adrenali-
nê.” 26 maja Park Miejski przy ul. Dworcowej
sta³ siê miejscem pe³nym sil-
nych emocji. Ju¿ od po³udnia
rywalizowali ze sob¹ skaterzy
i zapaleñcy BMX-ów. W miê-
dzyczasie w zielonym namio-
cie odbywa³ siê równie¿ turniej
w Pro Evolution Soccer 2012.
Po 17.00 zaprezentowali siê za-
wodnicy Klubu Kolarskiego KS
AQUILA z Wadowic jednego
z najlepszych kolarskich zespo-
³ów œwiata w konkurencji trial.
Wœród nich znalaz³ siê trzykrot-
ny Mistrz Œwiata, Mistrz Euro-
py i osiemnastokrotny Mistrz

Polski Rafa³ Kumorowski. Koledzy z dru¿yny
zmierzyli siê ze sob¹ w konkursie na najwy¿-
szy skok, w przejeŸdzie toru przeszkód na czas
oraz biegu równoleg³ym. Dobrym pomys³em na

pasjê jest tak¿e taniec, który pozwala nie tylko
wyraziæ siebie, ale tak¿e utrzymaæ cia³o w dobrej
kondycji. Dlatego na scenie pojawi³y siê forma-
cje taneczne utytu³owanej oœwiêcimskiej szko³y

tañca „Grawitacja” pod
wodz¹ instruktorki Pa-
trycji Keller oraz brzesz-
czanin Piotr Michalec,

Uzale¿nieni od adrenaliny

Jakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub Krzywolak

który da³ popis popularnego ostatnio poppingu.
W jakim sporcie mo¿na siê wy¿yæ i to na ry-
walu? W karate i muay thai oczywiœcie. Ma³¹
próbkê boksu tajskiego pokazali cz³onkowie ist-
niej¹cego od 1985 r. Oœwiêcimskiego Klubu
Sportowego Karate i Dalekowschodnich Spor-
tów Walki. Podczas trwania imprezy na telebi-
mie wyœwietlana by³a kompilacja filmów o spor-
tach ekstremalnych m.in. snowboardingu, sur-
fingu, skateboardingu czy motocrossie. Dla naj-
m³odszych przygotowane zosta³y dmuchany za-
mek do skakania, batuta oraz zjazd na linie pod
czujnym okiem cz³onków brzeszczañskiego
Klubu Speleologicznego. Ka¿dy zainteresowa-
ny móg³ tak¿e zasiêgn¹æ informacji na temat
uzale¿nieñ i dopalaczy w specjalnie postawio-
nym namiocie. Miêdzy atrakcjami wyœwietlo-
na i skomentowana przez El¿bietê Grabarczyk
zosta³a tak¿e prezentacja na temat tego proble-
mu. GwoŸdziem programu by³y wystêpy mu-
zyczne mieszkañca naszej gminy ADRA i DJ
Wróbsona oraz TaLLiba, którzy porwali publicz-
noœæ do wspólnej zabawy w rytmach reggae.
Oby wiêcej takich akcji!

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

Oœrodek Kultury sk³ada serdecznie podziêkowania osobom, które szcze-
gólnie zaanga¿owa³y siê w organizacjê imprezy EKSTREMALNE
BRZESZCZE - STOP DOPALACZOM!!! MAMY W£ASN¥ ADRENA-
LINÊ!!! - Piotrowi Ciupce, Marcinowi Baraniakowi, Arturowi P³azie,
Rados³awowi Albinowi, Wojciechowi Œliwie, Ireneuszowi Danielczyko-
wi - firma MOBIS, Andrzejowi Kramarczykowi - trenerowi kadry pol-
skiej w trialu rowerowym, Maciejowi Heczko - firmie TECHRAMPS,
Robertowi Pest - ABRYS, Adrianowi Okrzeja, KWK „Brzeszcze”, OSP
Jawiszowice oraz sponsorom: Wies³awowi Albinowi, Klubowi UK£AD
w Oœwiêcimiu.
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13 maja w Warszawie na Stadionie Rugby
Warszawskiego AWF dwaj przedstawiciele
gminy Brzeszcze: Maksymilian Kojm z oœ. Pa-
derewskiego oraz Jakub Mat³aszek z Brzesz-
cze-Bór wziêli udzia³ w Wielkim Finale Pro-
gramu Dzieciêcej Eskorty McDonald’s i wygra-
li g³ówn¹ nagrodê w postaci wyprowadzania
pi³karzy podczas jednego z meczów Turnieju
UEFA EURO 2012.

W konkursie bra³y udzia³ dzieci w wieku od
6 do 10 lat. Swoj¹ przygodê ch³opcy rozpoczêli

od wrzucenia konkursowego kuponu w Restau-
racji McDonald’s: Maksa wylosowano w Pszczy-
nie, a Kuba wygra³ w Bielsku-Bia³ej, w sumie wy-
³oniono ok. 600 z 25 500 zg³oszeñ. Kolejnym eta-
pem konkursu by³y pó³fina³y, które odby³y siê
w czterech miastach, gospodarzach Turnieju

UEFA EURO 2012 - w Gdañsku, Poznaniu, War-
szawie i we Wroc³awiu. Ch³opcy zostali przydzie-
leni do pó³fina³u we Wroc³awiu, gdzie 22 kwiet-
nia odby³y siê zawody sportowe i konkursy z wie-
dzy o sporcie, podczas których wybrano 70 dzieci -
uczestników fina³u Konkursu. W sumie z 4 miast
zakwalifikowano do dalszego etapu 280 dzieci.
Ch³opcy dziêki sprawnoœci fizycznej oraz wie-
dzy sportowej na temat dru¿yn EURO 2012 prze-
szli do fina³u - 13 maja 2012 wziêli udzia³ w za-
wodach na Stadionie Rugby AWF Warszawa.
W zmaganiach uczestniczy³o 300 dzieci. Wie-
czorem og³oszono 200 nazwisk wygranych
dzieciaków, które bêd¹ wyprowadzaæ pi³karzy
podczas jednego z meczów Turnieju UEFA
EURO 2012. Wœród szczêœliwców, którzy wy-
walczyli miejsca w fina³owej 200-tce, znaleŸli
siê równie¿ Kuba i Maks. Ch³opcy otrzymali
z r¹k Przedstawicieli McDonald’s Polska spe-
cjalne certyfikaty, podpisane przez ambasado-
ra programu Dzieciêcej Eskorty McDonald’s,
Kapitana Reprezentacji Polski Jakuba B³asz-
czykowskiego, uprawniaj¹ce uczestnika Pro-
gramu do wyprowadzania Pi³karzy podczas jed-
nego z meczów EURO 2012. Maks i Kuba zo-
stali przydzieleni do meczu Grecja - Czechy, któ-
ry zostanie rozegrany na Stadionie we Wroc³awiu
we wtorek 12 czerwca o godz. 18.00. Sam fakt, ¿e
uda³o im siê szczêœliwie przejœæ przez tyle eta-
pów jest przyk³adem na to, ¿e warto podejmo-
waæ próby spe³nienia swoich marzeñ - choæby
nie wiem jak irracjonalnych.

Mamy swoich na Euro!:) Dzia³alnoœæ charytatywna w Gimnazjum
nr 2 prowadzona jest od pocz¹tku istnienia
szko³y, natomiast od czterech lat dzia³a Szkol-
ny Klub Wolontariusza „Przyjœæ z pomoc¹”.

Jego g³ównym celem jest uwra¿liwienie m³o-
dzie¿y na potrzeby i cierpienie innych, kszta³to-
wanie postawy opartej na empatii, ¿yczliwoœci,
tolerancji i szacunku do cz³owieka, a przede
wszystkim niesienie bezinteresownej pomocy
potrzebuj¹cym. Klub Wolontariusza powsta³
z inicjatywy gimnazjalistów. Obecnie skupia 18
wolontariuszy. Jego siedzib¹ jest œwietlica szkol-
na, a opiekunkami panie Jolanta ̄ arkowska ,Bo-
¿ena Sajdak i Gra¿yna G³¹b. Nasze motto sta-
nowi¹ s³owa Lewisa Carolla: „To, co robimy dla
innych, jest tym, co naprawdê warto robiæ”.
Ka¿dy, kto chce zostaæ wolontariuszem, musi
przejœæ odpowiednie szkolenie. Co roku organi-
zowane s¹ warsztaty nt. „Aspekty wolontariatu,
prawa i obowi¹zki wolontariusza” prowadzone
przez koordynatora z Centrum Wolontariatu p.
Beatê Komenderê oraz p. Jolantê ¯arkowsk¹.
Celem tych spotkañ jest odpowiedŸ na pytania:
Jak zostaæ wolontariuszem? Gdzie mo¿na praco-
waæ jako wolontariusz? Dlaczego warto anga¿o-
waæ siê w wolontariat? Poznajemy równie¿ aspek-
ty prawne wolontariatu oraz dowiadujemy siê, jak
opiekowaæ siê osobami niepe³nosprawnymi. Po
ukoñczeniu szkoleñ otrzymujemy odpowiednie
zaœwiadczenia.
Wspó³pracujemy z OPS, FPS oraz ze Stowarzy-
szeniem Rodziców na Rzecz Dzieci Niepe³no-
sprawnych „Olimp” i w ten sposób uzyskujemy
na bie¿¹co informacje na temat kolejnych osób

Wolontariat to coœ
dla mnie

Pawe³ KojmPawe³ KojmPawe³ KojmPawe³ KojmPawe³ Kojm

Jak mawia³ klasyk, mecz mo¿na wygraæ,
przegraæ albo zremisowaæ. Zawsze jest tak,
¿e jedni siê ciesz¹, a drudzy smuc¹, podzia³
punktów te¿ raczej nikogo nie satysfakcjonu-
je. 27 maja w Parku Miejskim przy ul. Dwor-
cowej zosta³ rozegrany wyj¹tkowy pojedynek
pi³karski, taki z którego obie dru¿yny wysz³y
zwyciêsko.

Mowa o drugim Meczu ̄ ycia zorganizowa-
nym przez Rafa³a Andreasa koordynatora dzia-
³aj¹cej w naszej gminie od 2010 r. akcji „Ra-
zem Zmieniajmy Œwiat, Razem Pomagajmy
Innym”, Fundacjê Œl¹skiego Centrum Chorób
Serca oraz Maltañsk¹ S³u¿bê Medyczn¹. To
w³aœnie zespo³y dwóch ostatnich zmierzy³y siê
ze sob¹ w wyj¹tkowym spotkaniu. „Sk³adaki”
- osoby po transplantacji m.in. p³uc, serca czy
nerek, mimo przelotnych problemów pogodo-
wych, podjê³y reprezentacje „Malty”, która nie-
znacznie wygra³a na boisku. Tego dnia wynik
mia³ jednak najmniejsze znaczenie, poniewa¿
najwa¿niejsze by³o szerzenie idei transplanto-
logii oraz umiejêtnoœci udzielania pierwszej
pomocy. W przerwie meczu na najm³odszych
czeka³y gry i zabawy z nagrodami przekazany-
mi przez pi³karzy Podbeskidzia Bielska Bia³ej
i Wis³y Kraków. Za poœwiêcenie i wolê walki
obie dzielne pi³karskie ekipy otrzyma³y sprzêt
komputerowy ufundowany przez sponsorów,
a puchar wrêczy³a burmistrz Brzeszcz Teresa
Jankowska - patronka honorowa imprezy. Po

zmaganiach sportowych na scenie zaprezento-
wa³ siê zespó³ Ratels z Woli. Nastêpnie OSP
Brzeszcze i GRM OSP Jawiszowice przepro-
wadzi³y pokazow¹ akcjê ratunkow¹, udziela-
j¹c pomocy nieprzytomnemu kierowcy quada.
Najwiêcej radoœci mia³y dzieci, które po zakoñ-
czonej akcji bawi³y siê w najlepsze w rozlanej
pianie gaœniczej. Po 18.00 nast¹pi³o to na co
wszyscy czekali. Swój koncert, zapraszaj¹c pu-

blicznoœæ do wspólnej zabawy, dali cz³onko-
wie zespo³u PLAGIAT 199 z charyzmatyczn¹
wokalistk¹ Magdalen¹ Czomperlik na czele.
- Bawi³em siê œwietnie na Ratelsach i Plagia-
cie. Wydaje mi siê, ¿e to naprawdê niez³a im-
preza, poniewa¿ œci¹ga du¿o m³odych ludzi,
którzy fajnie spêdzaj¹ czas i jest super. Powin-
no byæ w Brzeszczach wiêcej przedsiêwziêæ
tego typu. Myœlê, ¿e po³¹czenie propagowania
idei transplantologii z muzyk¹ to dobry pomys³,
poniewa¿ koncerty przyci¹gaj¹ du¿o m³odzie-
¿y, wœród której mo¿na wzbudziæ zaintereso-

wanie - mówi wœród przyjació³ znany jako
„Aposto³” dziewiêtnastoletni Mateusz. Tego
popo³udnia oprócz muzycznych i sportowych
atrakcji na wszystkich czeka³y darmowe pora-
dy medyczne chêtnie udzielane przez przedsta-
wicieli Œl¹skiego Centrum Chorób Serca, na-
uka pierwszej pomocy oraz pokaz sprzêtu po-
licyjnego. W imprezie uczestniczy³ równie¿ dr
Marcin Œwierad. Nie oby³o siê tak¿e bez dmu-
chanego zamku dla najm³odszych i stoisk dia-
mentowych partnerów. Warto zaznaczyæ, ¿e
ka¿dy chêtny móg³ tak¿e wpisaæ siê do rejestru
potencjalnych dawców szpiku kostnego prowa-
dzonego przez Fundacjê DKMS Polska.
- Bardzo siê cieszê, ¿e chwilowo niesprzyjaj¹-
ca pogoda nie zniszczy³a nam dobrej zabawy.
Dziêkujê gor¹co wszystkim wspó³organizato-
rom, wolontariuszom i publicznoœci, bez któ-
rej na pewno nie odby³aby siê ta wspania³a im-
preza. Mam nadziejê, ¿e to nie ostatnia nasza
akcja tego typu i ¿e ju¿ za rok spotkamy siê
znów na Meczu ¯ycia, aby kolejny raz zagraæ
z sercem dla œwiadomoœci o transplantologii
i udzielaniu pierwszej pomocy - komentuje
g³ówny pomys³odawca przedsiêwziêcia Rafa³
Andreas. To niedzielne popo³udnie zapowiada-
³o siê deszczowo i nad parkiem przesz³a ma³a
ulewa, mimo to impreza uda³a siê w 100%, a na
niebie pojawi³a siê nawet têcza.

Mecz z têcz¹ w tle

Jakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub Krzywolak
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Tak brzmi has³o prze-
wodnie najbli¿szego spo-
tkania w ramach projek-
tu „Malowanie i klaska-
nie - nasze œwiata pozna-
wanie - cykl zajêæ dla
dzieci i ich rodziców”, re-
alizowanego ze œrodków
Fundacji im. Jana Kan-
tego Steczkowskiego.

Taki tytu³ to nie przypadek, warsztaty te bêd¹
bowiem podsumowaniem prawie pó³rocznego
projektu, który mia³ jeden cel - nauczyæ nas,
w jaki sposób mo¿emy towarzyszyæ naszym dzie-
ciom, aby rozwinê³y swe skrzyd³a, cieszy³y siê
sw¹ coraz wiêksz¹ samodzielnoœci¹ i przez to
czyni³y œwiat piêkniejszym. Podczas cotygodnio-
wych regularnych spotkañ cztery grupy dzieci
w wieku od 2 do 4 lat uczestniczy³y w zajêciach
„ruchu rozwijaj¹cego” prowadzonych metod¹
Weroniki Sherborne oraz zajêciach plastycznych,
podczas których inspiruj¹c siê dzie³ami œwiato-
wego malarstwa, radoœnie mog³y „ciapaæ” ³apka-
mi w kolorowych farbkach lub innym razem „ma-
lowaæ” kisielem. W maju zorganizowaliœmy dwa
spotkania otwarte dla wszystkich, których inte-
resuje edukacja najm³odszych. Naszym goœciem
by³ dr £ukasz Hajduk - pracownik Akademii Pe-
dagogicznej w Krakowie. Na pierwszym pozna-
liœmy zabawy w jakie warto bawiæ siê z dzieæmi,
czêœæ z nich ku wielkiej uciesze uczestników, po
prostu przypomnieliœmy sobie z w³asnego dzie-
ciñstwa. Na drugim spotkaniu rozmawialiœmy
o po¿ytecznym wykorzystaniu Internetu w nauce
i zabawie oraz o tym, gdzie warto wybraæ siê z dziec-
kiem i jak siê do tego przygotowaæ. Na ostatnim

spotkaniu, na które serdecznie zapraszamy miesz-
kañców Brzeszcz (i nie tylko), dr Wanda Matras
- adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bi-
bliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie - zdradzi nam „co ma cho-
dzik do pisania?”, czyli jak wa¿ne s¹ pierwsze
(dos³ownie) kroki ma³ego dziecka dla jego póŸ-
niejszych umiejêtnoœci czytania i pisania. Bêdzie
mo¿na te¿ dowiedzieæ siê, w jaki sposób twórczo
„ruszyæ g³ow¹”, tzn. pobudziæ do dzia³ania obie

pó³kule naszego mózgu i jak sprawdziæ czy dzia-
³aj¹. Poznamy równie¿ podstawowe metody sty-
mulowania zdolnoœci dziecka poprzez pedagogi-
kê zabawy, arteterapiê, muzykoterapiê oraz cho-
reoterapiê. Na spotkanie, które odbêdzie siê we
wtorek 5 czerwca o godzinie 16.30 w Œwietlicy
Oœrodka Kultury na Osiedlu Paderewskiego w Ja-
wiszowicach, serdecznie zapraszaj¹ organizato-
rzy: Towarzystwo Kultury Alternatywnej i Wspie-
rania Inicjatyw Spo³ecznych „Kurnik”, Oœrodek
Kultury oraz Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Brzeszczach.

Jak dmuchaæ w skrzyd³a
Twojego dziecka?

W grudniu ubieg³ego roku rada miejska za-
twierdzi³a do realizacji Program Wspierania
Rodziny w Gminie Brzeszcze na lata 2012-2014.

W programie zosta³y zawarte dzia³ania kiero-
wane do osób i rodzin zamieszkuj¹cych nasz¹ gmi-
nê w ró¿norodnych obszarach, tj.: opieka nad dziec-
kiem do lat 3, rodzicielstwo zastêpcze, rodzina
dysfunkcyjna, niepe³nosprawnoœæ, dojrzewanie
i czas wolny (z treœci¹ programu mo¿na zapoznaæ
siê na stronie internetowej Urzêdu Gminy Brzesz-
cze w zak³adce „realizowane projekty/urz¹d gmi-
ny”). Zapraszamy do wspó³pracy mieszkañców
gminy, którzy s¹ zainteresowani prowadzeniem
monitoringu Programu. Zg³oszenia mo¿na doko-
naæ za poœrednictwem e-maila: decydujmyra-
zem@um.brzeszcze.pl lub bezpoœrednio u anima-
tora projektu (OPS Brzeszcze, tel. 32/ 21 11 251).
Monitoring ma byæ prowadzony dwukrotnie w ci¹-
gu roku w latach realizacji programu (2012-2014
do 31 marca i do 30 wrzeœnia ka¿dego roku) po-

cz¹wszy od wrzeœnia 2012 roku. Zespó³ monito-
ruj¹cy opracuje ka¿dorazowo raport przedstawia-
ny radzie miejskiej, burmistrzowi Brzeszcz oraz
mieszkañcom gminy. Zmiany w Programie bêd¹
wprowadzane w trybie zwo³ania Zespo³u Partycy-
pacyjnego i przedstawiane radzie miejskiej. Wspól-
ne podejmowanie decyzji przez samorz¹d i miesz-
kañców gminy jest korzystne z uwagi na to, ¿e re-
alizowane w gminie programy odpowiadaj¹ na po-
trzeby zg³oszone przez jej mieszkañców, co daje
du¿e szanse na skutecznoœæ dzia³añ naprawczych.
Partycypacja jest doskona³ym narzêdziem do two-
rzenia spo³eczeñstwa obywatelskiego, charaktery-
zuj¹cego siê aktywnoœci¹ i zdolnoœci¹ do samoor-
ganizacji, œwiadomoœci¹ potrzeb wspólnoty oraz
okreœlania i osi¹gania wyznaczonych celów bez
impulsu ze strony w³adzy publicznej, ale te¿ bez
rywalizacji w podejmowanych dzia³aniach. Czy
mieszkañcy Brzeszcz s¹ aktywni, czy maj¹ szanse
na bycie spo³eczeñstwem obywatelskim? Przy-
sz³oœæ poka¿e. Zachêcam do udzia³u w budowa-
niu lokalnej polityki.

Fabiola Switalla-KorczykFabiola Switalla-KorczykFabiola Switalla-KorczykFabiola Switalla-KorczykFabiola Switalla-Korczyk
Koordynator projektuKoordynator projektuKoordynator projektuKoordynator projektuKoordynator projektu

Beata Komendera Beata Komendera Beata Komendera Beata Komendera Beata Komendera AnimatorAnimatorAnimatorAnimatorAnimator

Zdecydowaliœmy Razem – razem obserwujemy
realizacjê

potrzebuj¹cych pomocy. Ponadto œledzimy rubry-
kê „Odg³osów Brzeszcz” oraz stronê internetow¹
Gminy Brzeszcze, na której zamieszczane s¹ apele
o pomoc. Grupa naszych podopiecznych jest co-
raz  liczniejsza, przybywa równie¿ wolontariu-
szy, którzy pragn¹ przyjœæ z pomoc¹ potrzebuj¹-
cym. Nawet wtedy, gdy koñcz¹ naukê w gimna-
zjum, kontynuuj¹ sw¹ dzia³alnoœæ wolontary-
styczn¹ w szko³ach œrednich.
W wolontariat anga¿uj¹ siê nie tylko uczniowie,
ale tak¿e rodzice i nauczyciele, którzy dowo¿¹
nas do domów podopiecznych. Pomagamy dzie-
ciom niepe³nosprawnym, chorym, a tak¿e osobom
starszym, samotnym w obowi¹zkach domowych,
dotrzymujemy im towarzystwa. Nasza praca po-
lega te¿ na drobnych czynnoœciach porz¹dko-
wych, prasowaniu, podlewaniu kwiatów, pomo-
cy w odrabianiu zadañ domowych, wspólnej za-
bawie i spacerach. Co roku poœwiêcamy na wo-
lontariat oko³o 250 godzin, tak¿e w czasie ferii
i wakacji. Przez cztery lata zd¹¿yliœmy siê te¿ za-
przyjaŸniæ z naszymi podopiecznymi. Co roku
podczas wakacji spotykamy siê w ich przydomo-
wym ogrodzie, przy wspólnym ognisku. W tych
spotkaniach uczestnicz¹ równie¿ nasi rodzice
i opiekunowie. Oprócz sta³ego wolontariatu,
uczestniczymy w ró¿nego rodzaju akcjach („Szla-
chetna paczka”, „Podziel siê posi³kiem z koleg¹”,
„Góra grosza”, „Dziewczynka z zapa³kami”…)
i projektach. Ju¿ piêciokrotnie, wspólnie z grup¹
„Charytatywni”, braliœmy udzia³ w projekcie
„Mieæ wyobraŸniê mi³osierdzia” przygotowuj¹-
cym uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjal-
nych do niesienia pomocy potrzebuj¹cym. Tytu-
³y projektów, które s¹ odzwierciedleniem na-
szych dzia³añ, to m.in.: „Okruchy dobra”, „£añ-
cuszek dobrych uczynków”, „Skrawek nieba”
„Promyki radoœci” i tegoroczny „Obudziæ na-
dziejê”. W ubieg³ym roku uczestniczyliœmy rów-
nie¿ w programie telewizyjnym, dotycz¹cym na-
szej dzia³alnoœci, nagrywanym przez ekipê z TVP
Kraków w naszym gimnazjum.
Wolontariat szkolny uwra¿liwia nas na potrzeby
innych ludzi. Chêtnie poœwiêcamy swój wolny
czas na pomoc bliŸnim, a przebywanie z nimi
sprawia nam ogromn¹ radoœæ. Pomoc potrzebu-
j¹cym to sama przyjemnoœæ i oderwanie siê od
w³asnych problemów, które w porównaniu z ich
zmartwieniami s¹ b³ahe. Ka¿da spêdzona chwila
w ich towarzystwie jest dla nas lekcj¹ doceniania
tego, co mamy w ¿yciu.
Zachêcamy ka¿dego do bezinteresownej pomocy
drugiemu cz³owiekowi. To naprawdê daje wielk¹
satysfakcjê oraz poczucie bycia potrzebnym. Dla
nas wolontariat to coœ wiêcej, nasza praca przyno-
si bowiem obustronne korzyœci. My dajemy cz¹st-
kê siebie ludziom, którym pomagamy, a oni daj¹
nam jak¹œ cz¹stkê siebie. Odczuwamy bezgra-
niczn¹ radoœæ za ka¿dym razem, gdy widzimy
uœmiech na twarzy drugiej osoby. To uzale¿nia.

Pamiêtaj! „Masz tyle mo¿liwoœci, aby przeko-
naæ siê: ile mo¿na otrzymaæ, daj¹c swój czas
innym, aby odkryæ swoje talenty i dobro, aby
uwierzyæ w siebie.”

Marta SzyjkaMarta SzyjkaMarta SzyjkaMarta SzyjkaMarta Szyjka
Karolina NiemiecKarolina NiemiecKarolina NiemiecKarolina NiemiecKarolina Niemiec
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Skoczy³ na Niemców siedz¹cych przy stole, ¿e
jedz¹, a wróg ju¿ przyszed³! Ale ten oficer na-
wet nie wsta³, odpowiedzia³ mu coœ tylko. Tam-
ten uciek³ tak szybko jak przylecia³. Wysz³am
znowu na sieñ - teraz jecha³y 3 ciê¿arowe samo-
chody z dzia³ami. Kiedy lokatorka to przet³u-
maczy³a, ¿o³nierze naraz rzucili siê do drzwi, ten
m³ody przeskoczy³ przez p³ot i zatrzyma³ nie-
mieck¹ ciê¿arówkê - (pierwsza przejecha³a i po-
tem prawdopodobnie Rosjanie j¹ przechwycili).
Z tego wszystkiego adiutant zostawi³ na stole
karabin maszynowy. Przylecia³ z powrotem, za-
bra³ broñ i nim uciek³ zd¹¿y³ jeszcze porwaæ
mnie za ramiona i rzuciæ do sieni - gdybym da-
lej tam sta³a, mog³abym lada moment zgin¹æ od
kul. Niemcy usadowili siê w rowie - 8 przy dro-
dze i 5 pod lasem jedliny. Zaczêli strzelaæ. Do
domu wpad³ tamten SSman i te¿ otworzy³ ogieñ.
Gdy trochê siê uspokoi³o, mój ojciec powiedzia³
„ChodŸ ze mn¹ za drzwi, popchnijmy je od œrod-
ka i on wypadnie na zewn¹trz, tylko zaraz
k³adŸ siê na ziemiê, bo mo¿e siê jeszcze od-
wróciæ i strzelaæ. Ja zasunê zasuwê”. Tak zrobi-
liœmy. Nie odwróci³ siê ju¿, tylko uciek³. Za pó³
godziny znów ktoœ siê dobija: „Tur mach auf!
Ist hier Deutsche Soldaten, meine kamerat…?”.
Na g³owie mia³ czapkê niemieck¹. Ojciec odpo-
wiedzia³, ¿e w domu s¹ sami Polacy. Wtedy ¿o³-
nierz zdj¹³ niemieck¹ czapkê i na³o¿y³ rusk¹. Ro-
sjanie wiedzieli, ¿e Niemcy u nas byli, ale nie
wiedzieli, czy wszyscy wyszli, czy mo¿e któryœ
siê schowa³.

Wojna dalej trwa³a. To by³o w poniedzia³ek. Naj-
wiêkszy front ju¿ przeszed³. Wiktoria posz³a do
lasu, by sprawdziæ, czy rzeczywiœcie s¹ tam za-
bici, mo¿e ranni. Wszyscy ju¿ nie ¿yli. Le¿a³ tam
te¿ ten m³ody adiutant. Wszystkie cia³a by³y roz-
jechane przez czo³gi. To by³ straszny, przera¿aj¹-
cy widok. Wyrozbierani, prawie wszystko z nich
zdarli - jeden nagi, jeden w kalesonach, wokó³
rozrzucone papiery i ró¿añce na œniegu. Przy jed-
nym znalaz³a list, a u tego oficera, który u nas
by³, kartkê œwi¹teczn¹. Rosjanie to wyrzucili,
nie by³o im potrzebne (tak samo nie korzystali
z dróg, kiedy jechali czo³gami prosto przez las,
drzewa tylko k³ad³y siê pokotem). Wiktoria przy-
nios³a papiery do domu i próbowa³yœmy je od-
czytaæ. Jeden to by³ Himmel Brief - niebiañski
list: kawa³ek skrzyd³a ze samolotu i wiersz do
tego, ca³y ten list by³ tak pisany - to kula, to od³a-
mek z czegoœ, a na koñcu: „Synu, jak ten list
bêdziesz nosi³ na piersiach, to nigdy nie zginiesz,
wrócisz do domu”. To ju¿ chyba by³o lepiej, ¿e
matka nie mog³a zobaczyæ, co siê sta³o z jej dziec-
kiem. Druga kartka, znaleziona przy tamtym ofi-
cerze, by³a œwi¹teczna - z Panem Jezusem na
osio³ku, anio³y go prowadzi³y. Na niej z kolei na-
pisa³y dzieci: „Tatusiu kochany, ¿yczymy ci, by
Ciê tak Pan Bóg do nas prowadzi³, jak te anio³y
osio³ka z Panem Jezusem”.

Potem trzeba by³o pilnowaæ dobytku, bo Rosja-
nie zaczêli rabowaæ, wyprowadzaæ krowy, œwi-
nie z chlewa i zabijaæ. We wsi powsta³ komitet
i zorganizowano stra¿, ¿o³nierze rosyjscy ch³o-

pom dali karabiny, by mogli strzelaæ w obronie
w³asnej… Wtedy trzeba by³o te¿ wykopaæ grób,
by pochowaæ cia³a Niemców. Uda³o siê wyryæ
przy lesie ogromn¹ dziurê, ale i tak nie mogli ich
zmieœciæ. Wiktoria odciê³a guziki z jednego strzê-
pu p³aszcza - powiedzia³a, ¿e jak siê wojna uspo-
koi, poœle je do ambasady i oni po tym poznaj¹,
kto tam walczy³, mo¿e ich nawet zidentyfikuj¹,
bo oni mogli okreœliæ po guzikach jaka kompa-
nia, jaki oddzia³ - by wiedzieæ kto tu zgin¹³, kto
tu le¿y. Cia³a musieli po³amaæ, inaczej by ich nie
zakopali. To by³a straszna rzecz. Kiedy stanê³am
przy tym m³odym ch³opcu, modli³am siê tylko,
by mieæ same córki… Opiekowaliœmy siê gro-
bem przez lata, ale ciê¿ko by³o to utrzymaæ. Mój
chrzeœniak wbi³ tam stary cmentarny krzy¿. Kie-
dy raz sadzi³yœmy bratki na mogile zatrzyma³
siê przy nas samochód - „Czyj to grób?”. „¯o³-
nierzy”. „Ruskich czy polskich?”. „Niemiec-
kich”. „I wy Niemcom jeszcze oporz¹dzacie gro-
by?”. „A to nie s¹ ludzie? Tak samo. A gdyby to
pañski syn tu le¿a³?”. Innego dnia kiedy podle-
wa³yœmy kwiatki znów podjecha³o auto. Znów
odpowiedzia³yœmy. Tamta pani zaproponowa³a,
¿e przywiezie kwiaty na Wszystkich Œwiêtych.
I faktycznie to zrobi³a.

*Pani W³adys³awa nie chcia³a zamieœciæ w dru-
ku swojego nazwiska poniewa¿ nie chce, by utrzy-
mywanie grobu ¿o³nierzy wi¹zano jedynie z jej
osob¹. Przez lata mogi³¹ opiekowali siê równie¿
inni ludzie.

Rok 2012 zosta³ ustanowiony Rokiem Kor-
czaka, poniewa¿ przypadaj¹ na niego dwie
wa¿ne rocznice zwi¹zane z postaci¹ Janusza
Korczaka. Pierwsza to 70. rocznica jego œmierci
w Treblince, druga to setna rocznica za³o¿enia
przez niego Domu Sierot w Warszawie.

Z tej okazji uczniowie SP nr 2 w Brzeszczach
obejrzeli w kinie „Wis³a” film w re¿yserii Andrze-
ja Wajdy pt. „Korczak”. Dzieci w skupieniu ogl¹-
da³y film, który wyraŸnie ich zaciekawi³. Dziêki
temu mia³y okazjê poznaæ postaæ wybitnego Pola-
ka, cenionego pedagoga, ale przede wszystkim
dobrego cz³owieka, który kocha³ dzieci i wybra³
œmieræ z nimi, choæ móg³ siê uratowaæ.

Oto kilka fragmentów wybranych recenzji filmu:

Zwykle nie wzruszam siê na filmach, ale na tym
siê rozp³aka³am. Patrzy³am na biedne dzieci, które
ginê³y z g³odu i chorób. Widzia³am Niemców znê-
caj¹cych siê nad bezbronnymi, to by³o straszne.
Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) przygotowy-

wa³ dzieci do œmierci. Dla mnie Korczak jest wzo-
rem dla wszystkich doros³ych, którzy nie dbaj¹
o swoje dzieci. Patrzy³am na film ze smutkiem, bo
widzia³am sieroty wysy³ane do sierociñca. Pomy-
œla³am, co by by³o ze mn¹ gdybym nie mia³a swo-
ich rodziców. Film by³ bardzo wzruszaj¹cy i pe³en
emocji. Uwa¿am, ¿e Janusz Korczak by³ dobrym
cz³owiekiem o czystym sercu. Broni³ te dzieci jak-
by by³y jego. Korczak to wzór do naœladowania.
Martyna Pecuch, kl. 5c

Moim zdaniem ten film zas³uguje na moj¹ nagrodê.
Chocia¿ s¹ w nim drastyczne sceny, których szcze-
rze mówi¹c nie lubiê. Najbardziej zaciekawi³a mnie
scena œmierci Korczaka i dzieci. Jest ona przepiêk-
nie i bardzo subtelnie zrobiona. Otó¿ ukazane jest
jak wagon, w którym jedzie Korczak ze swoimi
podopiecznymi, odczepia siê od reszty wagonów.
Nagle wychodz¹ z niego dzieci, Korczak i inni opie-
kunowie. Wszyscy s¹ elegancko ubrani. Wbiegaj¹
na ³¹kê, o której marzyli, kiedy byli w getcie. Poka-
zane jest jak s¹ ju¿ tak jakby na drugim œwiecie,
tym lepszym œwiecie. S¹ w raju.
Kinga Swakoñ, kl. 6b

Ca³y film jest œwietny, lecz moim zdaniem nie
jest on przeznaczony dla m³odszych widzów, po-
niewa¿ niektóre elementy mog¹ byæ przez nich
niezrozumia³e lub Ÿle zinterpretowane. Wed³ug
mnie najbardziej wzruszaj¹cym momentem by³o
„odchodzenie do nieba”. Film ten to istne arcy-
dzie³o, szczególnie dla tych, którzy interesuj¹ siê
¿yciem Janusza Korczaka i wydarzeniami z tam-
tych czasów Film jest dla nas pouczaj¹cy, dlate-
go warto go obejrzeæ.
Micha³ ¯arkowski, kl. 6a

Film pt. „Korczak” ukazuje potworne traktowa-
nie narodu ¿ydowskiego przez Niemców. Film ten
bardzo mnie zainteresowa³, wzbudzi³ we mnie
podziw osoby Korczaka. Niektóre momenty by³y
okropne, jak na przyk³ad bicie bezbronnego dziec-
ka przez niemieckiego stra¿nika. Zainteresowa³o
mnie bardzo ¿ycie narodu ¿ydowskiego. Nigdy
nie myœla³am, ¿e czasy II wojny œwiatowej by³y
a¿ tak okrutne. Dokument ten jest potwornie
wstrz¹saj¹cy. Film „Korczak” zmieni³ moje po-
gl¹dy na ¿ycie.
Oliwia Sambak, kl. 6c

Film pt „Korczak” wzrusza i przera¿a, poniewa¿
zabijani s¹ tam niewinni ludzie, a przede wszyst-
kim dzieci. Ukazuje on okrucieñstwo wojny i po-
kazuje, do czego zdolny jest z³y cz³owiek. Po-
staæ Janusza Korczaka wywar³a na mnie ogrom-
ne wra¿enie, poniewa¿ ma³o który cz³owiek na
œwiecie poœwiêci³by ¿ycie dla dzieci. W przysz³o-
œci chcia³bym byæ tak odwa¿ny i dobroduszny jak
doktor Korczak. Myœlê, ¿e nie bêdzie wstydem,
jak komuœ zakrêci siê ³ezka w oku. Wszystkich
zachêcam do obejrzenia tego filmu.
Gabriel Korczyk. Kl. 5b

Uczniowie o „Korczaku”

(ci¹d dalszy ze str. 1)

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska
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Zbyszek Cybulski - bo¿yszcze nie tylko na-
stolatek, niekwestionowana gwiazda kina czasów
g³êbokiego socjalizmu, niezapomniany jako Ma-
ciek Che³micki z „Popio³u i diamentu” Andrzeja
Wajdy w tym roku skoñczy³by
85 lat, gdyby nie tragiczny wy-
padek na wroc³awskim dworcu.

Pocz¹tki
Przysz³y aktor urodzi³ siê 3 li-
stopada 1927 roku w Knia¿ach,
w wieku 20 lat w wyniku zawi-
rowañ wojennych zosta³ sierot¹
- jego rodziców aresztowano
(ojciec by³ urzêdnikiem w Mi-
nisterstwie Spraw Zagranicz-
nych, matka pochodzi³a z zie-
miañstwa). Po okupacji 1947
rozpocz¹³ naukê w Akademii
Handlowej i na Wydziale Dzien-
nikarskim w Wy¿szej Szkole
Nauk Spo³ecznych w Krakowie,
jednak po dwóch latach przerwa³ studia i zda³ eg-
zamin do Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Artystycz-
nej (studiowa³ m. in. z Kalin¹ Jêdrusik), któr¹ ukoñ-
czy³ w 1953. W tym samym roku wyjecha³ wraz
z ca³¹ grup¹ absolwentów pod opiek¹ re¿yserki Li-
dii Zamkow do Gdañska, gdzie zacz¹³ wystêpo-
waæ w Teatrze Wybrze¿e. Tam debiutowa³ rol¹ Fer-
dynanda w sztuce „Intryga i mi³oœæ” Schillera.
W 1954 wraz z grup¹ przyjació³ (m. in. Jerzym
Afanasjewem, Wowo Bielickim i Jackiem Fedo-
rowiczem, Bogumi³em Kobiel¹) za³o¿y³ s³ynny te-
atr studencki BIM-BOM. Stowarzyszenie, choæ
nie mia³o charakteru stricte politycznego, poœred-
nio atakowa³o i kpi³o z w³adzy operuj¹c czytel-
nymi, ostrymi kontrastami, siêgaj¹c po paradoks,
skrót myœlowy, znak plastyczny, metaforykê po-
etyck¹, ¿art, odwo³uj¹c siê w wiêkszym stopniu
do uczuæ, ni¿ do przekonañ, jak okreœli³ Konrad
Eberhardt. Spektakle cieszy³y siê popularnoœci¹
i by³y wystawiane równie¿ poza granicami kraju,
jednak dziœ wa¿niejsze pozostaje chyba to, ¿e ode-
gra³y w ¿yciu samego Cybulskiego bardzo wa¿n¹
rolê: „Gdybym umiera³, co brzmi pompatycznie,
ale wierz mi, ¿e wszystkie moje filmy i sztuki (...)
to wszystko nic - myœla³bym tylko o naszym te-
atrze. Przez BIM-BOM zbli¿y³em siê do cz³owie-
ka. Do swego zawodu” - to s³owa skierowane do
Jerzego Afanasjewa (Cybulski planowa³ tak¿e, ¿e
w rocznicê pierwszego programu, czyli w maju
1967, odbêdzie siê wielkie spotkanie cz³onków
zespo³u. Niestety, odby³o siê ono wczeœniej - ju¿
12 stycznia. Nie w Gdañsku, lecz w Katowicach -
na pogrzebie aktora).

¯ycie rodzinne
W teatrze BIM-BOM Cybulski „pozna³ równie¿
swoj¹ przysz³¹ ¿onê,, studentkê Akademii Sztuk
Piêknych El¿bietê Chwalibóg. Latem 1960 roku
w Sopocie Cybulski wziêli œlub. Po latach wdo-
wa po aktorze wyzna: „Zbyszek by³ cz³owiekiem

bardzo trudnym we wspó³¿yciu (…) Ci¹gle nie
by³o go w domu (...), a je¿eli wraca³, to póŸno.
W koñcu przesta³am reagowaæ. Musia³am siê
przyzwyczaiæ. Dopóki nie wziêliœmy œlubu, ¿yli-
œmy bardzo dobrze i zgodnie. Dlatego najmilej
wspominam lata spêdzone na Wybrze¿u. To by³
najpiêkniejszy okres w naszym wspólnym ¿yciu.
W Warszawie zacz¹³ siê prawdziwy koszmar”.
Wkrótce na œwiat przyszed³ syn pañstwa Cybul-
skich. Szczêœliwy tata pisa³ w liœcie do ¿ony:
„Ogromnie siê cieszê, po prostu szkoda s³ów i nie
ma co pisaæ. Wiem wszystko, rozmawia³em z le-
karzem. Jutro rano bêdê (...). Mamy syna, a¿ wie-

rzyæ siê nie chce. Nie martw
siê, ¿e ch³opak brzydki. Ja
te¿ by³em brzydki, a zobacz,
co z tego wyros³o”.

D¿insy, ciemne okulary
W latach szeœædziesi¹tych
wystêpowa³ w Teatrze Te-
lewizji w sztukach re¿yse-
rowanych przez Jerzego
Gruzê czy Olgê Lipiñsk¹.
Jeœli natomiast chodzi o film
fabularny, debiutowa³ Cy-
bulski w 1954 roku u An-
drzeja Wajdy w Pokoleniu.
Niestety, jego rola Kostka
prawie ca³a zosta³a wyciê-
ta przy monta¿u, pozosta³

jedynie epizod. Ju¿ 4 lata póŸniej przyszed³ czas
na prze³om i najwa¿niejsz¹ rolê w karierze: wcieli³
siê w postaæ m³odego akowca Maæka Che³mic-
kiego z „Popio³u i diamentu”. Posypa³y siê entu-
zjastyczne recenzje („Magnetyczny i zniewalaj¹-
cy urok Cybulskiego, diament œwieci pe³ni¹ swe-
go blasku”- pisa³a Alicja Helman), listy od fanów
i fanek, jednak paradoksalnie nie poci¹gnê³y za
sob¹ wartoœciowych propozycji anga¿u. Czeka-
no na kolejne wcielenia filmowe aktora i porów-
nywano je z Che³mickim. Jeœli stanowi³y konty-
nuacjê, zarzucano aktorowi, ¿e siê powtarza, je-
œli zaœ by³y odmienne, wszyscy mieli pretensje,
dlaczego nie gra dalej Maæka. „Cybulski przez
kilka lat ¿y³ w nêdzy, bo nie mia³ propozycji -
opowiada Micha³ Ronikier. - Pojecha³ wtedy do

Pary¿a. Pracowa³ przy maszynie do robienia tu-
lipanów z plastiku”. Tymczasem na ulicach miast
spotkaæ mo¿na by³o coraz wiêcej postaci w d¿in-
sach i ciemnych okularach. Cybulski, porówny-
wany z Jamesem Deanem, wyst¹pi³ w kilku pro-
dukcjach francuskich oraz kilku rolach komedio-
wych. Najwiêkszym jego osi¹gniêciem w tym
gatunku jest niew¹tpliwie postaæ Staszka w zna-
nej komedii Stanis³awa Lenartowicza Giusep-
pe w warszawie (1964). 8 stycznia 1967 aktor wra-
ca³ z planu zdjêciowego „Morderca zostawia œlad”.
SpóŸniony na poci¹g nie zdo³a³ jednak wskoczyæ
do odje¿d¿aj¹cego o 4.20 do stolicy ekspresu
„Odra”. Wpad³ pod ko³a rozpêdzaj¹cego siê wa-
gonu. Jeszcze przez godzinê lekarze usi³owali przy-
wróciæ pracê serca i oddech... Zbyszek Cybulski
zmar³ we wroc³awskim szpitalu.

Niezapomniany
Ogó³em zagra³ w 35 filmach fabularnych, 10 sztu-
kach teatralnych i 9 spektaklach telewizyjnych.
Chcia³ wyre¿yserowaæ w³asny, autobiograficzny
scenariusz o trzech kobietach swojego ¿ycia. Na
dzieñ przed œmierci¹ odebra³ telefon z Nowego
Jorku, zawiadamiaj¹cy go, ¿e zosta³ wybrany spo-
œród innych kandydatów do roli Kowalskiego
w sztuce „Tramwaj zwany po¿¹daniem” Tennes-
see Williamsa, która mia³a byæ realizowana dla
nowojorskiej telewizji. Jego pamiêci poœwiêco-
no filmy: Wszystko na sprzeda¿ Andrzeja Wajdy
(1969) i dokument Zbyszek Jana Laskowskiego
(1969). W 1984 zaj¹³ pierwsze miejsce w plebi-
scycie na aktora 40-lecia zorganizowanym przez
Wydzia³ Kultury i Sztuki UM £odzi, w 1998
czwarte miejsce w ankiecie Polityki na najwa¿-
niejszych aktorów polskich XX wieku. 8 stycznia
1997 w trzydziest¹ rocznicê jego œmierci na pero-
nie wroc³awskiego dworca w miejscu gdzie zgin¹³,
Andrzej Wajda ods³oni³ pami¹tkow¹ tablicê.
W 1999 w £odzi ods³oniêto natomiast gwiazdê Cy-
bulskiego na Piotrkowskiej w Alei Gwiazd.

Czeœæ, starenia…!
„Aktorzy dziel¹ siê na tych, którzy swoj¹ osobo-
woœæ przemieniaj¹ i na tych, którzy j¹ utrwalaj¹.
Mnie interesuje bardziej aktorstwo z zachowaniem
pewnych cech indywidualnych. Zdajê sobie spra-
wê, ¿e to i trudne i niebezpieczne.”

Zbigniew Cybulski

22 maja odby³ siê XI Zlot M³odych Ekolo-
gów organizowany przez Stowarzyszenie Eko-
logiczne „Bios”, Agencjê Komunaln¹, OK oraz
GZE.

Trzy trasy (czerwona, ¿ó³ta i niebieska), które
przemierzali m³odzi ekolodzy, wiod³y przez pola,
³¹ki i lasy, a tak¿e wœród stawów na Nazieleñcach.
- Udzia³ w imprezie wziê³o 13 dru¿yn (159 dzieci)
ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w Brzesz-
czach - mówi prezes Stowarzyszenia Bios Halina
Kolanko. - Na trasie uczestnicy spotkali siê z le-
œniczym Andrzejem Dowbeckim z Leœnictwa
Polanka-Brzeszcze, który opowiedzia³ im o go-
spodarce leœnej prowadzonej przez nadleœnic-
two, a tak¿e z panem Tomaszem Królem, który

zapozna³ m³odzie¿ z hodowl¹ ryb prowadzon¹
w stawach gospodarstwa rybackiego w Brzesz-
czach-Nazieleñcach. Na mecie zlotu, która zosta³a
wyznaczona na boisku w Brzeszczach-Borze, dru-
zyny rywalizowa³y w konkursach sprawnoœcio-
wych. Puchary zosta³y wrêczone „Eko-pche³kom”
z SP nr 1 i „Karpiom” z Gimnazjum nr 2. Na me-
cie odby³ siê tak¿e pokaz akcji gaszenia po¿aru
³¹ki przeprowadzony przez OSP z Brzeszcz oraz
og³oszono wyniki gminnego konkursu „Wiosna
kwiatami malowana”. W poszczególnych katego-
riach zwyciê¿yli:
Ada Bu³hak (SP Jawiszowice),
Milena Lachendro i Piotr Hulbój (G. nr 2),
Karol Wójcik (ZSP Zasole),
Olivier Klimkowicz (SP nr 2),
Milena Matyszkiewicz (ZSP Zasole).

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

XI Zlot Ekologów

Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania sponsorom: Bankowi Spó³dzielczemu MiedŸna O.
Brzeszcze, Spo³em PSS „Górnik”, GS „Samopomoc Ch³opska” w Brzeszczach oraz Intermar-
che „Flisak” sp. z.o.o. Dziêkujemy równie¿ za pomoc OSP w Brzeszczach i Brzeszczach-Borze,
SO nr 5 oraz uczniom z PZ 6 w Brzeszczach.

Artyku³ na podstawie tekstów Haliny Olczak-Mo-
raczewskiej, „Zbigniew Cybulski”, Macieja Kê-
dziaka „Zbigniew Cybulski - jak byæ kochanym”
oraz ksi¹¿ki Marioli Pryzwan „Czeœæ, starenia!”

KSKSKSKSKS
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Ogrom u¿ytkowe wiedzy, m¹droœci i rzad-
ko spotykana skromnoœæ. To cechy wielkiego
cz³owieka, jakim by³ prof. Kazimierz Bielenin.

Urodzi³ siê 29 styczna 1923 roku w Brzesz-
czach i tu spêdzi³ pracowite dzieciñstwo i czêœæ
m³odoœci. Ojciec profesora by³ ostatnim przed-
wojennym wójtem gminy Brzeszcze.
Kazimierz Bielenin ukoñczy³ szko³ê podstawow¹
w Brzeszczach, a nastêpnym etapem jego eduka-
cji by³o gimnazjum w Oœwiêcimiu gdzie dalsz¹
naukê przerwa³ wybuch II wojny œwiatowej.
W pierwszych dniach wrzeœnia z rodzin¹ opuœci³
Brzeszcze, ale szybko do nich wróci³. Ciekawy
gimnazjalista spenetrowa³ okopy na £ê¿niku -
jeden z punktów oporu wycofuj¹cej siê Armii
„Kraków”, gdzie znalaz³ saperkê i ³uski po nabo-
jach, co œwiadczy, ¿e na tym terenie te¿ trwa³y
walki Armii „Kraków” z Niemcami, którzy ca³y
ci¹g obrony okreœlaj¹ bitw¹ oœwiêcimsk¹. Ju¿ na
pocz¹tku okupacji z czêœci¹ inteligencji brzesz-
czañskiej zostaje aresztowany. M³ody wiek i sta-
rania rodziny pozwoli³y mu wróciæ do domu. Dla
bezpieczeñstwa natychmiast podejmuje pracê
w KWK „Brzeszcze”. Dziêki dobrej znajomoœci
jêzyka niemieckiego pracuje w administracji tech-
nicznej na szybach w Brzeszczach i Jawiszowi-
cach. Jego aktywnoœæ i pomoc robotnikom spo-
wodowa³y, ¿e pod koniec wojny grozi³o mu ko-
lejne aresztowanie. Opuœci³ wiêc kopalniê i do
wyzwolenia ukrywa³ siê poza Brzeszczami. Po
zakoñczeniu wojny podj¹³ naukê w LO im. S.
Konarskiego w Oœwiêcimiu gdzie w lipcu 1945
zda³ maturê. W roku akademickim 1946 rozpocz¹³
studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego w Krakowie. Ju¿ w czasie studiów
szczególnie du¿o czasu poœwiêca³ historii staro-
¿ytnej ziem polskich. Dla m³odego studenta to
by³o wyzwanie. Staro¿ytne kultury zamieszkuj¹-
ce te ziemie nie pozostawi³y po sobie wielkich
kamiennych budowli ani pisma. Aby je poznaæ,
trzeba by³o odkryæ ich œwiadectwa ukryte pod
ziemi¹. Ju¿ w 1950 roku jeszcze jako student Pan
Kazimierz rozpoczyna pracê w Muzeum Arche-
ologicznym w Krakowie. Jest asystentem, po za-
koñczeniu studiów starszym asystentem, a nastêp-
nie kustoszem muzeum. Nie jest to praca w obiek-
cie muzealnym. W latach 1950-1953 pracuje na
wykopaliskach w okolicy Bochni, gdzie zdoby-
wa pierwsze doœwiadczenia archeologiczne i do-
wody na istnienie zorganizowanych form ¿ycia
na naszym terenie w staro¿ytnoœci. Kiedy rozpo-
czêto budowê kombinatu przemys³owego „Nowa
Huta”, skierowany zosta³ przez w³adze miasta
Krakowa do badañ ratowniczych na terenie prze-
znaczonym pod inwestycjê. Ta pe³na poœwiêceñ
praca archeologiczna pozwoli³a uratowaæ czêœæ
bogatego dziedzictwa archeologicznego œwiad-
cz¹cego o wczesnym osadnictwie wokó³ Krako-
wa we wsiach Mogi³a, C³o, Pleszów i Wywi¹¿e.
Kolejny prze³om to spotkanie m³odego arche-
ologa z prof. Mieczys³awem Radwanem z AGH
w Krakowie, który poinformowa³ go o masowym
wystêpowaniu ¿u¿la ¿elaznego na terenie Gór
Œwiêtokrzyskich. Zorganizowany wyjazd nauko-
wy potwierdzi³ informacje prof. Radwana. Zade-

cydowa³o to o dalszej karierze Kazimierza Bieleni-
na. Podj¹³ on bowiem pracê nad ujawnieniem jed-
nego z najciekawszych zagadnieñ historycznych,
które praktycznie w nauce polskiej nie istnia³o. To
„Staro¿ytne hutnictwo œwiêtokrzyskie okresu rzym-
skiego”. Prowadz¹c badania w okrêgu kieleckim,
zw³aszcza w staro¿ytnej kopalni rudy ¿elaza w Rud-
kach, znajdowa³ czas na udzia³ w pracach archeolo-
gicznych w Austrii i Niemczech. Organizowa³ sym-
pozja i wystawy archeologiczne. Ogrom wykony-
wanej pracy naukowej w tym temacie mo¿emy zo-
baczyæ w Nowej S³upii i okolicach oraz w Muzeum
Archeologicznym. Dla naszego naukowca ¿adne
nowatorstwo nie by³o problemem. Korzysta³ z wie-
lu nowoczesnych metod badawczych.
Liczne prace i zajêcia nie przeszkodzi³y mu w obro-
nie doktoratu w 1963 roku. W okresie tym pisze
wiele prac naukowych i wyg³asza referaty na
sympozjach w kraju i za granic¹. W 1967 roku
zosta³ wicedyrektorem Muzeum Archeologicz-
nego w Krakowie. Pe³ni³ tê funkcjê do emerytu-
ry w 1993 roku. Staro¿ytna historia ziem polskich
nie by³a jego jedyn¹ pasj¹. By³ cz³onkiem wielu
instytucji naukowych i towarzystw patriotycz-
nych, równie¿ wspania³ym nauczycielem. Aby
przybli¿yæ spo³ecznoœci polskiej fenomen odkryæ
archeologicznych, wspó³tworzy Muzeum Hutnic-
twa Œwiêtokrzyskiego im. prof. Radwana w No-
wej S³upi oraz anga¿uje siê w organizacjê corocz-
nej imprezy popularnonaukowej „Dymarki Œwiê-
tokrzyskie”. Jest autorem ponad 160 prac i arty-
ku³ów naukowych. Odznaczony Krzy¿em Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski i wielo-
ma innymi odznaczeniami. W 1996 roku otrzy-
ma³ tytu³ Honorowego Obywatela gminy Nowa
S³upia. Nigdy jednak nie zapomnia³ o swojej ro-
dzinnej miejscowoœci. Dziêki miêdzynarodowym
kontaktom naukowym i osobistym uzyska³ spis
zarekwirowanych dzwonów polskich koœcio³ów
w czasie wojen przez w³adze niemieckie. Roz-
pocz¹³ skrupulatne ich poszukiwanie. Pierwszy-
mi, które odnalaz³, by³y dzwony brzeszczañskie.
O ich losach, odnalezieniu i odzyskaniu prof. pisa³
w wydawnictwie „Dwa dzwony koœcio³a œw. Oty-
lii w Brzeszczach legenda czy rzeczywistoœæ”.
Podj¹³ równie¿ próbê odnalezienia legendarnego
koœcio³a œw. Otylii. Umiejscowi³ s³upy graniczne
zaborców na naszym terenie. Przypomnia³ dzia-
³ania wojenne Armii „Kraków” kampanii wrze-
œniowej ze wskazaniem dzia³añ w Brzeszczach.
Od lat przewodniczy³ Kapitule wskazuj¹cej bur-
mistrzowi laureatów „Oskardów”, honorowych
statuetek dla ludzi i instytucji szczególnie zas³u-
¿onych dla gminy. W 2007 roku otrzyma³ tytu³
Honorowego Obywatela Gminy Brzeszcze. Rada
Powiatu oœwiêcimskiego na wniosek spo³eczno-
œci szkolnej nada³a w kwietniu 2009 roku Po-
wiatowemu Zespo³owi nr 6 Szkó³ Zawodowych
i Ogólnokszta³c¹cych w Brzeszczach imiê, prof.
Kazimierza Bielenina. Ten wybitny cz³owiek by³
równie¿ artyst¹. Pisa³ wiersze i rzeŸbi³. Jego re-
fleksyjna poezja zmusza racjonalnego myœlenia,
to dalszy ci¹g nauczania i wychowania, a drew-
niane Hefajstosy misterne rzeŸby greckiego boga
ognia i patrona kowali mówi¹ do nas „sam staraj
siê wykuæ swoj¹ przysz³oœæ”.
Profesor Kazimierz Bielenin odszed³ od nas 19
listopada 2011 roku jako cz³owiek spe³niony
w wierze i pracy.

Pisz¹c o ludziach zas³u¿onych dla Brzeszcz
nie mo¿emy zapomnieæ o kap³anach, którzy
nios¹c pos³ugê kap³añsk¹ duchow¹ skutecznie
dzia³ali na p³aszczyznach: gospodarczej, arty-
stycznej i szeroko pojêtej spo³ecznej.

Takim przewodni-
kiem duchowym, œwiet-
nym gospodarzem i dzia-
³aczem spo³ecznym by³
proboszcz parafii œw.
Urbana w Brzeszczach
ksi¹dz Zygmunt Boratyñ-
ski, mianowany na pro-
boszcza dekretem ksiêcia
arcybiskupa Adama Sa-
piechy 12 maja 1932 roku.
Przejmuj¹c dobrze utrzyman¹ i zarz¹dzan¹ para-
fiê od razu w³¹czy³ siê w dzia³alnoœæ spo³eczno-
gospodarcz¹ gminy. Wspó³pracowa³ z Towarzy-
stwem Szko³y Ludowej w Brzeszczach, zainicjo-
wa³ za³o¿enie Akcji Katolickiej, której prezesem
zosta³ wójt Kazimierz Bielenin. Naucza³ równie¿
religii w szkole powszechnej w Brzeszczach.
Szczególn¹ dzia³alnoœæ przejawia³ komitet para-
fialny pod jego kierownictwem, który uchwali³
budowê kaplicy ukrzy¿owanego Pana Jezusa. Po-
wstawa³o wiele organizacji katolickich, spo³ecz-
nych i gospodarczych, których ks. proboszcz Zyg-
munt Boratyñskich by³ inicjatorem i wspó³za³o-
¿ycielem (Katolickie Stowarzyszenie M³odzie-
¿y ¯eñskiej, kierowane przez ks. Bronis³awa
Atamana oraz równie¿ przez niego za³o¿one Ka-
tolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Mêskiej).
W 1934 roku UW w Krakowie zarejestrowa³ To-
warzystwo Mi³oœników Ogrodnictwa i Pszcze-
larstwa w Brzeszczach, którego przewodnicz¹-
cym zarz¹du zosta³ wspó³za³o¿yciel ks. pro-
boszcz. W tym czasie trwa³a te¿ budowa kapli-
cy i remont koœcio³a. Do Brzeszcz przyby³y z ini-
cjatywy wójta Kazimierza Bielenina siostry s³u-
¿ebniczki Starowiejskie.
Aktywnoœæ i zaanga¿owanie spo³eczne by³y przy-
czyn¹ wyboru ks. Zygmunta do Rady Gminy 3 lu-
tego 1935 roku. W latach 1936-37 organizowa³
wspólnie z komitetem parafialnym zbiórki na re-
mont i odnowienie koœcio³a parafialnego dla
uczczenia 60-lecia jego istnienia. W tym czasie
pe³ni³ równie¿ funkcjê przewodnicz¹cego Zarz¹-
du Kasy Stefczyka oraz próbowa³ utworzyæ
chrzeœcijañsk¹ kasê bezprocentowego kredytu
w Brzeszczach. Prowadzi³ systematyczn¹ part-
nersk¹ wspó³pracê z kierownictwem KWK
„Brzeszcze”, co pozwoli³o na zabezpieczenie ko-
œcio³a przed szkodami górniczymi, a gdy wyst¹-
pi³y na ich szybkie i skuteczne usuwanie. Ta wspa-
nia³a dzia³alnoœæ spo³eczno-gospodarcza przerwa-
na zosta³a wybuchem drugiej wojny œwiatowej.
Ksi¹dz Boratyñski rozpocz¹³ dzia³alnoœæ patrio-
tyczn¹. Ju¿ 5 wrzeœnia 1939 roku dokona³ pochów-
ku 11 ¿o³nierzy Armii „Kraków”, którzy zginêli na
£ê¿niku. Po zajêciu przez w³adze niemieckie szko-
³y powszechnej przej¹³ od harcerzy czêœæ doku-
mentacji i zbiorów biblioteki przechowuj¹c je na
plebani a¿ do wyzwolenia. W czasie wojny orga-
nizowa³ równie¿ pomoc dla parafian i wiêŸniów

Profesor Kazimierz
Bielenin

Ksi¹dz proboszcz
Zygmunt Boratyñski

Józef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef Stolarczyk
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hitlerowskiego obozu zag³ady w Oœwiêcimiu i po-
dobozów w gminie Brzeszcze. Od stycznia 1945
roku wspólnie z wikarymi pomaga³ wiêŸniom, któ-
rzy pozostali w obozie po jego wyzwoleniu. Wspie-
ra³ dzia³ania szpitala dla by³ych wiêŸniów utwo-
rzonego przy ul. Koœciuszki w Brzeszczach.
Po wyzwoleniu wspó³praca z nowymi w³adza-
mi by³a trudna, nie da³ siê sprowokowaæ orga-
nom bezpieczeñstwa, zaj¹³ siê dzia³alnoœci¹
duszpastersk¹ i gospodarcz¹ w dobrach para-
fialnych. W czasach stalinowskich dobudowa³
salkê katechetyczn¹, która s³u¿y³a do nauki re-
ligii po wycofaniu jej ze szkó³ w Polsce. Nadal
wspó³pracowa³ z w³adzami kopalni zw³aszcza
z dyrektorem Lebiedzkim, dziêki któremu szko-
dy górnicze by³y usuwane na bie¿¹co. W mar-
cu 1957 roku z inicjatywy proboszcza na cmen-
tarz komunalny z ogrodu dworskiego przenie-
sione zosta³y szcz¹tki ostatniego w³aœciciela
Brzeszcz Kamila Dominika De Cherry dr me-
dycyny i filozofii Radcy Rzeczywistego króla
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. W nastêp-
nym roku ks. Boratyñski podj¹³ wspólnie z pa-
rafianami akcjê sprawienia nowych dzwonów
dla koœcio³a, które ufundowali parafianie, a ich
konsekracji dokona³ 19 paŸdziernika 1958 roku
biskup Karol Wojty³a. Ostatni¹ inwestycj¹ w czê-
œci sfinansowan¹ przez proboszcza by³ nowy
zegar na wie¿y koœcielnej. Ksi¹dz proboszcz
Zygmunt Boratyñski - wielki przewodnik pa-
rafian, wspania³y gospodarz i patriota zmar³ 26
grudnia 1961 roku.
Wszystkich pañstwa zainteresowanych lepszym
poznaniem ks. Zygmunta Boratyñskiego odsy-
³am do opracowañ dr Jacka Lachendro „Ka-
lendarium parafii œw. Urbana w Brzeszczach” i ks.
S. Szyszki „Dzieje parafii Brzeszcze”, dziêki któ-
rym mog³em nakreœliæ ten szkic.

9 maja uroczyœcie obchodzono rocznicê za-
koñczenia II Wojny Œwiatowej.

W³adze gminy oraz przedstawiciele samorz¹-
dów z³o¿yli kwiaty w miejscach upamiêtniaj¹cych
wydarzenia zwi¹zane z czasem zag³ady na terenie
gminy Brzeszcze, wyg³oszono przemowy i odda-
no czeœæ poleg³ym. Winniœmy pamiêtaæ ze wzglê-
du na tych, którzy odeszli oraz nadawaæ owej pa-
miêci odpowiedni wyraz maj¹c na uwadze przede
wszystkim przysz³e pokolenia. Warto jednak
uœwiadomiæ sobie, ¿e kolejny rok coraz bardziej
zbli¿a nas do dnia, w którym nie pozostanie ju¿
¿aden ¿yj¹cy œwiadek tamtych wydarzeñ. To na-
k³ada na nas, jako mieszkañców ziemi oœwiêcim-
skiej, szczególn¹ odpowiedzialnoœæ. Kieruj¹c siê
ludzkim przebaczeniem - pomimo gorzkiej praw-
dy, ¿e na pewno ³atwo mówiæ o tym komuœ, kto
zbrodnie zna tylko z opowiadañ - szczególnie przez
nadchodz¹ce lata musimy do³o¿yæ wszelkich sta-
rañ, by wiedza na temat minionych zdarzeñ nie
przeminê³a oraz nie uleg³a wypaczeniom. Wydaje
siê, ¿e po ponad pó³ wieku doszliœmy do punktu,
w którym nie chodzi ju¿ o oskar¿enia i egzekwo-
wanie kar. Teraz tym wa¿niejszy staje siê obowi¹-
zek uchwycenia czystej prawdy w rzetelne prze-
kazy, bo z tego w³aœnie nas, ¿yj¹cych dok³adnie
teraz, rozliczy niebawem historia.

67 lat po wojnie

Postaci Mariana Faru-
gi nie wolno pomin¹æ we
wspomnieniach o osobach,
które coœ dobrego, po¿y-
tecznego wnios³y w ¿ycie
naszej gminy. Pan Marian
zas³u¿y³ sobie na to swoj¹
solidnoœci¹ ¿yciow¹ i bez-
interesownoœci¹ w dzia³a-
niu. Do przywo³ania we
wspomnieniach pana Ma-

riana Farugi namówi³a mnie Barbara Dubiel,
która bardzo sobie ceni³a wspó³pracê z nim.

Marian Faruga urodzi³ siê 19 marca 1929 roku
w Jawiszowicach. By³ synem Józefa i Anny z Ju-
rasów „spod pi¹tego”. Matka pochodzi³a z zacnej
rodziny, w której tradycj¹ od pokoleñ by³o d¹¿e-
nie do umo¿liwienia dzieciom zdobycia dobrego
wykszta³cenia. Ojciec Józef by³ pracownikiem
KWK „Brzeszcze”, jednoczeœnie zajmowa³ siê
kilkuhektarowym gospodarstwem. Szko³ê podsta-
wow¹ Marian Faruga ukoñczy³ 14 lipca 1945
roku. W tym samym roku w maju sta³ siê harce-
rzem i pozosta³ nim do koñca swoich dni. W 1988
roku otrzyma³ Honorow¹ Odznakê Przyjació³
Harcerstwa. Ostatnie zdjêcie poœród harcerskiej
gromady, w Harcerskim Krêgu Seniorów zosta³o
wykonane w styczniu 2010 r., gdy wrêczyliœmy
mu spóŸniony bukiet urodzinowy z okazji 80-tych
urodzin. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej
podj¹³ naukê w Pañstwowej Szkole Przemys³o-
wej w Bielsku-Bia³ej. Jak pisz¹ córki, by³a to

szko³a czteroletnia, wydzia³ tkacko-przêdzalniczy.
17 maja 1949 roku uzyska³ tytu³ technika w³ó-
kiennika. Ca³e ¿ycie zawodowe spêdzi³ w zak³a-
dach w³ókienniczych w Bielsku-Bia³ej, gdzie zaj-
mowa³ odpowiedzialne kierownicze stanowiska.
Pierwszym zak³adem pracy Mariana Farugi by³y
Zak³ady Przemys³u Lniarskiego „LENKO”, póŸ-
niej pracowa³ w Zak³adach Tarcz Œciernych w Biel-
sku. W wieku 22 lat zatrudniony zosta³ jako kie-
rownik dzia³u planowania w Zak³adach Przemy-
s³u We³nianego im. Ludwika Gawlika w Bia³ej, póŸ-
niej zosta³ tam inspektorem produkcji. W 1954 r.
zosta³ przeniesiony do Centralnego Zarz¹du Prze-
mys³u We³nianego Po³udnie w Bielsku-Bia³ej.
Pracowa³ równie¿ w Zak³adach Przemys³u We³-
nianego im. Leona Laska. Ostatnie 25 lat pracy

zawodowej spêdzi³ w Zak³adach Przemys³u
We³nianego im. Paw³a Findera „FINEX” w Biel-
sku-Bia³ej. W tym zak³adzie pracowa³ na nastê-
puj¹cych stanowiskach: dyspozytora, technolo-
ga, zastêpcy kierownika dzia³u produkcji. Prze-
pracowa³ 41 lat. Na zas³u¿on¹ emeryturê prze-
szed³ w 1990 roku. Wtedy mocno zaanga¿owa³
siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Bra³ czynny udzia³
w pracach na rzecz Klubu Seniora przy Radzie
So³eckiej w Jawiszowicach. Wraz z ¿on¹ Wand¹
korzystali z klubowych imprez. W maju 1991
roku obj¹³ funkcjê so³tysa. Pe³ni³ j¹ do 27 listo-
pada 1994 r. PóŸniej choroba serca wykluczy³a
Go z szerokiej dzia³alnoœci spo³ecznej. Jako so³-
tys wspó³pracowa³ z Rad¹ So³eck¹ w nastêpuj¹-
cym sk³adzie: Maria Blarowska, Maria Pydych,
Jan Korczyk, W³odzimierz Sajdak, W³adys³aw
Drabek oraz Bogdan Mieszczak. Zebrania wiej-
skie w tym czasie prowadzi³ w sposób niezwy-

kle sprawny i kultural-
ny W³odzimierz Saj-
dak. Du¿o robiono dla
so³ectwa. Zabrano siê
za budowê kanaliza-
cji, wykonano od-
wodnienie ulicy Ol-
szyny. Barbara Du-
biel oraz Maria Py-
dych mówi¹ o panu
Marianie Farudze: za-
cny, prawy cz³owiek,
niezwykle sumienny.
Drugi raz zosta³ so³-

tysem 6 grudnia 1998 roku i pe³ni³ tê funkcjê do
12 stycznia 2003 roku. By³ równie¿ radnym, jed-
noczeœnie cz³onkiem Zarz¹du Gminy w kaden-
cji 1994 do 1998 roku. Przez 13 lat anga¿owa³
siê w pracy na rzecz Powszechnej Spó³dzielni

Spo¿ywców „GÓRNIK” w Brzeszczach.
By³ cz³onkiem Rady Nadzorczej, Prze-
wodnicz¹cym Komisji Handlowo-Go-
spodarczej, cz³onkiem Komisji Rewizyj-
no-Samorz¹dowej. W szczêœliwym
zwi¹zku ma³¿eñskim z Wand¹ Hy³ówn¹
prze¿y³ 56 lat. Wyczuwa³o siê miedzy
nimi przyjaŸñ i wzajemny szacunek.
Mieli dwie córki: Annê i Aleksandrê. Jak
wspomina córka Anna Grabiarz, tata
¿adnej z nich nie faworyzowa³. Zosta³
dziadkiem trójki wnucz¹t, doczeka³ siê
dwójki prawnuków. Z rodziny by³ dum-
ny, bardzo siê o ni¹ troszczy³. Córkom
wpoi³ prostolinijnoœæ. Lubi³ prace wokó³
domu, hodowa³ nutrie i króliki. Odwie-

dza³ dom rodzinny, w którym gospodarowa³ brat
Józef z ¿on¹ Zofi¹. A we wsi? S³u¿y³ ludziom,
za³atwia³ sprawy, dotrzymywa³ s³owa, nie mitrê-
¿y³ czasu. Cechowa³a Go wysoka kultura osobi-
sta, wywa¿ony spokój, nienaganne maniery. Wy-
s³uchiwa³ cudzych racji.
D³ugoletnia i odpowiedzialna praca zawodowa
nadwyrê¿y³a Jego zdrowie fizyczne. Zmar³ 26
listopada 2010 r. Pani Maria £ysakowska, Jego
s¹siadka napisa³a: „Marian i Wanda pozostan¹
w pamiêci jako ¿yczliwi i s³u¿¹cy rad¹ w po-
trzebie s¹siedzi”.

Marian Faruga
„Ziarno siewne nie widzi nigdy k³osów”.

Phil Bosmans

Na podstawie rozmowy z córkami Ann¹ i Alek-
sandr¹, wnuczk¹ Agat¹ Grabiarz-B¹k oraz wspo-
mnieñ Pani Marii £ysakowskiej.

Anna Bawo³ekAnna Bawo³ekAnna Bawo³ekAnna Bawo³ekAnna Bawo³ek

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Józef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef Stolarczyk

Ostatni Op³atek w Harcerskim Krêgu Seniora. Pan Marian
otrzyma³ bukiet na 80. urodziny
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26 maja podczas uroczystoœci jubileuszo-
wej Przewodnicz¹ca Ko³a Zofia Przyby³owska
przedstawi³a zebranym historiê dzia³alnoœci
Ko³a Gospodyñ Wiejskich oraz Zespo³u Ludo-
wego „Borowianki”, które dzia³a w Brzesz-
czach-Borze.

- W 1962 przy pomocy instruktorki Powiato-
wego Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych w Oœwiêcimiu
Heleny Uchy³o i ówczesnego agronoma W³ady-
s³awa Senkowskiego, grupa kobiet z Boru zorga-
nizowa³a i zarejestrowa³a Ko³o Gospodyñ Wiej-
skich. Pierwsz¹ przewodnicz¹ca tego Ko³a zosta³a
Amalia Michalska. W 1969 funkcjê przewodni-
cz¹cej powierzono Marii Chowaniec. W okresie
tym czynnie dzia³a³o 37 cz³onkiñ. Pod koniec
1971 wybrany zosta³ nowy Zarz¹d, na czele któ-
rego stanê³a Konstancja Klamra, natomiast od
1977 do 1993 funkcjê przewodnicz¹cej objê³a
Julia Niedziela, kieruj¹c ju¿ 57-osobow¹ organi-
zacj¹. Pod koniec 1993 now¹ przewodnicz¹c¹
wybrana zosta³a Krystyna Grzywa, a nastêpnie
Krystyna Mucha. W latach 2005 do 2009 KGW
przewodniczy³a Ma³gorzata Niemiec, od koñca
2009 funkcjê tê powierzono mnie - opowiada
Zofia Przyby³owska.
Od samego pocz¹tku za³o¿enia cz³onkinie Ko³a
stawia³y sobie ambitne zadania: ci¹g³e doskona-
lenie kwalifikacji i wdra¿anie nowoczesnych
metod w pracy gospodarskiej, prowadzenie dzia-
³alnoœci kulturalno-oœwiatowej oraz czynny udzia³
w podejmowaniu wszelkich form spo³ecznych na
rzecz lokalnego œrodowiska. Cz³onkinie KGW

aktywnie bra³y udzia³ siê w organizowaniu kur-
sów ¿ywienia, wypieku ciast, pokazów garma¿e-
ryjnych, pokazów i nauki rêcznych robótek szy-
de³kowych, haftu, tkania tkanin, szycia ko³der czy
zak³adania inspektów i produkcji rozsad warzyw
ma³o znanych.

Cz³onkinie KGW dostrzega³y równie¿ potrze-
bê przekazywania m³odym pokoleniom trady-
cji i zwyczajów ludowych, uzyskuj¹c wiado-
moœci od swoich babæ i prababæ. Motorem i ini-
cjatorem stworzenia spoœród  cz³onkiñ KGW
Zespo³u Artystycznego by³a Alojza Noworyta.
Ona to zbiera³a teksty piosenek, scenek kaba-
retowych do okazjonalnych wystêpów. Dziêki
jej inicjatywie w 1981 odby³y siê pierwsze
miejscowe do¿ynki, na których cz³onkinie wy-
st¹pi³y w strojach ludowych. Od 1982 Zespó³
Artystyczny KGW rozpocz¹³ systematyczn¹
pracê przygotowuj¹c siê do wyst¹pienia z w³a-

Tak siê z³o¿y³o, ¿e obok siebie w tym nume-
rze „Odg³osów Brzeszcz” wystêpuj¹ sylwetki
dwóch braci. Dzia³alnoœæ spo³eczna Ludwika
Farugi w Komitecie Rodzicielskim przy Szkole
Podstawowej w Jawiszowicach jest godna przy-
pomnienia. Sam nie osi¹gn¹³by wiele, gdyby nie
grono jego oddanych wspó³pracowników. Szko-
³a zmienia³a swoje oblicze nie tylko pod wzglê-
dem materialnym. Jego oddanymi wspó³pra-
cownikami byli: Józefa Krasoñ, Mieczys³aw
Fajfer i Mieczys³aw Górka. Kierownik szko³y
Józef Czernek pisze: „Komitet Rodzicielski pod
przewodnictwem Ludwika Farugi dobrze przy-
s³u¿y³ siê szkole, wykaza³ w swej pracy wielk¹
aktywnoœæ i starannoœæ o m³odzie¿ szkoln¹, zor-
ganizowa³ i pokry³ koszta wyjazdu autobusami
dzieci szkolnych do teatru, zak³adów pracy i wy-
cieczki krajoznawcze, zorganizowa³ drugie œnia-
danie dla dzieci”. O nowatorskich metodach pra-
cy komitetu pisze równie¿ pe³ni¹ca obowi¹zki
kierownika szko³y Stanis³awa Ma³ecka. Dla
uczniów s³abych z matematyki zorganizowa³ do-
datkowe lekcje. Zarz¹d Komitetu zwo³ywa³ ze-
brania tych rodziców, których dzieci mia³y oce-
ny niedostateczne. W roku szkolnym 1969/1970
komitet skupi³ siê na sprawach gospodarczych
szko³y. Zosta³a wykonana dokumentacja do cen-
tralnego ogrzewania i do remontu kapitalnego

budynku szko³y. Lu-
dwik Faruga pe³ni³ funk-
cjê przewodnicz¹cego
Komitetu Szkolnego
przez 5 lat.

Kim by³ Ludwik Faruga?
Nale¿y zacz¹æ od tego,
¿e by³ rodowitym jawi-
szowianinem. Ojciec Jó-
zef pracowa³ w kopalni

„Brzeszcze”. Wspólnie z ¿on¹ Ann¹ i synami pro-
wadzi³ dodatkowo kilkuhektarowe gospodarstwo.
Ludwik Faruga po ukoñczeniu szko³y podstawo-
wej w Jawiszowicach podj¹³ naukê w szkole œred-
niej w Czechowicach. Maturê zda³ w 1945 roku
w Pañstwowej Szkole Przemys³owej w Bielsku
uzyskuj¹c tytu³ technik-mechanik. Uzyskane
œwiadectwo upowa¿nia³o Go do zajmowania
stanowisk urzêdniczych w s³u¿bie pañstwowej.
W ksi¹¿eczce wojskowej udokumentowana jest
Jego dzia³alnoœæ w partyzantce. Wpis mówi, ¿e
w styczniu 1944 r. wst¹pi³ do oddzia³u sabota¿o-
wo-zwiadowczego por. „KUNY”, grupy Karola
Okrêgu Œl¹skiego. By³ zastêpc¹ dowódcy oddzia-
³u, w paŸdzierniku 1944 roku awansowa³ do stop-
nia kaprala. 31 paŸdziernika 1945 r. ujawni³ siê
w Wojewódzkim Urzêdzie Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego w Katowicach i zosta³ zweryfikowany.
W ksi¹¿eczce jest równie¿ zapis o znajomoœci jê-
zyka niemieckiego. W czasie wojny prowadzi³
dzia³¹nia konspiracyjne ze swoim s¹siadem Ta-
deuszem Sajdakiem, który póŸniej wyjecha³ do
Poznania. 28 grudnia 1946 Ludwik Faruga zo-
sta³ przyjêty do pracy w KWK „Viktoria” w Wa³-

brzychu w charakterze sztygara zmianowego.
W Dolnoœl¹skim Zjednoczeniu Przemys³u Wêglo-
wego pracowa³ do 1953 roku. W dokumentach
rodziny przechowywane jest zaœwiadczenie wój-
ta gminy Brzeszcze Jana Siuty, ¿e Ludwik Faru-
ga w czasie okupacji listy narodowej niemieckiej
nie przyj¹³ ani siê o ni¹ nie ubiega³. Najprawdo-
podobniej w roku 1951 oskar¿ono Go o sabota¿.
Mia³o to zwi¹zek z „odkrytymi” ponadnormatyw-
nymi zapasami mia³u wêglowego na zwa³ach. Pla-
ny wydobywcze by³y bardzo napiête i pod kon-
trol¹ s³u¿by bezpieczeñstwa. Chc¹c zachowaæ sta-
bilnoœæ dziennego wydobycia, zrobiono zapasy.
Ludwik Faruga na ponad rok trafi³ do wiêzienia
w Jelczu. Przy okazji odgrzebano Jego dzia³alnoœæ
konspiracyjn¹ w Armii Krajowej w okresie wo-
jennym. W tym samym czasie do wiêzienia trafi³a
równie¿ Jego matka Anna. Odsiedzia³a pó³ roku.
Po tych trudnych przejœciach Ludwik Faruga podj¹³
w 1953 r. pracê w KWK „Ziemowit” w Lêdzi-
nach w charakterze sztygara zmianowego na za-
k³adzie przeróbczym. W 1954 roku o¿eni³ siê
z Mari¹ Szostek. Mieli jednego syna Wies³awa.
Dojazdy do Lêdzin by³y dosyæ uci¹¿liwe, dlate-
go w 1958 r. przeniós³ siê do pracy w KWK
„Brzeszcze”, gdzie przez 25 lat pracowa³ w go-
spodarce materia³owej. Zmar³ na serce w wieku
69 lat. Synowa Barbara wspomina: by³ typowym
domatorem, bardzo mi Go brakuje.

Spisano na podstawie dokumentów udostêpnio-
nych przez rodzinê, rozmowy z ¿on¹ Mari¹, sy-
nem Wies³awem, synow¹ Barbar¹ i kuzynem pana
Ludwika, Janem ¯akiem.

snym programem dla mieszkañców Boru, gmi-
ny czy poza jej terenem. W 1988 Zespó³ Arty-
styczny KGW zmieni³ nazwê na Zespó³ Ludo-
wy „Borowianki” - opowiada pani Zofia. Pa-
nie uczestniczy³y w wielu imprezach, m. in.
100-leciu Kó³ka Rolniczego, miejsko-gmin-
nych do¿ynkach, biesiadach folklorystycznych,
przegl¹dach zespo³ów amatorskiego ruchu ar-

tystycznego w Zebrzydowicach, Prze-
cieszynie, czy w IV Konfrontacjach
Kabaretów Wiejskich w Lipnicy Mu-
rowanej. W ramach programu „Cztery
Pory Roku” Borowianki goœci³y
wszystkie zespo³y ludowe gminy, któ-
re prezentowa³y gawêdy Febronii Wój-
cikowej, bra³y równie¿ udzia³u w wy-
stêpach okazjonalnych, takich jak ja-
se³ka, Dni Kobiet, Matki, Babci i Dziad-
ka. Po œmierci Alojzy Noworytowej
Kierownikiem zespo³u by³a Janina Ja-
rek, a od 2003 Wanda Jasik. Jak wia-
domo, oprócz treœci piosenek dla ze-

spo³u niezbêdny jest równie¿ akompaniament.
Wczeœniej przygrywa³ Borowiankom nie¿yj¹cy
ju¿ Aleksander Momot, a od 2002 akompaniuje
im Stanis³aw Rochowiak (czyni¹c to z serca i za-
mi³owania, nie ¿¹da ¿adnej gratyfikacji za œwiad-
czon¹ pomoc).
W dniu swojego œwiêta Borowianki odebra³y moc
dobrych ¿yczeñ od zgromadzonych goœci. Pozo-
staje jedynie przy³¹czyæ siê do powinszowañ
¿ycz¹c Paniom pogody ducha, si³y i rozkwitu
dalszej satysfakcjonuj¹cej dzia³alnoœci.

Ludwik Faruga
„Charakteru nie urabia siê w ciszy i spokoju. Tyl-
ko chwile próby i cierpienie hartuj¹ w nas du-
cha, rozjaœniaj¹ umys³, pobudzaj¹ ambicjê i czy-
ni¹ sukces prawdziwym”.

Hellen Keller

50 lat KGW Brzeszcze-Bór-

Pierwsze do¿ynki miejsko-gminne w Brzeszczach

Anna Bawo³ekAnna Bawo³ekAnna Bawo³ekAnna Bawo³ekAnna Bawo³ek

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska



Odg³osy Brzeszcz     czerwiec 2012 15

23 maja w brzeszczañskim OK odby³o siê uroczyste otwarcie wystawy prac uczniów 2a, 2c, 1c i 2b
(klasy integracyjnej) z Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego.
Nad realizacj¹ projektu czuwali opiekunowie - Dorota B¹k, Katarzyna Mre¿ar i ks. Marcin Naglik.

- Temat projektu zrodzi³ siê spontanicznie i jest zwi¹zany z 50-leciem Brzeszcz - wyjaœnia pani
Katarzyna. - Na pocz¹tku nie mieliœmy pomys³u jak to bêdzie wygl¹da³o, a po spotkaniu z m³odzie¿¹
wspólnie doszliœmy do wniosku, ¿e to mog¹ byæ
prace plastyczne. Nie ka¿dy potrafi piêknie ryso-
waæ, uwzglêdniliœmy wiêc równie¿ fotografie.
Uczniowie z pierwszej i drugich klas gimnazjum
sami zg³aszali siê do projektu. Od stycznia kolek-
cjonowaliœmy prace. Rysunki, obrazy i zdjêcia
przedstawiaj¹ gminê Brzeszcze - ka¿dy z uczestni-
ków projektu mia³ szansê zaprezentowaæ swo-
je w³asne spojrzenie na miejsce w którym
mieszka od dziecka. Zadania podjê³o siê dzie-
siêcioro gimnazjalistów: Edyta Rymarczyk,
Agnieszka Grzywa, Damian Lipowiecki, Joan-
na Mrozik, Joanna Pawe³ka, Kornelia Pêkala,
paulina Iwaszko, Olga Ma-
tusik, Konrad Nikiel i Pawe³
Wójcik.
- Pani Kasia zachêci³a mnie
do udzia³u w ca³ym przedsiê-
wziêciu. Lubiê rysowaæ, wiêc
postanowi³am spróbowaæ
swoich si³. Przygotowa³am
dwie prace o Nazieleñcach,
jedn¹ o dworcu PKP i jedn¹
poœwiêcon¹ starorzeczu Wi-
s³y. Wykorzysta³am przy tym
ró¿ne techniki, takie jak akwa-
rele, pastele, wêgiel i farby
akrylowe - opowiada Olga.
Prace mo¿na by³o podziwiaæ
w OK przez do 30 maja.
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Brzeszcze – moje miejsce na ziemi

8 maja w Gimnazjum nr 1 im. Ks.
Jana Twardowskiego w Brzeszczach
odby³ siê Gminny Konkurs Matema-
tyczny 2012, nad którym objê³a patro-
nat Burmistrz Brzeszcz Teresa Jan-
kowska. W konkursie wziêli udzia³
uczniowie klas pi¹tych ze szkó³ pod-
stawowych i uczniowie klas drugich
gimnazjum.

Przewodni¹ tematyk¹ zadañ konkur-
sowych by³y zbli¿aj¹ce siê Mistrzostwa
Europy w Pi³ce No¿nej. Konkurs sk³a-
da³ siê z dwóch czêœci (po 4 zadania otwar-
te i krzy¿ówka arytmetyczna). Uczestni-
cy musieli wykazaæ siê wiedz¹ matema-
tyczn¹, umiejêtnoœciami rozwi¹zywania
problemów oraz sprawnoœci¹ rachun-
kow¹. W zmaganiach bra³o udzia³ 16
uczniów ze szkó³ podstawowych i 8 gim-
nazjalistów z terenu gminy Brzeszcze.
Tytu³ Mistrza Matematyki w grupie m³o-
dzików zdoby³a Olga Szyjka - uczenni-
ca SP w Jawiszowicach, a wicemistrza-
mi zostali: Adrianna Warcha³ (równie¿
uczennica SP w Jawiszowicach) oraz
Marcin Ulczok z SP nr 1 w Brzeszczach.
Wœród gimnazjalistów liderami zostali
ch³opcy. Mistrzem Matematyki w gru-

KSKSKSKSKS

Gminny Konkurs Matematyczny

Organizator konkursu DorotaOrganizator konkursu DorotaOrganizator konkursu DorotaOrganizator konkursu DorotaOrganizator konkursu Dorota
D³ugosz Doradca MetodycznyD³ugosz Doradca MetodycznyD³ugosz Doradca MetodycznyD³ugosz Doradca MetodycznyD³ugosz Doradca Metodyczny
Nauczania MatematykiNauczania MatematykiNauczania MatematykiNauczania MatematykiNauczania Matematyki

24 maja o godz. 13.00 w Oœrodku Kultury w Brzesz-
czach nast¹pi³o uroczyste wrêczenie nagród w II Gminnym
Konkursie Ortograficznym „Mistrz Ortografii” pod patro-
natem burmistrza Brzeszcz Teresy Jankowskiej.

Jury pod przewodnictwem doradcy metodycznego w na-
uczaniu jêzyka polskiego Jolanty Hodur sprawdzi³o i oce-
ni³o wszystkie dyktanda (odpowiednio na poziomie pod-
stawówki i gimnazjum). Teksty dla uczniów przygotowa-
³a polonistka Monika Pietrak-Grzywa. W tym roku nie
przyznano tytu³u Arcymistrza, czyli ¿aden z uczestników
nie przebrn¹³ przez wszystkie ortograficzne pu³apki bez-
b³êdnie. Najlepszy wynik uda³o siê jednak uzyskaæ Soni
Hutcie z Gimnazjum nr 2. Sonia zdoby³a naturalnie
pierwsz¹ nagrodê w swojej kategorii (gimnazja), natomiast
wœród uczniów szkó³ podstawowych najlepsza okaza³a siê
Katarzyna Malarek z SP im. K.I. Ga³czyñskiego. Jak z uœmie-
chem zauwa¿y³a pani burmistrz, m³odzie¿ wykaza³a siê
wiêksz¹ odwag¹ ni¿ doroœli z naszej gminy, gdy¿ o wiele
liczniej przyst¹pi³a do zmagañ ortograficznych ni¿ w przy-
padku podobnej imprezy organizowanej dla pe³noletnich
mieszkañców Brzeszcz. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej
laureatka konkursu zasadzi³a przed Oœrodkiem Kultury
drzewko jako symbol przyjaŸni brzeszczan i spo³ecznoœci
nowogrodzkiej. Dok³adnie w tym samym czasie zasadzo-
no podobn¹ roœlinê w Rosji.

Ho³ubi¹c zahartowanych
w polskiej ortografii

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

pie juniorów okaza³ siê Jakub Ledwoñ,
a tytu³ wicemistrza zdobyli Szymon Sta-
chura i Rafa³ G¹sior. Ca³a trójka uczy
siê w Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach.
Na podkreœlenie zas³uguje wysoki po-
ziom wiedzy wszystkich uczestników
konkursu, szczególnie w grupie m³odzi-
ków. Do pracy w komisji konkursu za-
proszeni zostali wszyscy nauczyciele ma-
tematyki, którzy przygotowywali swoich
uczniów: Sylwia Danek, Agnieszka Ga-
bryœ, Leokadia Malec, Ewa P³u¿ek, Ta-
tiana Pa³ka-Witowska, Agnieszka Stopa
i Agnieszka Wo³oszyn-Korczyk. Dziêki
ich zaanga¿owaniu konkurs przebieg³
bardzo sprawnie. Sponsorami piêknych
nagród (m. in. kalendarzy œciennych ze
zdjêciami nowych polskich stadionów
oraz plakatów z autografami wszystkich
reprezentantów Polski na ME) byli Pol-
ski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej oraz gmina
Brzeszcze. Wszyscy uczestnicy imprezy
rozstali siê w radosnej atmosferze, uma-
wiaj¹c siê na przysz³y rok na Mistrzostwa
uk³adania Weso³ych Szeœcianów.

Brama koœcio³a œw. Urbana
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Figura œw. Krzysztofa
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Przydro¿na kapliczka

Nazieleñce
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Kultura

Poni¿ej prezentujmy wyniki w poszczególnych
kategoriach:

I kategorii - DANCE SHOW - SOLO DO 19 LAT
I miejsce - ANNA K¥DZIO£KA - Szko³a Tañca
Grawitacja Oœwiêcim
II miejsce - JOANNA KREMER - Oœrodek Kul-
tury Brzeszcze
III miejsce - KLAUDIA R¥BA - Szko³a Tañca
Grawitacja Oœwiêcim

II kategorii - DANCE SHOW - DUETY DO
LAT 19
I miejsce - EMILIA ADAMUS, ALEKSANDRA
RYDZIKOWSKA - Oœwiêcimskie Centrum Kul-
tury
II miejsce - KAROLINA SIGMUND, DOMINI-
KA BRO¯EK - Studio Ruchu Open Dance - My-
s³owice
III miejsce - ALDONA KLIMZA, WIKTORIA KO-
WALIK - Œwietlica Œrodowiskowa Che³m Œl¹ski

III kategorii - DANCE SHOW - ZESPO£Y DO
LAT 12
I miejsce - Zespó³ Tañca Nowoczesnego MA£Y
ART - Studio Ruchu Open Dance - Mys³owice
II miejsce - SCHOKO BONS - Szko³a Podstawo-
wa nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi - Chrzanów
III miejsce - MINI- MINI - I Niepubliczne Przed-
szkole „100 Bajek” - Chrzanów

IV kategorii - DANCE SHOW - ZESPO£Y 13-
19 LAT
I miejsce - CONTRA - Oœwiêcimskie Centrum
Kultury
II miejsce - Zespó³ Tañca Nowoczesnego ART
Studio Ruchu Open Dance - Mys³owice
III miejsce- FA£SZ - Szko³a Tañca ASTRA -
Oœwiêcim

V kategorii - HIP-HOP - SOLO DO 19 LAT
I miejsce - SANDRA SIKORA
II miejsce - MI£OSZ SZKUDLARZ - Szko³a
Tañca Grawitacja Oœwiêcim
III miejsce - EWELINA WYROBEK - Brzeszcze

VII kategorii - HIP-HOP ZESPO£Y DO LAT 12
I miejsce - GRAWITACJA KIDS - Szko³a Tañca
Grawitacja Oœwiêcim
II miejsce - EUFORIA KWADRAT - Szko³a Tañ-
ca Euforia Oœwiêcim
III miejsce - THE KIDS - Szko³a Tañca Euforia
Oœwiêcim

VIII kategorii - HIP-HOP ZESPO£Y 13-19 LAT
I miejsce - GRAWITACJA - Szko³a Tañca Gra-
witacja Oœwiêcim
II miejsce - GRAWITACJA TEAM II - Szko³a
Tañca Grawitacja Oœwiêcim
III miejsce - TCR - Szko³a Tañca Step - Nowy S¹cz

Dzieñ pe³en tañca
Oprócz piêknej pogody i wyczekiwanego

wypoczynku nieprzyzwoicie d³ugi weekend
majowy przyniós³ równie¿ XIX Miêdzynaro-
dowy Przegl¹d Zespo³ów Regionalnych „Z³o-
ty K³os 2012”.

Przes³uchania rozpoczê³y siê 1 maja w ze-
brzydowickim amfiteatrze i trwa³y przez ca³e 3
dni. 3 maja z kolei, jako rozgrzewka przed zma-
ganiami konkursowymi, zaprezentowane zosta³y
utwory w wykonaniu zespo³ów z Cieszyna Œl¹-
skiego. 5 maja natomiast mia³a miejsce uroczy-
sta gala fina³owa. Jury w sk³adzie: etnomuzyko-
log prof. dr hab. Krystyna Turek, etnograf Kry-
styna Kaczko oraz choreograf Bo¿ena Sochacka
po przes³uchaniu i obejrzeniu 126 zespo³ów i so-
listów, w tym 33 zespo³ów œpiewaczych a’cap-
pella, 30 zespo³ów œpiewaczych z akompaniamen-
tem, 7 zespo³ów inscenizuj¹cych zwyczaje ludo-
we, 6 zespo³ów tanecznych, 11 kapel ludowych,
32 œpiewaków ludowych i 7 instrumentalistów, zde-
cydowa³o o przyznaniu nagród. Wyró¿nienie oraz
dyplom w kategorii Zespo³ów Œpiewaczych z To-
warzyszeniem Instrumentów Muzycznych otrzy-
ma³ Zespó³ „Paœwiszczanie” z Kapel¹ „Zasolanie”.
II miejsce w kategorii Zespo³y Prezentuj¹cych Tra-
dycyjne Ludowe Zwyczaje i Obrzêdy b¹dŸ Zajê-
cia Gospodarcze oraz nagrodê w wysokoœci 400
z³ przyznano Zespo³owi Regionalnemu „Przecie-
szynianki”, ponadto wyró¿nienie w tej samej ka-
tegorii otrzyma³ Zespó³ „Jawiszowianki”.
W kategorii Zespo³y Taneczne lub Wokalno-ta-
neczne II miejsce i nagrodê 400 z³ przyznano
Zespo³owi Pieœni i Tañca „Brzeszczanki”.

Serdecznie gratulujemy!

Z³oty K³os

Jakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub Krzywolak
Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

X kategorii - CHEERLEDERS - ZESPO£Y
DO 19 LAT
I miejsce - SHAKE - Miejskie Gimnazjum nr 2 -
Oœwiêcim
II miejsce - SHADE - Gminne Centrum Kultury -
Polanka Wielka
III miejsce - SECOUND SHAKE - Miejskie Gim-
nazjum nr 2 - Oœwiêcim

XI kategorii - TANIEC TOWARZYSKI - ZE-
SPO£Y DO LAT 19
I miejsce - ELITA OCK - Oœwiêcimskie Centrum
Kultury
II miejsce- FORMACJA HAPPY - Szko³a Tañca
Presti¿ Oœwiêcim
III miejsce - FORMACJA CHIQUITA - Szko³a
Tañca Presti¿ Oœwiêcim

XII kategorii - TANIEC TOWARZYSKI ZE-
SPO£Y DZIEWCZÊCE DO LAT 19
I miejsce - FORMACJA FREZJA - Oœwiêcim-
skie Centrum Kultury
II miejsce - FORMACJA PRIMA - Szko³a Tañca
Presti¿ Oœwiêcim
III miejsce - Zespó³ AKCENT- Szko³a Tañca Astra
Oœwiêcim

GRAND PRIX ufundowane przez Burmistrza
Brzeszcz zdoby³a formacja ELITA OCK z Oœwiê-
cimskiego Centrum Kultury.

28 kwietnia blisko 900 uczestników zmie-
rzy³o siê w kolejnym tanecznym festiwalu
„Rytmy Ulicy” zorganizowanym w brzeszczañ-
skiej hali sportowej. Rekordowa iloœæ zespo-
³ów, duetów i solistów rywalizowa³a w dwuna-
stu kategoriach od „dance showu”, a¿ po ta-
niec towarzyski. Tegoroczna edycja przyci¹-
gnê³a nie tylko mieszkañców gminy Brzeszcze
i okolicznych miejscowoœci, ale tak¿e tancerzy
z Libi¹¿a, Mys³owic, Chrzanowa, Trzebini,
Witkowic, Che³mu Œl¹skiego, Bielska-Bia³ej
czy Nowego S¹cza.

M³ode talenty ocenia³o piêcioosobowe jury
na czele z przewodnicz¹cym Adrianem Kulikiem
dyrektorem artystycznym festiwalu Talenty Ma-
³opolski, choreografem oraz instruktorem kursów
kwalifikacyjnych. Wraz z nim tancerzy oceniali:
Mateusz Figura - wielokrotny laureat ogólnopol-
skich konkursów break dance, instruktor i chore-
ograf; Ewelina WoŸniak i Zbigniew Starowicz -

doceniona na niejednych mistrzostwach para ta-
neczna specjalizuj¹ca siê w stylu standardowym
i latynoamerykañskim; oraz S³awomir Kurzak -
dyplomowany nauczyciel tañca, choreograf i in-
struktor. „Rytmy Ulicy nie odstawa³y od najlep-
szych festiwali w kraju, o czym œwiadczy opinia
przewodnicz¹cego jury:
- Myœlê, ¿e poziom zawodów by³ stosunkowo
wysoki, zwa¿ywszy na to jak trudno by³o nam
wy³oniæ zwyciêzców w niektórych kategoriach.
Szczególnie du¿e problemy mieliœmy przy oce-
nie solistek oraz formacji hiphopowych - komen-
tuje choreograf, po czym dodaje: - Od dawien
dawna uwa¿am, ¿e tak naprawdê stolic¹ tañca

w Ma³opolsce jest powiat
oœwiêcimski. Dlatego te¿
cztery lata temu do Brzeszcz
przenios³y siê powiatowe eli-
minacje mojego festiwalu
„Talenty Ma³opolski”.
Podobne g³osy s³ychaæ by³o
wœród trenerów:
 - Po obejrzeniu wszystkich
wystêpów stwierdzam, ¿e po-
ziom tañca w Brzeszczach,
Oœwiêcimiu i okolicach wzra-
sta z roku na rok - przyznaje
Karolina Tatarczuch opiekun-
ka dzieciêcej formacji hip-
hopu. - W tej edycji konkursu
trzeba by³o naprawdê du¿o
pokazaæ, aby stan¹æ na po-

dium. Widaæ, ¿e „Rytmy Ulicy” ciesz¹ siê coraz
wiêkszym uznaniem i dawno przesta³y byæ ma-
³ym lokalnym konkursikiem - podsumowuje pani
Karolina.
Festiwal sk³ada³ siê z eliminacji oraz fina³ów
i trwa³ z przerwami od 9.00 do blisko 22.00. Mimo
to warto by³o zostaæ do koñca i zobaczyæ kawa³
dobrego tañca.
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14 i 15 maja w Miejskim Domu Kultury
w Piekarach Œl¹skich odby³ siê Przegl¹d Fina-
³owy XIX Regionalnego Przegl¹du Pieœni im.
prof. Adolfa Dygacza „Œl¹skie Œpiewanie”.
Wziê³o w nim udzia³ 103 solistów i zespo³ów
wy³onionych i zakwalifikowanych w trakcie
eliminacji rejonowych, które trwa³y od 27
marca do 19 kwietnia 2012 r.

Jury, w którego sk³ad weszli: Jani-
na Lipiñska-Dygacz, Barbara Drozd,
prof. Helena Synowiec, Magdalena Ba-
nach-Makaruk, Joanna Glenc, Kazi-
mierz Ratajczak, Józef Wierzgoñ, To-
masz Wrona oceni³o wykonawców, na
podstawie kryteriów regulaminowych:
doboru repertuaru, zachowania cech
gwarowych, walorów wokalnych, akom-
paniamentu, stroju, choreografii, ogól-
nego wyrazu artystycznego. Po obejrze-
niu i przes³uchaniu wszystkich prezen-
tacji prezydium postanowi³o przyznaæ
Grand Prix oraz statuetkê Szczyglika
„Œl¹skiego Œpiewania” Dzieciêcemu Ze-
spo³owi Pieœni i Tañca „Iskierki” z Oœrod-
ka Kultury w Brzeszczach! Wrêczenie na-
gród nast¹pi³o w trakcie Koncertu Galo-
wego „Œl¹skiego Œpiewania” 2 czerwca
w Koszêcinie. Rzeczniczka Zespo³u Pieœni i Tañ-
ca „Œl¹sk” im. Stanis³awa Hadyny (g³ównego or-
ganizatora konkursu) - Agnieszka Kuku³a powie-
dzia³a, ¿e w regulaminie nie by³o ¿adnych ograni-
czeñ terytorialnych, liczy³ siê przede wszystkim
dobór repertuaru:
- Cieszy nas, ¿e do przegl¹du zg³osi³y siê tak¿e
zespo³y spoza województwa œl¹skiego. Wycho-
dzi wiêc na to, ¿e s¹ grupy spoza Œl¹ska, które
odnajduj¹ w tej kulturze coœ nowego i ciekawego
dla siebie - doda³a. Zarówno prowadz¹cych ze-
spó³, jak i dyrektora Oœrodka Kultury, a tak¿e ro-
dziny dzieci cieszy to wyró¿nienie. Nagrodê dla

DZPiT Iskierki traktujemy w pewnym sensie jak
„Muzycznego Oskara”. Iskierki zosta³y równie¿
zakwalifikowane do XVI Fina³u Konkursu Mu-
zyki i Pieœni im. Stanis³awa Hadyny, który obê-
dzie siê 21 wrzeœnia br. w Koszêcinie. Rok 2012,
mimo i¿ zbli¿amy siê dopiero do jego pó³metku,
ju¿ obfitowa³ w wiele nagród i wyró¿nieñ dla
obu zespo³ów z Oœrodka Kultury w Brzeszczach
- zarówno dla Iskierek jak i Iskierkowej Familii.

Alicja Zieliñska-Z³ahoda - kierownik artystycz-
ny zespo³u „Iskierki” - nie kryje dumy ze swoich
podopiecznych:
- To nasze najwiêksze osi¹gniêcie jak do tej
pory. Od 2003 roku pojawialiœmy siê na kon-
kursach w „Œl¹skim Œpiewaniu” zdobywaj¹c
ró¿ne nagrody, np. w 2004 roku, gdy zajêli-
œmy drugie miejsce, zaproszono nas do udzia-
³u w nagraniu programu „Spotkania z folklo-
rem” w Telewizji Katowice. Ostatni sukces cie-
szy szczególnie, jest cennym wyró¿nieniem -
stwierdza pani Alicja. - Uwa¿am, ¿e Œl¹zacy
piêknie œpiewaj¹, maj¹ doskona³e zespo³y, bar-

Nikt nie chce aby wakacje, których nie
móg³ siê doczekaæ, okaza³y siê mêczarni¹. Aby
urlop by³ udany, niezbêdny jest w³aœciwy wy-
bór biura podró¿y.

Kiedy zdecydujemy siê ju¿, gdzie chcemy wy-
jechaæ, porównajmy oferty ró¿nych firm i wy-
bierzmy tak¹, która odpowiada nam najbardziej.
Zapytajmy te¿ znajomych o ich opinie dotycz¹-
ce biur podró¿y, z którymi podpisywali umowê.
O czym trzeba jeszcze pamiêtaæ?
Po pierwsze wa¿ne jest, czy biuro dzia³a legalnie,
tzn. czy zosta³o wpisane do rejestru organizatorów
turystyki i poœredników turystycznych. Informa-
cjê na ten temat mo¿emy uzyskaæ u wojewody
w³aœciwego dla siedziby przedsiêbiorcy lub w De-
partamencie Turystyki Ministerstwa Gospodarki
i Pracy w Warszawie (tel.022/693 46 47). Wszyst-
kie te dane mo¿emy równie¿ sprawdziæ w Cen-
tralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Po-
œredników Turystycznych pod adresem interneto-
wym: www.turystyka.gov.pl.  Po drugie: przed pod-
pisaniem umowy nale¿y dok³adnie przestudiowaæ
ofertê zawart¹ w broszurach, folderach, katalogach
i zwróciæ szczególn¹ uwagê na:

dzo dobrze czujemy siê w tym klimacie. Jako
region etnicznie nale¿ymy przecie¿ do ziemi
cieszyñskiej, od Piastów jesteœmy powi¹zani
z t¹ tradycj¹. Dodatkowo w 1920 roku 4 tysi¹-
ce ludzi zosta³o przesiedlonych do Oœwiêcimia
z Zaolzia, z biegiem lat osiedlili siê równie¿
w Brzeszczach, Jawiszowicach, Chrzanowie
i Jaworznie. Z tych wzglêdów od ponad 10 lat
bazujemy na repertuarze górali œl¹skich albo tym
z okolic Cieszyna (tzw. Pogórze Cieszyñskie).
Œpiewamy œl¹skie pieœni ludowe z okolic Cieszy-

na i Beskidu Œl¹skiego pochodz¹ce ze
zbiorów Stanis³awa Hadyny, Adolfa
Dygacza, Jana Tacina. Dok³adam sta-
rañ, aby wykonywane przez nas pieœni
brzmia³y w oryginalnej gwarze, wy-
chodz¹c z za³o¿enia, ¿e piêkne stroje,
czepce i buty to niezwykle wa¿na, ale
jednak tylko oprawa istotniejszej tre-
œci. Na próbach zespo³u odbywaj¹cych
siê raz w tygodniu w Oœrodku Kultury,
najpierw æwiczymy emisjê g³osu, a po-
tem tañczymy. Do ostatniego konkur-
su przygotowywaliœmy siê ponad mie-
si¹c. Obecnie pracujemy nad kolej-
nym programem, który zaprezentu-
jemy w Wiœle na XXV Wojewódzkim
Przegl¹dzie Dzieciêcych Zespo³ów
Folklorystycznych. W tym samym kon-
kursie, w którym w tym roku Iskierki

zdoby³y Grand Prix, Iskierkowa Familia zajê³a
w maju 2011 drugie miejsce. Niezwykle cenn¹ na-
grod¹ by³y warsztaty ze Œl¹skiem - wspomina pani
Alicja. - Pragnê jeszcze zaznaczyæ, ¿e bardzo cie-
szy mnie fakt, i¿ prawie wszystkie dzieci, które
wyros³y ju¿ z Iskierek, gdzieœ nadal œpiewaj¹. Do-
brze wyæwiczone g³osy to zas³uga ich ciê¿kiej pra-
cy, a tak¿e opiekunów - oprócz mnie nale¿¹ do nich
równie¿ pani Zenobia We³na oraz pan Eugeniusz
Pieczka prowadz¹cy rozœpiewanie i emisjê g³osu.
Mam nadziejê, ¿e nasz ostatni sukces doda nam
wszystkim skrzyde³ i zmotywuje do dalszej pracy.

Grand Prix dla Iskierek

- cenê; je¿eli jest podana w obcej walucie, musi-
my uzyskaæ informacjê wed³ug jakiego kursu jest
przeliczana na z³otówki i z którego dnia: czy z dnia
wp³aty zaliczki czy te¿ wp³aty ostatecznej kwo-
ty; czy cena obejmuje wszystkie us³ugi, czy tyl-
ko niektóre (za jakie trzeba dop³aciæ),
- po³o¿enie hotelu - gdzie tak naprawdê jest usytu-
owany - tu¿ przy pla¿y czy ruchliwej ulicy w cen-
trum miasta, a mo¿e przy lotnisku?
- kategoriê hotelu - nie ma jednolitych standar-
dów kategoryzacji obiektów hotelarskich; popro-
œmy zatem o podanie wyposa¿enia danego hote-
lu oraz pokoju,
- wy¿ywienie - czy posi³ki bêd¹ serwowane w re-
stauracji hotelowej, czy bêd¹ to dania w formie
bufetu.
Po trzecie: Konsumencie, pamiêtaj - umowa z biu-
rem podró¿y musi byæ zawarta na piœmie i po-
winna okreœlaæ m.in.:
- organizatora turystyki i nr jego wpisu do reje-
stru oraz nr  identyfikacji podatkowej, a tak¿e
imiê i nazwisko oraz pe³nion¹ funkcjê osoby,
która w jego imieniu umowê podpisa³a,
- miejsce pobytu lub trasê wycieczki,
- czas trwania,
- program imprezy - rodzaj, kategoriê œrodka
transportu oraz datê, godzinê i miejsce wyjazdu

planowanego urlopu, po³o¿enie, rodzaj i katego-
riê planowanego obiektu, liczbê i rodzaj posi³ków,
- cenê imprezy wraz z wyszczególnieniem wszel-
kich koniecznych nale¿noœci,
- rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz na-
zwê i adres ubezpieczyciela,
- sposób zg³aszania reklamacji.
Kiedy nie jesteœmy z us³ugi zadowoleni, to znaczy
us³uga zosta³a wykonana niezgodnie z zapewnie-
niami w umowie - np. gwarantowa³a nam bezp³at-
ne korzystanie z kortu tenisowego, a na miejscu
okaza³o siê, ¿e za kort musimy zap³aciæ... nie-
zw³ocznie powinniœmy zawiadomiæ wykonaw-
cê us³ugi oraz organizatora o wadach imprezy.
Pilot lub rezydent ma obowi¹zek potwierdziæ
przyjêcie reklamacji. Je¿eli jej nie za³atwi, musi
j¹ niezw³ocznie przekazaæ organizatorowi. Kon-
sumencie pamiêtaj! Je¿eli organizator pisemnie
nie ustosunkuje siê do Twojej reklamacji w ci¹-
gu 30 dni od jej z³o¿enia, ma obowi¹zek za³a-
twienia jej zgodnie z Twoim ¿¹daniem. Najczê-
œciej skargi dotycz¹: zmiany standardu zakwa-
terowania, braku polskiego rezydenta, braku cie-
p³ej wody lub ograniczenie jej w dostawie, cen-
nika wycieczek fakultatywnych.

Udany urlop
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Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Noworyt¹,
psychologiem, terapeutk¹ uzale¿nieñ.

Katarzyna Senkowska: Obecnie o chorobie
ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity
Disorder,) mówi siê o wiele wiêcej ni¿ jeszcze
klika lat temu - dziœ dzieci sprawiaj¹ce pro-
blemy wychowawcze s¹ czêœciej poddawane
diagnozie pod wzglêdem zespo³u nadpobu-
dliwoœci psychoruchowej z deficytem uwagi.
Z czego mo¿e wynikaæ taka sk³onnoœæ?

Barbara Chrz¹szcz-Noworyta: Rzeczywiœcie
w dyskusji w mediach z rozmów z nauczycielami
i rodzicami mo¿na wysnuæ wiosek, ¿e zespó³ nad-
pobudliwoœci psychoruchowej jest powszechnym
problemem u dzieci w wieku szkolnym. Dzia³a to
chyba na podobnej zasadzie jak w nie tak dalekiej
przesz³oœci mówi³o siê o dysleksji. Dziœ natomiast
pojawi³a siê tendencja do myœlenia o ka¿dym nie-
spokojnym dziecku, lub takim którego zachowa-
nia nie mo¿na jasno wyt³umaczyæ czy te¿ zrozu-
mieæ, jako o dziecku nadpobudliwym. Zacznijmy
od tego, ¿e ADHD mo¿na sprowadziæ do odmien-
nej pracy mózgu - takiej, która uniemo¿liwia cz³o-
wiekowi skuteczne kontrolowanie swoich zacho-
wañ, a wiec uwagi, ruchów, a nawet emocji. Ozna-
cza to, ¿e dziecko z ADHD ma za ma³o zdolnoœci
do wewnêtrznej kontroli, reaguje szybko, bezmyœl-
nie, czêsto nieadekwatnie do sytuacji, nie potrafi
powstrzymaæ pewnych odruchów i dlatego czêsto
wpêdza siê w tarapaty. Fakt, i¿ ostatnio du¿o siê
mówi i pisze o tym zaburzeniu, nie upowa¿nia do
tego, aby ka¿de k³opotliwe zachowanie wi¹zaæ z nad-
pobudliwoœci¹ psychoruchow¹. ADHD nie mo¿e
byæ wyt³umaczeniem ka¿dego niegrzecznego za-
chowania. Czêsto bowiem to „nerwowoœæ” na-
szych czasów powoduje, ¿e zarówno doroœli jak
i dzieci reaguj¹ zbyt impulsywnie, raptownie. ̄ ycie
w ci¹g³ym stresie mo¿e dawaæ podobne objawy
jak w przypadku nadpobudliwoœci psychorucho-
wej, ale nie jest to równoznaczne z tym, ¿e wiêk-
szoœæ osób ¿yj¹cych na wysokich obrotach ma
ADHD. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dzieci równie¿ reaguj¹
na stres spowodowany sytuacj¹ zewnêtrzn¹, s¹
podatne na wp³ywy otoczenia i uznaj¹ zachowa-
nie doros³ych za pewien model postêpowania. Dla-
tego zaczynaj¹ dzia³aæ chaotycznie, niedok³adnie
i w pospiechu - tym mo¿na t³umaczyæ wzrost licz-
by dzieci i m³odzie¿y zachowuj¹cej siê w podob-
ny sposób jakby mia³y ADHD. Nie jest to jednak
równoznaczne z przyrostem liczby nowych przy-
padków z rozpoznaniem nadpobudliwoœci psycho-
ruchowej. Przeprowadzone ostatnio badania po-
twierdzi³y, ¿e nie ma takiej tendencji.

K.S.: Gdzie szukaæ przyczyn zaburzenia?

B. Ch-N.: By³ czas kiedy uwa¿ano, i¿ ADHD jest
spowodowane mikrouszkodzeniami w obrêbie
CUN (Centralnego Uk³adu Nerwowego), które
wyst¹pi³y jako skutek urazu oko³oporodowego,
jednak najnowsze badania nie potwierdzaj¹ tej
hipotezy. Przyczyn¹ nie jest równie¿, co podkre-
œlam, nieprawid³owa sytuacja domowa lub b³êdy
rodziców, choæ trzeba przyznaæ, ¿e brak sta³ych

norm, zasad, niekonsekwencja i impulsywnoœæ
opiekunów mog¹ nasilaæ objawy ADHD. Wiêk-
szoœæ badaczy dowodzi, i¿ u pod³o¿a tego zabu-
rzenia le¿y nieprawid³owa praca po³¹czeñ miê-
dzy komórkami nerwowymi, miêdzy kor¹ mózgu
a j¹drami podkorowymi. Wi¹¿e siê to z nieprawi-
d³owym przekazywaniem informacji za pomoc¹
dopaminy i noradrenaliny. Wyniki badañ bioche-
micznych wskazuj¹ na obni¿ony poziom tych
substancji u dzieci z ADHD. Z kolei inne prze-
prowadzone badania jednoznacznie potwierdzaj¹
wystêpowanie znacznych ró¿nic w budowie mó-
zgu dzieci z ADHD w porównaniu z dzieæmi zdro-
wymi. Udowodniono równie¿, ¿e zespó³ nadpo-
budliwoœci psychoruchowej jest zaburzeniem
przekazywanym z pokolenia na pokolenie, czyli
uwarunkowanym genetycznie.

K.S.: Jak wobec tego klasyfikowaæ ADHD…?

B. Ch-N.: Wiêkszoœæ psychologów nazywa
ADHD zaburzeniem rozwojowym i nie traktuje
tego jako choroby. Dzieci z ADHD s¹ normalne,
odbieraj¹ œwiat prawid³owo, choæ czêsto szybciej
i bardziej chaotycznie, nierzadko pomijaj¹c istot-
ne dla innych szczegó³y. Takie dzieci wolno i wy-
biórczo ucz¹ siê równie¿ obowi¹zuj¹cych norm,
jednak¿e warte podkreœlenia jest to, ¿e tak samo
jak ich rówiesnicy odpowiadaj¹ za swoje czyny.
Objawy ADHD trwaj¹ latami, ale ich nasilenie
zmniejsza siê wraz z wiekiem. Najwiêcej przy-
padków ADHD diagnozowanych jest miêdzy 6
a 9 rokiem ¿ycia, przy czym nale¿y mieæ na uwa-
dze, ¿e je¿eli dziecko by³o zawsze spokojne i na-
gle pojawiaj¹ siê zachowania i reakcje, które ktoœ
interpretuje jako objawy nadpobudliwoœci psy-
choruchowej, to jest to raczej b³êdne, poniewa¿
takie nag³e symptomy mog¹ ujawniæ siê u dzieci
z innymi problemami, np. opóŸnieniem umys³o-
wym, niedorozwojem, ró¿nymi schorzeniami so-
matycznymi, na skutek prze¿ywanych traum. Ob-
jawy ADHD mijaj¹ z wiekiem i tylko u 5% ludzi
utrzymuj¹ siê nadal w wieku doros³ym. Nale¿y
równie¿ pamiêtaæ, ¿e objawy nadpobudliwoœci nie
zale¿¹ od woli dziecka ani od oddzia³ywañ ze-
wnêtrznych. Nie sa wiêc wynikiem z³ego charak-
teru ani braku wychowania. Dodam, ¿e by rozpo-
znaæ ADHD konieczne jest stwierdzenie nastêpu-
j¹cych objawów: zaburzeñ koncentracji uwagi,
nadruchliwoœci oraz nadmiernej impulsywnoœci.

K.S.: Diagnozy zaburzenia mo¿e podj¹æ siê spe-
cjalista, jakie zachowania mo¿e jednak zaob-
serwowaæ rodzic lub opiekun?

B.Ch-N.: Pierwszy z wymienionych przeze mnie
objawów wi¹¿e siê z zaburzeniami uwagi, czyli
s³absz¹ zdolnoœci¹ do koncentrowania siê na wy-
konywanym zadaniu. Dotyczy to zarówno umiejêt-
noœci skierowania uwagi na jakieœ zadania, np. roz-
poczêcie odrabiania lekcji, jak i kontynuowania
czynnoœci. Dzieci nadpobudliwe maj¹ du¿y problem
z zastosowaniem siê do instrukcji i skupieniem siê
na jednym æwiczeniu, czêsto przechodz¹ do drugiej
czynnoœci nie koñcz¹c poprzedniej, i co za tym idzie
- najczêœciej nie potrafi¹ do koñca wype³niæ zleco-
nych im zadañ. Oznacza to, ¿e nie potrafi¹ nale¿y-

cie odrabiaæ lekcji, czytaæ ze zrozumieniem tekstu,
s³uchaæ uwa¿nie tego co siê do nich mówi, nie pa-
miêtaj¹ o zabraniu do szko³y wszystkich potrzeb-
nych rzeczy - przyborów, ksi¹¿ek, czêsto gubi¹ swo-
je rzeczy, maj¹ równie¿ ogromne problemy z uwa-
¿aniem na lekcji. Charakterystyczn¹ cech¹ dzieci
z ADHD jest równie¿ brak przerzutnoœci uwagi, np.
gdy w klasie panuje ha³as, uczeñ koncentruje siê na
nim i nie potrafi us³yszeæ tego, co akurat mówi na-
uczyciel. Dzieci z tymi zaburzeniami czêsto okreœla
siê jako marzycielskie albo œni¹ce na jawie, ponie-
wa¿ z ich reakcji widaæ, ¿e zamiast s³uchaæ rozmów-
cy, koncentruj¹ siê na czymœ zupe³nie innym, co
w danym momencie rozprasza ich  uwagê. Wynika
to z tego, ¿e nie s¹ w stanie skupiæ siê na jednym
Ÿródle bodŸców. Ponadto na lekcji dzieci z ADHD
anga¿uj¹ siê czêsto w bezsensowne czynnoœci, np.
spogl¹daj¹ przez okno, bêbni¹ palcami po ³awce,
bawi¹ siê przyborami szkolnymi. Nie potrafi¹ z wie-
lu bodŸców wybraæ tego najwa¿niejszego, co nie-
stety poci¹ga problemy z nauk¹ i przyswajaniem
wiedzy. Kolejnym objawem ADHD jest nadruchli-
woœæ  - mówimy o niej wtedy, gdy dziecko cechuje
nadmierna, niczym nieuzasadniona aktywnoœæ ru-
chowa - oczywiœci jeœli weŸmiemy pod uwagê po-
równanie z innymi dzieæmi w tym samym wieku
lub na tym samym poziomie rozwoju. Uczniowie
nadpobudliwi chodz¹ po klasie, wspinaj¹ siê na
meble, biegaj¹ bez potrzeby. Dziecko z ADHD ni-
gdy nie usiedzi nieruchomo, bêdzie ci¹gle siê wier-
ci³o, krêci³o, macha³o nogami, rêkami, bawi³o siê
ró¿nymi przedmiotami. Przejawem wspomnianej
nadruchliwoœci jest równie¿ nadmierna gadatliwoœæ.

K.S.: Jak wygl¹daj¹ bezpoœrednie konsekwen-
cje impulsywnoœci w przypadku dzieci z tym
zaburzeniem? Czasem postronny obserwator
mo¿e odnieœæ wra¿enie, ¿e osoby z ADHD lek-
cewa¿¹ zdanie i potrzeby innych.

B.Ch-N.: Dziecko z ADHD dobrze wie, co po-
winno zrobiæ, ale niestety nie potrafi zapanowaæ
nad swoimi rekcjami. WyobraŸmy sobie dwoje
dzieci, które id¹ ulic¹. Nagle ka¿de z nich zauwa¿a
na jezdni jakiœ przedmiot. Dziecko bez ADHD
rozgl¹dnie siê, czy nie nadje¿d¿a ¿aden pojazd,
a nastêpnie wejdzie na jezdniê, by sprawdziæ co
to jest. Jego rówieœnik z ADHD natomiast wbie-
gnie impulsywnie na drogê nie przewiduj¹c kon-
sekwencji. Osoba zdrowa, kiedy pojawia siê jakiœ
bodziec, najpierw dokonuje analizy, czy op³aca
siê dzia³aæ czy te¿ nie, podejmuje decyzjê, a na-
stêpnie tê decyzje realizuje. U osoby z ADHD
pojawia siê jakiœ pomys³, a na skutek braku zaha-
mowañ od razu dochodzi do realizacji. Dlatego
w³aœnie dzieci nadpobudliwe najczêœciej wiedz¹,
co powinny zrobiæ, potrafi¹ to dok³adnie powtó-
rzyæ kiedy siê je o to zapyta, ale zwykle nie po-
trafi¹ ju¿ tego zrealizowaæ w dzia³aniu. Znaj¹ re-
gu³y, ale siê do nich nie stosuj¹, nie z przekory
czy z³oœliwoœci, ale po prostu dlatego, ¿e kieruje
nimi nadmierna impulsywnoœæ, na któr¹ nie maj¹
wp³ywu. Kolejnymi przejawami ADHD mo¿e byæ
równie¿ czêste wtr¹canie siê do rozmowy doro-
s³ych czy przypadkowe, nieumyœlne niszczenie
rzeczy, brak umiejêtnoœci zaplanowania dzia³añ.
Nierzadko bywa, ¿e dziecko z ADHD „w towa-
rzystwie” nie potrafi odpowiednio siê zachowaæ,
jest odbierane jako niegrzeczne i Ÿle wychowa-
ne. Jeœli postawiæ przed nim na stole talerz z ciast-

- Fe, jakie to niewychowane…!
- Wiadomo - ADHD!
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kami, dziecko nadpobudliwe od razu, nie pytaj¹c
o pozwolenie, siêgnie po pe³n¹ garœæ s³odyczy.
Oczywiœcie w otoczeniu wzbudza to oburzenie
i sugeruje, ¿e rodzice nie do³o¿yli odpowiednich
starañ wychowuj¹c malucha. Innym problemem
zwi¹zanym z nieumiejêtnoœci¹ przewidywania
jest tak¿e fakt, i¿ dzieci z ADHD bardzo ³atwo
jest namówiæ, by zrobi³y coœ g³upiego czy z³ego.
Niestety czasem ich rówieœnicy zauwa¿aj¹ i wy-
korzystuj¹ ten fakt, a dziecko z tym zaburzeniem
staje siê ofiar¹ g³upich wybryków. Dzieci nadpo-
budliwe o wiele bardziej emocjonalnie reaguj¹ na
ró¿ne wydarzenia ni¿ ich koledzy i kole¿anki
w tym samym wieku. Maj¹ te¿ sk³onnoœæ do
³atwego przechodzenia z jednej skrajnoœci emo-
cjonalnej w drug¹ - z radoœci w smutek, gniew,
itp. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e dzieci z ADHD,
a zw³aszcza nastolatki, s¹ mistrzami dyskusji. Po-
trafi¹ godzinami rozwa¿aæ sensownoœæ jakiegoœ
zadania czy pracy. S³abo dostrzegaj¹ i rozumiej¹
pojêcie czasu, nie radz¹ sobie z przydzielonymi
obowi¹zkami czy te¿ wywi¹zywaniem siê z ter-
minów, czêsto charakteryzuje je niedojrza³oœæ
emocjonalna i spo³eczna - zachowuj¹ siê jak jak-
by by³y m³odsze ni¿ s¹ w rzeczywistoœci.

K.S.: Wygl¹da na to, ¿e ADHD jest tego ro-
dzaju dolegliwoœci¹, która choæ nie zagra¿a
bezpoœrednio ¿yciu czy zdrowiu, w skutkach
mo¿e siê okazywaæ siê doœæ uci¹¿liwa w ¿yciu
codziennym…?

B.Ch-N.: Istotnie dzieci z ADHD s¹ bardziej na-
ra¿one na konflikty, k³opoty z prawem, maj¹ gor-

sze kontakty z rówieœnikami. Ponadto nierzadko
odbierane zostaj¹ jako osoby niegrzeczne, nie po-
trafi¹ce siê podporz¹dkowaæ, w rezultacie mog¹
byæ izolowane spo³ecznie, co mo¿e prowadziæ do
tego, i¿ bêd¹ czu³y siê mniej szczêœliwe, bêd¹ mieæ
gorsz¹ samoocenê, bêd¹ równie¿ odczuwaæ osa-
motnienie, co w konsekwencji mo¿e wywo³aæ ob-
jawy depresji. Dodatkowo jeœli Ÿle siê czuj¹, ³atwiej
mog¹ siêgn¹æ po œrodki psychoaktywne, by odre-
agowaæ swoje emocje, nie przewiduj¹ konsekwen-
cji, jak¹ jest uzale¿nienie. S¹ równie¿ bardziej na-
ra¿one na urazy mechaniczne, zagro¿enia dla zdro-
wia i ¿ycia, szczególnie w m³odszym wieku.

K.S.: Co w takim przypadku rodzic lub opie-
kun mo¿e zrobiæ, by z jednej strony u³atwiæ
dziecku z ADHD codzienne funkcjonowanie,
a z drugiej samemu lepiej odnaleŸæ siê w sytuacji?

B.Ch-N.: Po pierwsze nale¿y uœwiadomiæ sobie,
¿e objawy ADHD co prawda trwaj¹ latami, ale ich
nasilenie zmniejsza siê z wiekiem. Drug¹ wa¿n¹
kwesti¹ jest jasne postawienie sprawy: to nie wina
dziecka, rodziców czy nauczycieli. Nie opracowa-
no metod psychoterapeutycznych, które doprowa-
dzi³yby do zlikwidowania objawów, mo¿na jed-
nak poprawiæ codzienne funkcjonowanie dziecka.
Stosuje siê równie¿ leki farmakologiczne, które po-
woduj¹, ¿e dzieci z ADHD mog¹ lepiej skupiæ siê
podczas pracy, ³atwiej zapanowaæ nad emocjami.
Naturalnie ogromn¹ rolê odgrywaj¹ sami rodzice,
których dzia³ania mog¹ pozwoliæ dziecku na nor-
malne ¿ycie i chroniæ je przed pojawieniem siê kon-
sekwencji czy powik³añ zaburzenia (np. depresji,

u niektórych osób prób samobójczych). Opieku-
nowie na tym w³aœnie powinni siê skoncentrowaæ
- zaakceptowaæ wszystkie objawy i uznaæ, ¿e nie
s¹ one niczyj¹ win¹. Rodzice powinni przy tym
prezentowaæ jednakowy system zasad i konse-
kwencji, co jest niezwykle wa¿ne podczas wycho-
wania ka¿dego dziecka, jednak w tym wypadku
szczególnie. Decyzja jednego z rodziców musi byæ
wiêc wspierana przez drugiego. Nale¿y równie¿
zapomnieæ o perfekcji, pogodziæ siê z brakiem ide-
alnego porz¹dku. Bardzo wa¿ne, by rodzice bro-
nili dziecko jeœli zrobi ono coœ z³ego, nie oskar¿ali
jak inni, czêœciowo chronili przed nadmiern¹ kry-
tyk¹. Oczywiœcie te dzia³ania nale¿y podejmowaæ
„z g³ow¹”, a nie na zasadzie, ¿e dziecko nie ponosi
konsekwencji swoich zachowañ. Jak ju¿ wspo-
mnia³am, dziecko z ADHD ma œwiadomoœæ i ro-
zumie, ¿e i dlaczego nie powinno czegoœ robiæ, ale
mimo to robi. Chodzi o to, by nie karaæ dodatko-
wo za to, ¿e „kolejny raz siê pomyli³eœ!”. System
pochwa³ powinien byæ równie wywa¿ony, nale¿y
czuwaæ nad budowaniem samooceny dziecka, aby
mimo wszystkich problemów z ich przykrymi
konsekwencjami nie by³o dalszych k³opotów, np.
w postaci pogorszenia funkcjonowania spo³eczne-
go z powodu poczucia osamotnienia, niezrozumie-
nia i braku akceptacji. Jeœli dziecko kolejny raz
zapomni albo coœ zrobi nie tak, powinno to samo
naprawiæ w miarê mo¿liwoœci. Bierzmy pod uwa-
gê, ¿e wyrozumia³oœæ opiekunów nie rozci¹ga siê
na wszystkich, z którymi dziecko ma do czynienia
- œwiat postawi przed nim swoje oczekiwania i bê-
dzie je egzekwowa³.

Wiosna to najlepszy moment na przegl¹dniê-
cie i zajêcie siê roœlinami wieloletnimi, a nie zi-
muj¹cymi w gruncie, takimi jak dalie, paciorecz-
niki (kanny), datury, mieczyki i wiele innych.

Okres zimowy to bardzo trudny czas dla wy-
mienionych powy¿ej roœlin, dlatego szczególnie
istotne pozostaje zapewnienie im jak najbardziej
sprzyjaj¹cych dla ¿ycia warunków. Niestety
obecnie, zw³aszcza w miastach, czêsto pozosta-
je to wrêcz niemo¿liwe, poniewa¿ roœliny wie-
loletnie tego typu najlepiej przechowuj¹ siê w su-
chym i ch³odnym pomieszczeniu, w temperatu-
rze od 5 do 10 stopni Celsjusza, nie wy¿szej!
Jednoczeœnie nale¿y bardzo uwa¿aæ, by tempe-
ratura nie spad³a poni¿ej zera, poniewa¿ w ta-
kich warunkach roœliny te zmarzn¹! Trzeba zwra-
caæ równie¿ uwagê, by jesieni¹ przed samym
przechowywaniem, tu¿ po wykopaniu czy to
bulw czy cebulek, koniecznie oczyœciæ je z resz-
tek ziemi, uszkodzonych czêœci i lekko podsu-
szyæ, by nie zapad³y na choroby grzybowe.
Mo¿emy równie¿ przesypaæ je lekko wilgotnym
piaskiem zmieszanym z torfem.
Z nastaniem wiosny nale¿y dok³adnie przegl¹d-
n¹æ ca³y przechowywany materia³ i oczyœciæ go
ze wszystkich uszkodzonych czêœci (powsta³ych
na skutek ¿erowania szkodnika lub po chorobach
grzybowych). Roœliny mo¿na podzieliæ na kilka
mniejszych (jeœli s¹ to odpowiednio du¿e karpy
czy bulwy), rany najlepiej posypaæ proszkiem
z roztartego wêgla drzewnego, poniewa¿ zabez-
piecza on roœlinê przed gniciem. Mo¿emy takie
roœliny wysadziæ bezpoœrednio na dzia³ce do grun-

tu, ale pamiêtajmy, by zrobiæ to dopiero po przy-
mrozkach, czyli najczêœciej po 15 maja. Lepszym
sposobem jest jednak wysadzenie tak podzielo-
nych bulw lub karp do doniczek z ¿yzn¹ torfow¹
ziemi¹ i umieszczenie ich w jasnym i ciep³ym po-
mieszczeniu. Po kilku dniach powinny pojawiæ
siê m³ode pêdy, póŸniej liœcie. Jeœli zrobimy to
odpowiednio wczeœnie, np. w po³owie marca, to
do gruntu wysadzimy roœliny z p¹kami kwiato-
wymi lub nawet kwitn¹ce. W ten sposób bêdzie-
my siê cieszyæ kwiatami ju¿ od maja a¿ do pierw-
szych przymrozków. Roœliny te mo¿emy uprawiaæ
te¿ i ca³y czas w doniczkach, ale pojemniki musz¹
byæ wystarczaj¹co du¿e. Nale¿y przy tym jednak
pamiêtaæ, by roœlinki podlewaæ wod¹ i czêsto za-
silaæ odpowiednimi nawozami. Wtedy od-
wdziêcz¹ siê piêknymi kwiatami.

Paciorecznik (kanna) pochodzi ze strefy tropi-
kalnej Ameryki Po³udniowej, gdzie wystêpuje
na stanowisku s³onecznym, czêsto roœnie nad
brzegami rzek. W uprawie znajduj¹ siê tylko
mieszañce powsta³e ze skrzy¿owania ró¿nych
gatunków. Ró¿ni¹ siê kolorem liœci (zielone, br¹-
zowo-czerwone, czerwone), jak i wielkoœci¹ oraz
barw¹ kwiatów - te z kolei mog¹ byæ ¿ó³te, po-
marañczowe, ró¿owe, czerwone o ró¿nych od-
cieniach, czêsto ich jednolita barwa jest przery-
wana plamkami. Paciorecznik wymaga równie¿
¿yznego pod³o¿a o du¿ej zawartoœci próchnicy.
Wa¿ne, by regularnie go podlewaæ i nawoziæ.

Dalia (dawniej znana jako georginia) pocho-
dzi z gór Meksyku i Gwatemali. Jest to bylina
o bulwiastych korzeniach. Mo¿na j¹ uprawiaæ
zarówno z nasion (zakwitaj¹ ju¿ w tym samym

roku) lub z bulw. Istniej¹ zarówno odmiany
wysokie jak i niziutkie (miniaturowe) o bardzo
ró¿norodnej kolorystyce (¿ó³te, bia³e, ró¿owe,
czerwone, pomarañczowe, lilaró¿owe, itp.) o kwia-
tach pe³nych lub pojedynczych. Nadaj¹ siê za-
równo do uprawy pojemnikowej (zw³aszcza
odmiany miniaturowe) jak i gruntowej. Wy-
magaj¹ równie¿ ziemi ¿yznej i próchnicznej. Na-
le¿y je regularnie zasilaæ nawozami mineralny-
mi, ale nie wolno „przenawoziæ” azotem, gdy¿
wtedy s³abo wykszta³caj¹ siê bulwy i roœliny s¹
bardzo podatne na choroby grzybowe w okresie
przechowywania.

Uwa¿am, ¿e warto poœwiêciæ tym roœlinom wiê-
cej uwagi i troski, by cieszyæ siê ich egzotycz-
nym piêknem nie tylko w kolekcjach ogrodów
botanicznych. Ró¿norodnoœæ barw i czysta zie-
leñ otaczaj¹cych nas roœlin na tarasach i balko-
nach na pewno bêdzie sprzyjaæ relaksowi oraz
wypoczynkowi po trudach codziennej pracy.

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Dalie, pacioreczniki
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By³ gor¹cy sierpniowy wieczór Roku
Pañskiego 1886, gospodarz Jêdrzej Kowalski
z przera¿eniem spogl¹da³ na dopalaj¹ce siê
zgliszcza du¿ej stodo³y po³o¿onej w centralnej
czêœci Brzeszcz. Jedno uderzenie pioruna w cza-
sie popo³udniowej burzy zniszczy³o jego ca³o-
roczne zbiory. Kowalski rozejrza³ siê dooko³a.
Zap³akana ¿ona usiad³a na ocala³ym kole dra-
biniastego wozu. Obok biegali s¹siedzi doga-
szaj¹cy wiadrami dymi¹ce zgliszcza. Gospo-
darz opad³ z si³. Jego umys³ wci¹¿ drêczy³a nie-
znoœna myœl „czym wykarmiê w zi-
mie swoj¹ rodzinê”.

Z zamyœlenia wyrwa³o go wo³a-
nie. Józek Marusza (nr 34) i Woj-
ciech Kopijasz (nr 39) sprawnie pro-
wadzili gaszenie chroni¹c przed
ogniem s¹siednie zabudowania. Te-
raz podeszli i zagadnêli: „Nie martw
siê Jêdrek, ch³opy ju¿ uradzili, ¿e
wszyscy pomog¹, a jutro na zebra-
niu w Kó³ku musimy coœ zaradziæ,
to ju¿ trzecia stodo³a w tym roku”.
Przedstawiona scena obrazuje sytu-
acjê w jakiej znajdowali siê nasi pra-
dziadowie u schy³ku XIX stulecia.
Zwarta drewniana zabudowa wsi, dachy kryte
s³om¹ i czêsty brak kominów by³ przyczyn¹
wielu po¿arów niszcz¹cych czêsto po kilka do-
mostw. Za³o¿one w roku 1884 Kó³ko Rolnicze
by³o forum na którym mieszkañcy mogli omó-
wiæ swoje problemy i w sposób zorganizowa-
ny im przeciwdzia³aæ. Tak by³o równie¿ z dzia-
³alnoœci¹ po¿arnicz¹. Zorganizowana w roku
1886 „policja ogniowa” zosta³a w roku nastêp-
nym wyposa¿ona w sprzêt po¿arniczy daj¹c po-
cz¹tek zorganizowanemu po¿arnictwu na na-
szym terenie. Rozwój i rozbudowa Brzeszcz
prze³omu wieków by³a œciœle powi¹zania z uru-
chomieniem w roku 1904 kopalni wêgla ka-
miennego. Zachowane spisy stra¿aków z tego
okresu obejmuj¹ 41 nazwisk. W sk³ad pierw-
szego dowództwa stra¿y weszli miêdzy inny-
mi: Józef Marusza - Naczelnik (numer domu
34), Wojciech Marusza - Komendant Oddzia³u
Wodnego (nr 218), Józef Walczyk - Komendant
Oddzia³u Ratunkowego (nr 212). W 1910 z fun-
duszy gminnych zostaje zakupiona we Lwowie
sikawka, a w roku 1911 przy skrzy¿owaniu
obecnej ul. Piastowskiej/Œw. Wojciecha powsta-
je drewniana szopa z czteroboczn¹ wie¿¹ o wy-
sokoœci 15 m na sprzêt stra¿acki. Na zapleczu
urz¹dzono pomieszczenia dla stra¿aków. W roku
1912 zakupiono w Krakowie (firma Petersom-
ma) dwuramienn¹ sikawkê konn¹. W tym sa-
mym roku zakupiono równie¿ bia³e ubrania
ochronne oraz parciane pasy z toporkami. w ko-
lejnych latach zakupiono granatowe ubrania ga-
lowe czêœciowo finansowane przez samych stra-
¿aków. Po odzyskaniu niepodleg³oœci w roku
1918 dwug³owego or³a austriackiego na he³-
mach stra¿ackich zast¹pi³ orze³ polski. W la-
tach 20-tych wybrano zarz¹d stra¿y, zakupio-
no przenoœna motopompê „proœciejówkê” oraz
wiele innego sprzêtu po¿arniczego. Zarz¹d Po-

wiatowy OSP w Oœwiêcimiu organizowa³ w la-
tach 1932-1939 letnie zawody po¿arnicze, w któ-
rych uczestniczyli stra¿acy z Brzeszcz. W okre-
sie okupacji niemieckiej stra¿ funkcjonowa³a
pod kierownictwem Niemca niejakiego Magie-
ry, który zast¹pi³ d³ugoletniego komendanta
Stanis³awa Ko³odziejczyka. Zakupiono now¹
motopompê przenoœn¹ marki „Leopolda” oraz
dobudowano do budynku „stra¿nicy” gara¿ na
planowany samochód stra¿acki. W okresie oku-
pacji OSP by³a jedyn¹ organizacj¹ o charakte-

rze polskim dzia³aj¹c¹ na terenie wsi.
W okresie powojennym OSP zosta³a otoczona
opiek¹ nowych w³adz. Powo³ano ¿eñsk¹ dru-
¿ynê stra¿ack¹, a w okresie póŸniejszym m³o-
dzie¿ow¹ dru¿ynê po¿arnicz¹ ch³opców „P³o-
mieñ”. W 1948 za prezesury Jana Siuty i ko-
mendantury Aleksego Kopijasza na jednym
z posiedzeñ Gminnej Rady Narodowej rozpa-
trywano wniosek o rozpoczêcie budowy Domu
Stra¿ackiego któr¹ faktycznie rozpoczêto 10 lat
póŸniej. 18 maja 1958 r. odbywa³a siê uroczy-
stoœæ wmurowania kamienia wêgielnego pod
nowy budynek. Remiza zosta³ oddana do u¿yt-
ku w roku 1969, a piêæ lat wczeœniej przekaza-
no OSP Brzeszcze samochód po¿arniczy wraz
z motopomp¹. W tym okresie funkcjê prezesa
pe³ni³ druh W³adys³aw Zaj¹c, a naczelnikiem
by³ druh Zdzis³aw Kopijasz. Rok 1971 by³ ro-
kiem wielkiego po¿aru w rafinerii nafty w Cze-
chowicach-Dziedzicach, w którym uczestniczy-
li czynnie brzeszczañscy stra¿acy. W latach 80-
tych jednostka otrzymuje coraz nowoczeœniej-
szy sprzêt, w tym samochód po¿arniczy „Star”.
Pocz¹tek lat 90-te to okres dominacji OSP
Brzeszcze w zawodach sportowo-po¿arniczych
wygrywanych kilka lat z rzêdu przez „z³ot¹
dru¿ynê”. Jednoczeœnie jednostka gasi po¿a-
ry w KuŸni Raciborskiej (1992) i okolicach Ol-
kusza. W uznaniu zas³ug w roku 1996 r. gmina
Brzeszcze funduje dla jednostki nowoczesny
samochód po¿arniczy „Star”. Ten rok zapisuje
siê równie¿ wielodniowymi akcjami przeciw-
powodziowymi na terenie gminy. Nastaje jed-
nak czas œwiêtowania, w roku 1997 w rocznicê
110-lecia istnienia, OSP Brzeszcze zostaje od-
znaczona Z³otym Znakiem Zwi¹zku. 
Okres ostatnich 15 lat to wytê¿ona praca Za-
rz¹du OSP i wszystkich stra¿aków nad dalsz¹
rozbudow¹ jednostki. Praca u podstaw zaowo-

cowa³a intensywnym wzrostem liczby ochot-
ników. O ile w roku 1994 cz³onkami stowarzy-
szenia by³o 52 stra¿aków i 3 honorowych, to
aktualnie liczba ta wynosi 130 stra¿aków czyn-
nych, 1 honorowy i ponad 50 osób w M³odzie-
¿owych Dru¿ynach Po¿arniczych. To w³aœnie
praca z m³odzie¿¹ by³a motorem sta³ego zwiêk-
szania siê liczby stra¿aków w jednostce. Zapo-
cz¹tkowana w roku 1991 zmiana pokoleniowa
w zarz¹dzie jednostki doprowadzi³a w krótkim
czasie do intensywnego jej rozwoju. Udzia³
w zawodach sportowo-po¿arniczych, szkolenia
specjalistyczne, æwiczenia i manewry przyci¹-
ga³y rzesze m³odych zapaleñców. Lokalizacja
jednostki w Brzeszczach w oddaleniu od jed-
nostek PSP, wysoki stopieñ wyposa¿enia w no-
woczesny sprzêt po¿arniczy skutkuje du¿¹
iloœci¹ akcji ratowniczo-gaœniczych mobilizu-
j¹cych czynnych i g³ównie m³odych stra¿aków.
Wzrost liczby aktywnych i przeszkolonych stra-
¿aków to szybkie dzia³ania bojowe jednostki
i przes³anka do dalszej rozbudowy i wyposa-
¿enia w coraz nowoczeœniejszy sprzêt. W roku
1999 roku otrzymaliœmy nowoczesny agregat
pompowniczy, a w roku 2004 nast¹pi³o prze-
kazanie drugiego nowego samochodu po¿arni-
czego IVECO DAILY.
U progu XXI w. jednostka odnosi sukcesy w za-
wodach typu „Wie¿owiec” zarówno na szcze-
blu powiatowym (Oœwiêcim), krajowym (War-
szawa), jak równie¿ miêdzynarodowym (Bra-
tys³awa). Dzia³alnoœæ jednostki nie ogranicza
siê jedynie do dzia³añ bojowych. Doroczny ka-
lendarz imprez to uroczystoœci stra¿ackie, ko-
œcielne i pañstwowe, turniej wiedzy po¿arni-
czej, obchody Dnia Stra¿aka, festyny plenero-
we, zawody sportowe, mecze pi³karskie, stra-
¿ackie pra¿one, kuligi, andrzejki, zabawa syl-
westrowa i wiele innych wydarzeñ. Rok 2010
zapisuje siê d³ugo oczekiwanym remontem ka-
pitalnym remizy realizowanym na zlecenie
KWK „Brzeszcze”. Dziêki remontowi  budy-
nek wraca stopniowo do dawnej œwietnoœci i funk-
cjonuje jako miejsce, w którym odbywaj¹ siê
wesela i inne okazjonalne uroczystoœci. 
Intensywnym wydatkom towarzyszy stopniowa
reforma finansów jednostki. Oprócz tradycyj-
nych zbiórek publicznych (kalendarze), czy za-
baw i plenerowych festynów, postawiono na po-
zyskanie sta³ych sponsorów jednostki. Przyzna-
wany dorocznie tytu³ „Sponsora Roku” i kam-
panie og³oszeniowe przy okazji ka¿dej wiêkszej
imprezy, to dzia³ania które pozwoli³y „zwi¹zaæ”
z jednostk¹ kilka firm i instytucji. Od roku 2005
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Brzeszczach jest
równie¿ organizacj¹ po¿ytku publicznego uzy-
skuj¹c¹ miêdzy innymi dochody z 1% podatku.
Opisane powy¿ej fakty historyczne upowa¿-
niaj¹ nas - stra¿aków OSP Brzeszcze do zapro-
szenia wszystkich mieszkañców gminy na uro-
czyste obchody 125-lecia OSP Brzeszcze, któ-
re odbêd¹ siê 9 czerwca br. w budynku remizy
przy ul. Piastowskiej 39 oraz na terenie parku
„Pod Lipkami” przy ul. Lipowej. Szczegó³owy
program obchodów na stronie internetowej
www.osp.brzeszcze.pl oraz na plakatach.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY. 

„Bogu na chwa³ê, bliŸniemu
i OjczyŸnie na po¿ytek”

Zarz¹d OSP BrzeszczeZarz¹d OSP BrzeszczeZarz¹d OSP BrzeszczeZarz¹d OSP BrzeszczeZarz¹d OSP Brzeszcze
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27 kwietnia uczestniczy³am po raz kolejny
w szkolnych obchodach Œwiatowego Dnia Zie-
mi. W tym dniu czeka³o na uczniów naszej szko-
³y wiele atrakcji.

Na œwietlicy, tak jak w poprzednich latach,
zorganizowano mini ZOO, do którego uczniowie
przynieœli swoje domowe
zwierzêta. Spêdzi³am w nim
du¿o czasu, by móc przyjrzeæ
siê wszystkim zwierzêtom,
a by³y wœród nich: chomiki,
œwinki morskie, króliki minia-
turki, papuga nimfa, fretka,
¿ó³wie, go³êbie, myszy, szczu-
ry, szynszyla, myszoskoczek,
koszatniczka, rybki akwariowe oraz w¹¿ boa.
Ka¿de z tych zwierz¹t ma oczywiœcie swoje imiê
w³asne. Najbardziej zainteresowa³a mnie fretka
Edek i w¹¿ Krzysiek. Fascynuj¹ mnie zwierzêta
w zasadzie ka¿dego gatunku, dlatego cieszê siê,
¿e mini ZOO pojawia siê w naszej szkole. Te zwie-
rzêta, których nie mo¿na by³o przynieœæ do szko-
³y, mo¿na by³o sfotografowaæ w ramach og³oszo-
nego konkursu „Mój ulubieniec”. Wszystkie zdjê-
cia naszych pupili znalaz³y siê na wystawie. Moj¹

Festiwal przyrody w SP2

Oliwia SambakOliwia SambakOliwia SambakOliwia SambakOliwia Sambak
Klasa 6cKlasa 6cKlasa 6cKlasa 6cKlasa 6c B.K.B.K.B.K.B.K.B.K.

W œwietlicy na oœ. Paderewskiego spotyka
siê grupa pañ, która na ró¿notematycznych
warsztatach tworzy piêkne i oryginalne przed-

mioty. Te twórcze spotkania zrodzi³y siê czte-
ry lata temu w ramach „Festiwalu Kobiet”. 18
maja zosta³a otwarta wystawa OK Brzeszcze,
na której prezentowane s¹ prace w technikach:
ceramika, decoupage, teabags, fusing, power-
tekx, malowanie na szkle, origami modu³owe,
filcowanie, wiklina papierowa, rzeŸby z masy
solnej i papierowej, dekoracje ze wst¹¿eczek,
makaronu i fasoli, bi¿uteria z bawe³ny, figurki
z siana. Efekty swoich umiejêtnoœci prezentuj¹:
Urszula Piêtoñ, Maria Kó¿ka, Ewa Rodak,
Maria Tla³ka, El¿bieta Zadêcka, Dorota Zawadz-
ka, Urszula Wyroba-Zawadzka, Halina Okular,
Stanis³awa Zawadzka, Agata Górny, Angelika
Kwaœny, Zofia Korzeniowska, Ma³gorzata
Kraus, Ewelina Baran, Mariola Kwaœniak.

Kobitki z talentem

28 kwietnia Rozalia i Józef Kózka z Wilcz-
kowic obchodzili 64. rocznicê œlubu.

Józef Kózka skoñczy³ 90 lat w paŸdzierniku,
Rozalia zaœ 81 w styczniu br. Oboje pochodz¹
z Wilczkowic, ¿yj¹ szczêœliwie i zgodnie ze sob¹
od 64 lat - obecnie ciesz¹ siê z licznej rodziny.
Wychowali troje dzieci - m³odsza córka mieszka
w Wilczkowicach, starsza córka i syn w Rajsku.
Ponadto maj¹ 2 wnuków, 6 wnuczek, 3 prawnu-
ków i 4 prawnuczki.

Sto lat!

Wnuczka PaulinaWnuczka PaulinaWnuczka PaulinaWnuczka PaulinaWnuczka Paulina

Wielkich zaszczytów gród oœwiêcimski dost¹-
pi³, gdy¿ sama ksiê¿niczka Bona zmierzaj¹ca do
sto³ecznego miasta na swe zaœlubiny z mi³oœciwie
panuj¹cym (w XVI wieku) królem Zygmuntem
w progi goœcinne zamku zawitaæ raczy³a i jedn¹
noc, podczas której wspania³¹ ucztê wydano, w to-
warzystwie swego dworu oraz gospodarzy przy-
sz³a ¿ona w³adcy polskiego na tañcach i rozmo-
wach weso³o przepêdzi³a. Wydarzenia te mia³y
miejsce w 1518 roku, jednak 6 maja 2012 w oœwiê-
cimskim zamku odby³ siê III Jarmark Kasztelañ-
ski upamiêtniaj¹cy to wydarzenie. Nie zabrak³o
na nim dobrej strawy, cudów rêkodzie³a, walk ry-
cerskich, tañców dworskich, a tak¿e pokazów

Królewska zabawa

AudraAudraAudraAudraAudra

uwagê przyku³a klacz Milady. Nasza kole¿anka
Dorota Zawadzka z 6b, która jest autork¹ zdjê-
cia, wspaniale uchwyci³a swobodn¹ zabawê swo-
jego ulubieñca. Oprócz wspomnianej fotografii
zaprezentowano równie¿ zdjêcia piesków, kot-
ków, chomików, wiewiórki burunduk i koni. Nie-
powtarzalny nastrój naszej szkole w tym dniu

nada³y wystawy „¯ywy, wio-
senny ogródek” oraz „Ziemia
kwiatami malowana”. Na pierw-
szej z nich pachnia³o piêknymi
kwiatami doniczkowymi, na
drug¹ z kolei sk³ada³y siê pla-
katy wykonane przez uczniów.
Ja równie¿ z kole¿ankami na-
malowa³am jeden z nich. Tego

dnia wszyscy uczniowie naszej szko³y zobaczyli
równie¿ w kinie „Wis³a” film 3D „LORAX”, któ-
ry uœwiadomi³ nam, ¿e ¿ycie bez ¿ywych drzew jest
smutne. Po filmie ka¿da klasa otrzyma³a w prezen-
cie ozdobny krzew, który zosta³ posadzony
w szkolnym obejœciu. Bardzo siê cieszê siê, ¿e mo-
g³am uczestniczyæ w tak ciekawie zorganizowa-
nym Dniu Ziemi w SP2.

19 maja w ramach projektu Baba potrafi 31
mi³oœników literatury i wycieczek mia³o oka-
zjê odwiedziæ muzeum poœwiêcone Zygmun-
towi Krasiñskiemu w Z³otym Potoku, zdo-
byæ górê uwieñczon¹ ruinami zamku, zasi¹œæ
na widowni Teatru Stodo³a, a nawet wzi¹æ
udzia³ w re¿yserowanym na gor¹co przedsta-
wieniu. Wra¿eniom towarzyszy³a mi³a atmos-
fera i piêkne majowe bia³ochmurne niebo.

Z literack¹ wizyt¹

sztuki katowskiej. Imprezê uœwietni³ równie¿ wy-
k³ad na temat renesansowych wypraw œlubnych.

KSKSKSKSKS

Bywa, ¿e doroœli zapominaj¹ lub nie zdaj¹
sobie sprawy, ¿e problemy, które im samym wy-
daj¹ siê b³ahe, w œwiadomoœci dziecka mog¹ ura-
staæ do rangi tragedii. Co wiêcej, czasami
w ¿yciu malucha pojawiaj¹ siê sytuacje, którym
trudno sprostaæ cz³owiekowi w ka¿dym wieku.

Przygoda z bajk¹ terapeutyczn¹ nie wymaga
od rodzica czy opiekuna psychologicznego ani
pedagogicznego wykszta³cenia. Nale¿y równie¿
mieæ na uwadze, ¿e sam tekst w cudowny sposób
nie rozwi¹¿e powa¿niejszych problemów, mo¿e
jednak okazaæ siê pierwszym krokiem w radze-
niu sobie ze stresuj¹c¹ dla dziecka sytuacj¹. Po-
ni¿ej znajduje siê kilka tytu³ów, które mog¹ oka-
zaæ siê przydatne:
Nieœmia³oœæ, wstyd: M. W. Pellegrini „Zbyt mi³a”,
W. Ko³yszko „Lataj¹cy œpiwór i maski wstydu”;
Emocje: J. Tomaszewska, W. Ko³yszko „Garœæ ra-
doœci…”, B. Brutt „Bajki, które lecz¹” , J. Frey, B.
Gotzen-Beek „Ju¿ nie chcê ca³usów!”, G. Tibo-
Zau „Dziewczynka, która przesta³a siê uœmiechaæ”;
Wojna, okrucieñstwo: B. Ostrowicka „Jest taka
historia”, J. Papuziñska „Asiunia”, P. Berêsewicz
„Czy wojna jest dla dziewczyn”;
Strach: G. Ramera - „Mamo, bojê siê szko³y”, seria
„To nic strasznego”, H. Darian - „Bajka o pszczó³ce”
Innoœæ: E. Piotrowska „¯ó³te kó³ka”;
Œmieræ: S. Heivoll „Niebo za domem”, U. Stark
„Czy umiesz gwizdaæ, Joanno?”, L. Buscagalia
„Jesieñ liœcia Jasia”, K. F. Aakeson, E. Ericsson
„Esben i duch dziadka”, W. Erlbruch „Gêœ, œmieræ
i tulipan”.

Bajki na ratunek

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska
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RepertuarProgramy Domów Ludowych
i œwietlic OK

Kultura

Kalendarium przedsiêwziêæ
w czerwcu

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego
15.06 Mistrz intelektu - rebusy, krzyżówki, zabawy sło-
wami itp. (16.00).
22.06 „Laurka dla taty” zaj. plastyczne (16.00).

W poniedziałki zajęcia taneczne:
grupa średniozaawansowana (15.00-16.00),
grupa początkująca (16.00-17.00).
W środy zajęcia taneczne grupa zaawansowana
(16.00-17.00).
W czwartki Klub Aktywnych Panów (17.00-19.30).
Klub Seniora zaprasza w czwartki (14.00-16.00).

oœ. Paderewskiegooœ. Paderewskiegooœ. Paderewskiegooœ. Paderewskiegooœ. Paderewskiego
4.06 „Papierowa wiklina” - międzypokoleniowe warsz-
taty w ramach projektu „Małopolski Dzień Uczenia się”.
12.06 Warsztaty ceramiczne dla pań.
16.06 „Podarujmy dzieciom radość”- osiedlowy dzień
dziecka.
22.06 Piesza wycieczka do jawiszowickiego lasu połą-
czona z pieczeniem kiełbasek.

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
4.06 Niech żyje bal - wspomnienie o Agnieszce Osiec-
kiej. Spotkanie dla kobiet w bibliotece (18.00).
23.06 Wycieczka do Wesołego Miasteczka w Chorzo-
wie. Szczegóły na plakatach (9.00).
27.06 Bawimy się z Basią - spotkanie dla dzieci przed-
szkolnych w ramach projektu „A co Basia na to?”
(17.00).

W środy próby i spotkania okolicznościowe zespołu
Skidzinianie (19.00).

ZasoleZasoleZasoleZasoleZasole
1.06-8.06 Zajęcia taneczne.
5.06 Zajęcia aerobiku.
9.06 Dzień Dziecka ze świetlicą, szczegóły na plaka-
tach oraz w świetlicy.
Od 12.06 do 30.06 świetlica będzie nieczynna z powo-
du urlopu.

Brzeszcze-BórBrzeszcze-BórBrzeszcze-BórBrzeszcze-BórBrzeszcze-Bór
2.06 Rodzinny Dzień Dziecka, zaprasza Samorząd
Osiedlowy nr 5 i DL (14.30).
27.06 Warsztaty plastyczne „Decoupage” (17.00).
2 -13.07 „Zielone wakacje” dla dzieci (wycieczki krajo-
znawcze i rekreacyjne spotkanie plenerowe); szcze-
góły w DL.

WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
1.06 Dzień Dziecka dla uczniów Szkoły Podstawowej.
28.06 Warsztaty plastyczne „Kwiaty z bibuły” w ramach
projektu „Zręczne baby” (17.00).
2-13.07 „Kwitnące wakacje” dla dzieci (wycieczki
krajoznawcze i rekreacyjne spotkanie plenerowe);
szczegóły w DL.

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
20.06 Spotkanie biblioteczne „Małe i duże z Julką
i Julkiem podróże” (17.00).
27.06 „Zwierzak Literacki” - cykl spotkań edukacyjnych
dla dzieci w bibliotece.

We wtorki spotkania zespołu „Przecieszynianki” (17.00).
W czwartki Huragan Babski (17.00).

5 czerwca godz. 17.00 (Biblioteka w Brzeszczach -
Borze)
Gadu Gadu z... Anną Onichimowską - spotkanie z au-
torką książek w ramach projektu Baba potrafi czyli
mobilizowanie nie tylko przez czytanie. 

6 czerwca godz. 12.00-17.00 (dziedziniec budynku PZ
nr 6 przy ulicy Mickiewicza 32 w Jawiszowicach)
Naukowy  Kosz  Piknikowy - II edycja plenerowej im-
prezy popularyzującej naukę, mającej na celu zachę-
cenie młodzieży (i nie tylko) do zdobywania i pogłę-
biania wiedzy, oraz integrację środowiska naukowe-
go w regionie. 
 
15 czerwca godz.16.00 (sala widowiskowa)
Popisy nauki gry na instrumentach uczniów z Ogniska
Muzycznego Metrum.

16 czerwca godz.15.00 (boisko os. Paderewskiego)
Piknik na powitanie lata - Podaruj dzieciom radość
W programie:
- turniej speed badmintona, wyścigi drużynowe, spraw-
nościowy tor przeszkód, rywalizacja indywidualna, po-
nadto stoisko aktywności twórczej: miasteczko rowe-

rowe, stanowisko malowania twarzy, zjeżdżalnia, prze-
jażdżki konne. Organizatorzy: SO nr 6, OK Brzeszcze.

17 czerwca godz.15.00 (sala widowiskowa)
„Odważni” - film w kinie Wisła w ramach ogólnopol-
skiej akcji Kibicuj Rodzinie! Chcesz zwyciężyć w mi-
strzostwach... zagraj z nami!!! Seans filmowy połą-
czony z audycją interaktywną to bardzo nowoczesna
propozycja miłego spędzenia czasu dla małżonków.
Szczegóły na stronie internetowej http://www.kibicuj-
rodzinie.pl Od 1 czerwca rusza internetowa rezerwa-
cja biletów. Bilet: 10 zł.    

22 czerwca godz. 20.00 (sala widowiskowa)
Festiwale, Festiwale - trzygodzinny, humorystyczny
koncert w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego w Biel-
sku-Białej, Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz solistów
scen muzycznych i aktorów telewizyjnych. Bilet: 40 zł.
Przedsprzedaż biletów w OK, pok. 34.

23 czerwca godz.15.00 (park osiedlowy ul. Dworcowa)
Poczujmy Magię Rodziny - świętujmy Dzień Matki,
Dziecka i Ojca - piknik organizowany w ramach Ogól-
nopolskiej Kampanii Społecznej Czerwiec Aktywnych
Społeczności. W programie: sprawnościowy tor prze-
szkód dla dzieci do lat 7, gra terenowa, ekspozycja

stanowisk organizacji pozarządowych, konkurs „Naj-
lepszy dziennikarz”, konkurs „Super Tata Pikniku”, festyn.
Organizatorzy: SO nr 1, 2, 8, OPS, OK w Brzeszczach.

30 czerwca
XI Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy
godz. 9.00 Czynne biuro rajdu w Hali Sportowej
w Brzeszczach, serwis rowerowy
godz. 10.00 Start z ul. Przemysłowej (obok hali sportowej)
godz. 12.00-12.30 Meta na stadionie KS Górnik Brzeszcze
godz. 12.30-14.30 Wydawanie posiłków, loteria, kon-
kursy. Pakiety w cenie 13 zł w sprzedaży w dn. 22,
23, 25-30 czerwca w OK w Brzeszczach. Szczegóły
na www.ok.brzeszcze.pl

WYSTAWY:
od 13 czerwca do 30 czerwca (Biblioteka Główna)
Wystawa pokonkursowa „Super Zwierzak Literacki”
w ramach projektu „Zwierzak Literacki”.

1.06.2012
DZIEŃ DZIECKA MAMA TATA I JA
godz. 17.00 PREMIERA FILMU KUBA I ŚRUBA ORAZ
INNE BAJKI BIELSKIEGO STUDIA FILMÓW RYSUN-
KOWYCH
godz. 18.00 GORYL SNIEŻEK W BARCELONIE 2D
godz. 20.00AVENGERS 3D
2.06.2012
godz. 14.00 GORYL SNIEŻEK W BARCELONIE 2D
godz. 15.30 AVENGERS 3D
3.06.2012
godz. 18.00 GORYL SNIEŻEK W BARCELONIE 2D
godz. 20.00 AVENGERS 3D
4.06.2012 nieczynne
5-7.06.2012
godz. 18.00 GORYL SNIEŻEK W BARCELONIE 2D
godz. 20.00 AVENGERS 3D
8-10.06.2012
godz. 16.30 KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA 3D
godz. 18.00 DYKTATOR 2D
godz. 20.00 DYKTATOR 2D
11.06.2012 nieczynne
12-14.06.2012
godz. 18.00 KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA 3D
godz. 20.00 DYKTATOR 2D
15-17.06.2012
godz. 18.00 PIRANIA 3DD
godz. 20.00 PIRANIA 3DD
18.06.2012 Nieczynne
19-21.06.2012
godz. 18.00 PIRANIA 3DD
godz. 20.00 PIRANIA 3DD
22.06-05.07.2012 nieczynne
6-08.07.2012
godz. 16.00 EPOKA LODOWCOWA 4:
WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW 3D
godz. 18.00 EPOKA LODOWCOWA 4:
WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW 3D
godz. 20.00 EPOKA LODOWCOWA 4:
WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW 3D

Serdecznie zapraszamy na Gminny Turniej
Par Bryd¿a Sportowego, który odbêdzie siê 30
czerwca o godzinie 10.00 w Oœrodku Kultury
w Brzeszczach.

Kazimierz GawronKazimierz GawronKazimierz GawronKazimierz GawronKazimierz Gawron

Zaproszenie
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Czytelnictwo

W dobie Internetu, telewizji i otaczaj¹cych
nas skrótowych, p³ytkich informacji, biblioteka
mo¿e kojarzyæ siê z czymœ przestarza³ym i zbêd-
nym. M³odzie¿ odchodzi od lektur szkolnych  do
bryków i wszechobecnych streszczeñ, doroœli na-
tomiast coraz czêœciej w zabieganym œwiecie ma-
j¹c do wyboru ksi¹¿kê lub film, decyduj¹ siê na
szybsz¹ i nie wymagaj¹c¹ myœlenia rozrywkê.
Czy wobec tego biblioteki s¹ skazane na powol-
ne odchodzenie do lamusa? Wcale nie! Musz¹
po prostu maszerowaæ wraz z postêpem...

...tak jak oficjalnie otwarta 19 maja nowa siedzi-
ba Biblioteki Publicznej Oœrodka Kultury znaj-
duj¹ca siê w budynku „Willi” przy ulicy Ofiar
Oœwiêcimia 39. Pró¿no w niej szukaæ zakurzo-
nych pó³ek i szarych ponurych œcian. Panuje na
nich za to jasny pomarañcz i biel, a przyozdobio-
ne zosta³y cytatami wybitnych literatów. Nowa
biblioteka to nie tylko rega³y, ale tak¿e k¹cik kom-
puterowy, w którym ka¿dy zupe³nie bezp³atnie
mo¿e skorzystaæ z Internetu czy pos³uchaæ au-
diobooków. Bez w¹tpienia najm³odsi równie¿ nie
bêd¹ zawiedzeni. Specjalnie dla nich  przygoto-
wana zosta³a spora czêœæ lokalu, w której znajd¹
ciekawe bajki i ksi¹¿ki edukacyjne. Biblioteka
w „Willi” to równie¿ miejsce spotkañ i odpoczyn-
ku. Wygodne fotele i pomarañczowa kanapa za-
chêcaj¹ do zatrzymania siê na chwilê, siêgniêcia
po ciekaw¹ pozycjê i zatracenia siê choæby na mo-
ment w œwiecie literackich bohaterów.
- Dzisiejsza biblioteka nie ma nic wspólnego ze
stereotypem miejsca pe³nego lektur szkolnych,
kojarz¹cego siê z nud¹. W ma³ych miejscowo-
œciach biblioteki staj¹ siê wa¿nym miejscem kul-
tury i tylko od bibliotekarzy i czytelników zale¿-
ny, jak szeroko otwartym - podkreœla Ma³gorzata

Wójcik Dyrektor Oœrodka Kultury w Brzesz-
czach. Has³o przewodnie czytelni „Twoje trzecie
miejsce - tu ka¿dy jest wyj¹tkowy”, nie zosta³o
wybrane przypadkowo: - Mamy nadziejê, ¿e ta
biblioteka bêdzie nie tylko wa¿nym, ale i magicz-
nym miejscem kultury, w którym mo¿na siê uczyæ,
bawiæ i naprawdê ciekawie spêdzaæ czas, przy
czym ksi¹¿ka nadal jest atrakcyjna i warta uwa-
gi. Pragniemy, aby nasza biblioteka sta³a siê dla
mieszkañców gminy „trzecim miejscem” poza do-
mem i prac¹ czy nauk¹, miejscem przyjaznym, któ-

re odwiedza siê z przyjemnoœci¹ i spê-
dza wolny czas, gdzie ka¿dy znajdzie coœ
dla siebie i ka¿dy bêdzie wyj¹tkowy - wy-
jaœnia Pani Ma³gorzata.

W dniu otwarcia organizatorzy przy-
gotowali dla wszystkich przyby³ych
s³odki poczêstunek i kolorowe zak³ad-
ki, a chêtni przechadzali siê miêdzy pó³-
kami nie szczêdz¹c pochwa³:
- Warto by³o czekaæ na now¹ bibliotekê.
Jestem urzeczona wygl¹dem wnêtrza
i pe³na podziwu dla starannoœci z jak¹ za-
dbano o ka¿dy szczegó³ wystroju. Bardzo

podoba mi siê k¹cik dzieciêcy oraz stanowiska kom-
puterowe, na których równie¿ seniorzy bêd¹ mogli
poznaæ tajniki Internetu - stwierdza Pani Barbara. -
Myœlê, ¿e biblioteka w samym centrum „starych
Brzeszcz” to dobry pomys³, poniewa¿ brakowa³o
tu takiego miejsca - dodaje na koniec. Rzeczywi-
œcie,  lokalizacja wydaje siê uzasadniona choæby ze
wzglêdu na s¹siedztwo basenu:
- Czêsto jest tak, ¿e rodzice przywo¿¹cy dzieci
na basen musz¹ czekaæ ponad godzinê na swo-
je pociechy, teraz mog¹ to robiæ przy dobrej
ksi¹¿ce na wygodniej kanapie - komentuje Ma³-
gorzata Wójcik. Nowa biblioteka jest miejscem
nowoczesnym, w którym ka¿dy cz³onek rodzi-
ny od wnuka a¿ po babciê znajdzie coœ intere-
suj¹cego. Ju¿ w czerwcu na najm³odszych cze-
kaj¹ pierwsze konkursy. Od nowego roku szkol-
nego biblioteka w pierwszy dzieñ tygodnia
otwiera swoje drzwi dla wszystkich maluchów,
które nie uczêszczaj¹ do przedszkola i chcia³y-
by siê czegoœ nauczyæ, a przy tym dobrze ba-
wiæ. W czwartki zaœ ruszy„Akademia Ciekaw-
skich” dla dzieciaków spragnionych wiedzy.
Wraz z wrzeœniem rozpoczn¹ siê tak¿e warsz-
taty dla nieco starszych, czyli „Poniedzia³ko-

wa pora dla seniora”, na
których babcie i dziadko-
wie bêd¹ mogli poznaæ
mo¿liwoœci komputera
pod³¹czonego do sieci.

Warto przypomnieæ, ¿e
modernizacja pomiesz-
czenia w „Willi” i jego
adaptacja na potrzeby bi-
blioteki zosta³a w 85%
sfinansowana w ramach
Programu Operacyjnego
„Zrównowa¿ony Rozwój
Sektora Rybo³ówstwa
i Nadbrze¿nych Obszarów
Rybackich 2007-2013”.

Ksi¹¿ki w nowej oprawie

Jakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub Krzywolak Zdjêcia udostêpniono dziêki uprzejmoœci p. Zajdy
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Krymina³y

* * * * *

K R O N I K A    K R Y M I N A L N A
5 maja oko³o 16.50 dy¿urny SM Brzeszcze odebra³ zg³oszenie o grupie
mê¿czyzn, którzy mieli spo¿ywaæ alkohol w Parku Miejskim oraz zacze-
piaæ dzieci. Na miejscu patrol uj¹³ opisanych w zg³oszeniu mê¿czyzn, któ-
rymi okazali siê mieszkañcy Brzeszcz Wies³aw B. i W³adys³aw M. W chwi-
li obecnej tocz¹ siê czynnoœci zmierzaj¹ce do skierowania przeciwko obu
mê¿czyznom wniosków o ukaranie do S¹du Rejonowego w Oœwiêcimiu.

7 maja oko³o 12.30 funkcjonariusze SM Brzeszcze skierowani zostali w re-
jon sklepu LUX na ul. Pi³sudskiego, gdzie mia³ le¿eæ jakiœ mê¿czyzna. Na
miejscu okaza³o siê, ¿e jest to nietrzeŸwy Andrzej K. bez sta³ego miejsca
zamieszkania. Po badaniu na alkomacie (1,38 promila alkoholu) w/w prze-
wieziono do Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

8 maja oko³o 11.30 dy¿urny SM Brzeszcze odebra³ zg³oszenie o awanturze
w ogródku piwnym, znajduj¹cym siê w Parku Miejskim przy ul. Dworco-
wej w Brzeszczach. Na miejscu ustalono sprawcê awantury, który oddali³
siê przed przybyciem patrolu. W chwili obecnej tocz¹ siê czynnoœci zmie-
rzaj¹ce do skierowania przeciwko w/w wniosków o ukaranie do S¹du Rejo-
nowego w Oœwiêcimiu.

13 maja oko³o 18.25 dy¿urny SM Brzeszcze odebra³ zg³oszenie o mê¿-
czyŸnie le¿¹cym w jednej z klatek schodowych bl. 11 na os. S³owackiego.
Na miejscu okaza³o siê, ¿e jest to 33-letni brzeszczanin Zbigniew S. Wobec
sprzeciwu cz³onków rodziny co do jego przyjêcia oraz stopnia upojenia
alkoholowego (2,77 promila alkoholu) mê¿czyznê przewieziono do Izby
WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

16 maja oko³o 10.30 funkcjonariusze SM Brzeszcze skierowani zostali w re-
jon ul. Trakcyjnej w Jawiszowicach, gdzie wed³ug zg³oszenia mia³o miej-
sce spalanie œmieci. Na miejscu okaza³o siê, ¿e mieszkaniec w/w ulicy Bro-
nis³aw M. spala³ plastikowe i gumowe odpady pochodz¹ce z warsztatu sa-

mochodowego. Mê¿czyzna odmówi³ przyjêcia grzywny wobec tego odpo-
wie za swój czyn przed S¹dem Rejonowym w Oœwiêcimiu.

17 maja oko³o 17.05 dy¿urny SM Brzeszcze odebra³ zg³oszenie o psie,
który bêd¹c bez nadzoru pogryz³ mieszkankê Brzeszcz Danutê P. oraz za-
gryz³ jej psa w rejonie ul. Œw. Wojciecha w Brzeszczach. Patrol, który nie-
zw³ocznie uda³ siê na miejsce udzieli³ poszkodowanej pomocy przedme-
dycznej oraz podj¹³ czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia w³aœciciela agre-
sywnego czworonoga. Okaza³ siê nim mieszkaniec w/w ulicy Tadeusz G.
W chwili obecnej tocz¹ siê czynnoœci zmierzaj¹ce do skierowania przeciw-
ko mê¿czyŸnie wniosku o ukaranie do S¹du Rejonowego w Oœwiêcimiu.

17 maja oko³o 2.10 dy¿urny SM Brzeszcze odebra³ zg³oszenie o zak³óca-
niu ciszy nocnej w jednym z mieszkañ bl. 21 na ul. 1-go maja w Brzesz-
czach. Na miejscu potwierdzono treœæ zg³oszenia; ha³as s³yszalny by³ na
ulicy. Sprawc¹ wykroczenia okaza³ siê mieszkaniec bloku, Grzegorz D. Na
miejscu mê¿czyzna dopuœci³ siê jeszcze innych wykroczeñ, za które odpo-
wie przed S¹dem Rejonowym w Oœwiêcimiu.

18 maja oko³o 16.00 dy¿urny SM Brzeszcze odebra³ zg³oszenie o plamie
oleju ci¹gn¹cej siê od ul. Aleja Dworska w stronê ul. Piaski w Jawiszowicach.
Patrol uda³ siê na miejsce i odnalaz³ pojazd, którego kierowca zanieczyœci³
jezdniê. Okaza³ siê nim jawiszowianin Patryk T. W/w ukarany zosta³ za po-
wy¿sze wykroczenie a podczas kontroli dokumentów pojazdu okaza³o siê, ¿e
nie ma on wa¿nych badan technicznych. Sprawê przekazano KP Brzeszcze.

20 maja oko³o 22.05 podczas patrolu terenu miasta patrol SM ujawni³
plamê oleju na rondzie „Pod Górnikiem” w Brzeszczach. Ze wzglêdu na
zagro¿enie dla innych uczestników ruchu zabezpieczono miejsce do czasu
przybycie stra¿aków. Podobn¹ plamê ujawniono tak¿e w rejonie bramy
g³ównej KWK „Brzeszcze”. Podjête czynnoœci pozwoli³y ustaliæ praw-
dopodobnego sprawcê czynu. W chwili obecnej trwaj¹ dalsze czynnoœci
w tej sprawie.

21 maja oko³o 21.20 dy¿urny SM Brzeszcze odebra³ zg³oszenie o trwaj¹cej
awanturze domowej w jednym z mieszkañ bl. 47 na ul. K. Wielkiego w Brzesz-
czach. Na miejscu ujêto jej sprawcê, 41-letniego Jacka S. Ze wzglêdu na sto-
pieñ upojenia alkoholowego (1,95 promila alkoholu) oraz agresywne zacho-
wanie w/w przewieziono do Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Policjanci Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Poli-
cji w Oœwiêcimiu wspólnie z Kuratorium Oœwiaty w Krakowie, Oœrod-
kiem Kultury w Brzeszczach, M³odzie¿owym Domem Kultury w Oœwiê-
cimiu, zorganizowali powiatowe eliminacje XXXV Ogólnopolskiego Tur-
nieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym.

Podobnie jak w ubieg³ych latach, impreza odby³a siê w Hali Sportowej
w Brzeszczach. 12 kwietnia w godzinach porannych o tytu³ najlepszej dru-
¿yny w powiecie walczy³o 41 zespo³ów. 23 ekipy ze szkó³ podstawowych
oraz 18 ze szkó³ gimnazjalnych. Zawodnicy pod okiem Ratownika Medycz-
nego Andrzeja Dziendziela wykazywali siê umiejêtnoœciami praktycznymi
oraz wiedz¹ teoretyczn¹ w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Ostatnia konkurencja polega³a na wykazaniu siê jak najwiêksz¹
precyzj¹ w pokonywaniu przygotowanego toru rowerowego. Ze szkó³ pod-
stawowych najlepsi okazali siê uczniowie z Publicznej Szko³y Podstawo-
wej w Podolszu, pod opiek¹ Beaty Urbañczyk,  natomiast wœród gimna-
zjalistów zwyciê¿yli uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Przeciszowie pod
opieka Andrzeja Koz³owskiego. Gratulujemy zwyciêzcom i ¿yczymy im
powodzenia w Turnieju BRD na etapie wojewódzkim. Dziêkujemy rów-
nie¿ wszystkim osobom, które poprzez okazan¹ pomoc przyczyni³y siê
do zorganizowania Turnieju, a tym samym do zwiêkszenia bezpieczeñ-
stwa wœród najm³odszych uczestników ruchu drogowego.

M.J.M.J.M.J.M.J.M.J.

Turniej Bezpieczeñstwa w Ruchu
Drogowym „Brzeszcze 2012”

AudraAudraAudraAudraAudra

Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach zatrzymali 31-letniego
mieszkañca Jawiszowic podejrzanego o posiadanie
narkotyków. Do zdarzenia dosz³o w  nocy z 1 na 2
maja o godz. 02.25 w Brzeszczach przy ul. Œwiêtego
Wojciecha, gdzie podczas patrolu policjanci  na pobo-
czu drogi policjanci zauwa¿yli zaparkowany samochód
marki Fiat, a obok niego stoj¹cego mê¿czyznê. Funk-
cjonariusze postanowili dokonaæ kontroli drogowej.
Podczas czynnoœci ujawniono dwa woreczki z bia³ym
proszkiem. W zwi¹zku z podejrzeniem pope³nienia
przestêpstwa funkcjonariusze zatrzymali mê¿czy-
znê. Po przeprowadzeniu badania testerem narkotykowym okaza³o siê,
¿e w woreczkach znajduje siê amfetamina. Za posiadanie narkotyków grozi
kara do 3 lat pozbawienia wolnoœci.

Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach zatrzymali 21-let-
niego mieszkañca Przecieszyna podejrzanego o posiadanie narkotyków.
Do zdarzenia dosz³o w nocy z 19 na 20 maja o godz. 00.40 w  Brzesz-
czach na ul. £okietka. Policjanci próbowali zatrzymaæ do kontroli dro-
gowej samochód marki BMW, którego kierowca jednak znacznie przy-
spieszy³. Nie reagowa³ tak¿e na kolejne sygna³y do zatrzymania. Kie-
rowca BMW wjecha³ z du¿¹ prêdkoœci¹ na przejazd kolejowy, gdzie
uszkodzi³ samochód, a nastêpnie  wraz z pasa¿erem zbieg³ do pobliskie-
go lasu. Funkcjonariusze podaj¹c rysopisy uciekaj¹cych mê¿czyzn  po-
wiadomili wszystkie s³u¿by. Po kilkunastu minutach  jeden z mê¿czyzn
(20-letni mieszkaniec Przecieszyna) zosta³ ujêty przez stra¿ników miej-
skich, drugi z kolei (21-letni mieszkaniec Przecieszyna) zosta³ zatrzy-
many przez policjantów. W trakcie przeszukania samochodu policjanci
ujawnili 7 ma³ych woreczków foliowych z suszem roœlinnym. Po prze-
prowadzeniu badania testerem narkotykowym okaza³o siê, ¿e to jest
marihuana. W trakcie czynnoœci policjanci ustalili, ¿e zabezpieczony susz
by³ w³asnoœci¹ 21-latka, który nie posiada³ równie¿ uprawnieñ do kie-
rowania pojazdem i by³ w stanie po spo¿yciu alkoholu (0,23 prom.).

Narkotyki w gminie Brzeszcze

KPP OœwiêcimKPP OœwiêcimKPP OœwiêcimKPP OœwiêcimKPP Oœwiêcim
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Sport

12 maja w Tychach
odby³y siê Mistrzostwa
Polski Seniorów Oyama
Karate w semiknock-
down i knockdown.

Wystartowa³o ok.
70 zawodników z oœrod-
ków Oyama Karate z Pol-
ski. Klub Oyama Kara-
te Brzeszcze reprezen-
towa³ jeden zawodnik
Pawe³ Anlauf. Pawe³ stoczy³ cztery zwyciêskie
pojedynki zdobywaj¹c tytu³ Mistrza Polski w kat.
- 80 kg. Przypomnijmy, ¿e w 2011 r. równie¿ zdo-
by³ z³oto na MP w Bia³ymstoku - dziêkujemy
Pawle za udany start! Kierownikiem zespo³u oraz
sêdzi¹ by³ sensei Rafa³ Czopek 3 Dan.

Mê¿czyŸni
1-2. Jêdrusik Mateusz, Tadeusz Sambak - czas
11,40 min.
3. Bukowczan Matusz
4. Gawe³ Bogdan
5. Bukowczan Marian
6. Papuga Dariusz
7. Kuglarz Ryszard
8. Drobny Rafa³
9. Piwowarski Piotr
10. Skrzypczyk Dawid

Polska Biega w 2012!
Po raz pi¹ty OK w Brzeszczach zachêca³ mieszkañców gminy do uczestnictwa w ogólnopol-

skiej akcji Polska Biega.

W biegu wystartowa³a rekordowa iloœæ uczestników - 142 osoby i wszyscy ukoñczyli bieg na
dystansie 3,5 km. Prawie po³owê biegaczy stanowili uczniowie Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach, któ-
rzy przybyli pod opiek¹ Marka Szromby i Grzegorza Majcherczyka, stawi³a siê równie¿ reprezentacja
SP w Skidziniu oraz uczniowie innych szkó³ z naszej gminy. Wystartowa³o te¿ kilka rodzin oraz silna
reprezentacja Klubu OYAMA Karate w Brzeszczach. Najm³odsi zawodnicy: Jasiu Kwiatkowski (nie-
ca³e 3 lata) oraz 5-letnia Karolinka Bajer biegali razem z rodzicami i otrzymali pami¹tkowe medale na
mecie. Uhonorowano równie¿ najstarszych uczestników biegu. Zdobywcy 10 pierwszych miejsc
w kat. kobiet i mê¿czyzn równie¿ otrzymali pami¹tkowe medale.

Kobiety:
1. Katarzyna Marciñczyk-Jarek
2. Natonik Joanna
3. Borowska Klaudia
4. P³onka Julia
5. Marcelina Karolina
6. Krajniewska Natalia
7. Michalak Karolina
8. Mrozik Joanna
9. Jarek Anna
10. ¯ak Magdalena

Organizatorzy gratuluj¹ wszystkim uczestnikom oraz dziêkuj¹ Stra¿y Miejskiej w Brzeszczach za
pomoc w zabezpieczeniu biegu. Podsumowanie akcji na www.polskabiega.sport.pl oraz www.bieg-
Brzeszcze.pl

19 maja na „Basenie pod Platanem” odby-
³a siê III Edycja Ligii P³ywackiej w Brzesz-
czach. Zawody organizowane s¹ przez szko³ê
p³ywack¹ Butterfly, UKS oraz OK.

W ci¹gu roku szkolnego rozgrywa siê 4 run-
dy (ró¿ne style p³ywackie), podczas których
uczestnicy zbieraj¹ punkty do klasyfikacji gene-
ralnej. Zawodnicy startuj¹ w swoich kategoriach
wiekowych - od przedszkolaków do seniorów.
Zwyciêzcy ka¿dej rundy otrzymuj¹ medale, a zwy-
ciêzcy ca³ej Ligii pami¹tkowe statuetki. Co roku
w zawodach bierze udzia³ ok. 300-400 osób.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwyciêzcom
i zapraszamy do udzia³u w kolejnych zawodach!

10 maja w hali sportowej w Brzeszczach
zorganizowano XII Integracyjne Zawody
Sportowe.

Nale¿y zacz¹æ od tego, ¿e najpierw cyklicz-
nie odby³y siê Wiosenne Zawody Lekkoatle-
tyczne klas V. 12 lat temu Andrzej Jakimko -
prezes UKS Gminy Brzeszcze - zaproponowa³
wspó³zawodnictwo po³¹czone z zabaw¹ rów-
nie¿ z udzia³em dzieci ze Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w Oœwiêcimiu. I tak
pod nazw¹ Zawodów Integracyjnych ruszy³a ma-
szyna, która uczy jednego z najpiêkniejszych
przymiotów ludzkiej osobowoœci: WRA¯LIWO-
ŒCI, pojmowanej jako zdolnoœæ do reagowania
na bodŸce takie jak piêkno, przyroda, a tak¿e drugi
cz³owiek. Jest ona niezbêdna do pe³nego rozwo-
ju ludzkiej jednostki i ma niebagatelny wp³yw na
œwiadomoœæ i jakoœæ kontaktów z ludŸmi.

Samych uczestników XII Integracyjnych Zawo-
dów Lekkoatletycznych by³o 150. Przez cztery
godziny w hali sportowej w Brzeszczach by³o
du¿o emocji zwi¹zanych z zabaw¹ i sportowym
wspó³zawodnictwem. Rozgrywki rozpoczê³y siê
od biegu na 60 m wszystkich uczestników. Po fina-
³ach zawodnicy klas V startowali w skoku w dal
i rzucie pi³k¹ lekarsk¹, a dzieci z SOSW pokony-
wa³y wraz z wolontariuszami, którzy byli ich
„anio³ami stró¿ami”, kolorowy tor przeszkód. Po

zakoñczeniu toru i konkurencji, wszyscy uczest-
niczyli w aerobiku i zabawie na zamku dmucha-
nym. PóŸniej nadszed³ czas na najwa¿niejszy
moment zawodów: Sztafetê Integracyjn¹. Po³¹-
czeni w pary uczniowie z gminy Brzeszcze i ich
niepe³nosprawni koledzy i kole¿anki wykonywali
wspólnie w formie wyœcigów zadania spraw-

noœciowe na czas. Ambitna
walka o jak najlepsze miejsca
wyzwoli³a chêæ pomocy i wspó³-
pracy w parach. Pozytywne
emocje niweluj¹ lêk przed kon-
taktem fizycznym z niepe³no-
sprawnymi i daj¹ radoœæ z wy-
konywanych zadañ. Natomiast
niepe³nosprawne dzieci otrzy-
muj¹ pozytywne wzmocnienia
i mo¿liwoœæ odniesienia sukce-
su w czasie zabaw sportowych
z m³odzie¿¹ zdrow¹. Warto
równie¿ wspomnieæ, ¿e latach

2004-2006 w zawodach brali tak¿e udzia³ ucznio-
wie z czeskiego Cieszyna i z niemieckiej szko³y
z Moll. Co roku wolontariat pe³ni¹ uczniowie
z Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach pod opiek¹ Jo-
lanty Hodur. Szczycimy siê tym, ¿e pozytywne
kontakty zawodników z klas pi¹tych owocuj¹ w la-
tach nastêpnych - gdy ju¿ s¹ gimnazjalistami,
podejmuj¹ wolontariat na Integracyjnych Zawo-
dach Lekkoatletycznych.

Przez cia³o do ducha

Z³oty Medal i Tytu³
Mistrza Polski dla
Paw³a Anlaufa

Liga P³ywacka

Beata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oHanna W³odarczykHanna W³odarczykHanna W³odarczykHanna W³odarczykHanna W³odarczyk

Beata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³o

O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.

Najm³odsze mistrzynie p³ywania
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Sport

16 maja na obiektach sportowych „Górni-
ka Brzeszcze” po raz czwarty rozegrany zosta³
Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³  Górniczych Kom-
panii Wêglowej SA. Zawody maj¹ce na celu
promowanie sportu wœród m³odzie¿y odby³y siê
z inicjatywy dyrektor Powiatowego Zespo³u nr
6 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
w Brzeszczach Anny Kasprzyk-Ha³at oraz na-
uczyciela Jacka Pêdrysa. Patronat nad Turnie-
jem objêli Starosta Oœwiêcimski i Dyrektor
KWK „Brzeszcze”.

W turnieju o Pu-
char Starosty rywali-
zowali ze sob¹ m³odzi
pi³karze czterech szkó³
górniczych z Bierunia,
Knurowa, Rybnika
i Brzeszcz. W rozgry-
wanych meczach na
stadionie uczestniczy-
³o ponad 70 uczniów.
Poziom rozgrywek by³ bardzo wysoki, zawod-
nicy podeszli do meczu z pe³nym zaanga¿owa-
niem. Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e ka¿dy zespó³
mia³ równe szanse na zwyciêstwo, 20-minutowe
mecze rozgrywane by³y systemem „ka¿dy z ka¿-
dym”. Nie zabrak³o chwil dostarczaj¹cych spor-
towych emocji, nie mniej jednak gra prowadzo-

na by³a w duchu fair play. Zawodnicy sta-
rali siê o jak najlepszy wynik dla swojej
dru¿yny. Doskona³e akcje i wiele sytuacji
podbramkowych by³y uczt¹ dla zgroma-
dzonej widowni wspieraj¹cej zespo³y.
Najlepsz¹ dru¿yn¹ turnieju bezkonkuren-
cyjnie okaza³a siê reprezentacja Brzeszcz
- wywalczy³a nagrodê g³ówn¹ Puchar
Starosty Oœwiêcimskiego. Drugie miej-
sce zajê³a dru¿yna Bierunia, na trzecim
uplasowa³ siê zespó³ z Rybnika. Jednym
z bohaterów turnieju by³ Szymon ¯urek
z Brzeszcz, który strzeli³ najwiêcej bramek. Sta-
tuetkê najskuteczniejszego pi³karza przyznano

Dawidowi Link z Knu-
rowa. Organizatorzy
uhonorowali równie¿
znakomitego bramka-
rza z brzeszczañskiej
szko³y górniczej S³a-
womira Tla³kê, który
dwoi³ siê i troi³, by nie
przepuœciæ pi³ki. Na-
grody zwyciêskim ze-
spo³om wrêczyli Dy-
rektor PZ 6 Anna Ka-

sprzyk-Ha³at, Dyrektor ds. Pracy KWK „Brzesz-
cze” Jan Parcer, w zastêpstwie Dyrektora kopal-
ni W³odzimierz Majer, g³ówny in¿ynier dzia³u
przygotowania produkcji i inwestycji, przewod-
nicz¹cy Zwi¹zku Zawodowego Pracowników
Do³owych KWK „Brzeszcze” Ireneusz Sikora
oraz cz³onek zwi¹zku NSZZ „Solidarnoœæ” Ro-

Brzeszczañski UKS s³usznie mo¿e chwaliæ
siê swoj¹ prê¿n¹ dzia³alnoœci¹ - stowarzysze-
nie skupia m³odych sportowców, czuwa nad
treningami, umo¿liwia osi¹ganie sukcesów,
a tak¿e kszta³tuje cenne postawy zdrowego,
sportowego wspó³zawodnictwa.

- W tym roku oprócz Zawodów Integracyj-
nych przeprowadziliœmy ju¿ 4 meetingi lekkoatle-
tyczne, dwie ligi p³ywackie, przed nami jeszcze
zawody „Ju¿ p³ywam!” dla uczniów klas trzecich.
Wczeœniej zorganizowaliœmy tak¿e zawody w nar-
ciarstwie alpejskim dla SP i gimnazjalnych. Po-
magaliœmy równie¿ przy organizacji biegów o Z³o-
te Gacie, Polska Biega oraz Igrzyskach Doliny So³y
- wymienia prezes i za³o¿yciel brzeszczañskiego
UKS Andrzej Jakimko.
Powy¿sze imprezy to spotkania, które klub orga-
nizuje dla mieszkañców gminy, jednak podstawo-
wa dzia³alnoœæ skupia siê na pracy w trzech sek-
cjach sportowych: wspinaczkowej, lekkiej atle-
tyki i pi³ki siatkowej.
- Trenerem sekcji wspinaczkowej jest Renat Szy-
mañski. Pod jego opiek¹ dzieciaki odnosz¹ piêk-
ne sukcesy: puchar Polski UKS zdobyty przez
Szymona Pêcikiewicza, srebro dla Hanny Z³otek,
br¹z dla B³a¿eja Pietrygi i drugi br¹z dla Ma³go-
rzaty Szymañskiej w Mistrzostwach Polski Junio-
rów (tam równie¿ br¹z dla Szymona Pêcikiewi-
cza), dalej - srebrny medal w pucharze Polski dla
Ma³gorzaty Szymañskiej i w Ogólnopolskim Tur-
nieju Czterech Œcianek srebro Szymona Pêcikie-
wicza, 1 miejsce i z³oty medal dla Krzysztofa
Korczyka, oraz srebrny medal dla Konrada Kor-
czyka. Za nami Mistrzostwa Polski w przejœciu

bert B¹k. Pomimo ch³odnej aury na boisku pa-
nowa³a  przyjazna atmosfera, a zadowolenie ma-
luj¹ce siê na twarzach uczestników utwierdza or-
ganizatorów w przekonaniu, ¿e wysi³ek w³o¿o-
ny w tego typu przedsiêwziêcie sportowe ma
swój cel i uzasadnienie, bowiem pi³ka no¿na jest
sportem widowiskowym i przyci¹ga wielu en-
tuzjastów tej dyscypliny. Chyba nie trzeba na-
wet dodawaæ, ¿e dla m³odych pi³karzy taka ry-
walizacja to tak¿e szansa na szlifowanie swoich
umiejêtnoœci. Na zakoñczenie Dyrektor PZ 6 po-
gratulowa³a wszystkim uczestnikom stwierdza-
j¹c, ¿e 4 godziny spêdzone na pewno na boisku
nie by³y dla nikogo straconym czasem. Kto wie,
byæ mo¿e niektórzy z zawodników zostan¹ w przy-
sz³oœci profesjonalnymi pi³karzami. To wspa-
nia³e uczucie móc zobaczyæ, jak inicjatywa
podjêta przed czterema laty rozrasta siê i za-
chêca coraz wiêcej m³odzie¿y do uprawiania
tej piêknej dyscypliny sportowej.

na szybkoœæ, zawodnicy przygotowuj¹ siê ju¿ do
kolejnej kategorii, czyli Przejœcia na dok³adnoœæ.
Dodam, ¿e wymienione sukcesy to tylko osi¹gniê-
cia najwy¿szej rangi, czyli Mistrzostw Polski, do
nich dochodz¹ jeszcze wyró¿-
nienia zdobyte podczas masy
innych turniejów - dodaje An-
drzej Jakimko.
Kolejna sekcja jest poœwiêcona
lekkiej atletyce. Trenerami s¹
Miros³aw i W³odzimierz W³o-
darczykowie. Pod ich kierow-
nictwem uczniowie startuj¹
w ogólnopolskich i wojewódz-
kich zawodach, sk¹d równie¿
przywo¿¹ do Brzeszcz medale:
Justyna Dziech 2. miejsce w sko-
ku w dal oraz w trójskoku (Ha-
lowe Mistrzostwa Województwa) oraz 3. w sko-
ku w dal, nastêpnie Joanna Natonik 5. miejsce

Dzieciaki na start!

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Turniej Szkó³
Górniczych

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

w biegu na 600 m, Michalak Marek 3. miejsce
w biegu na 100 m, Jakub Kulka 6. w biegu na
100 m (Letnie Mistrzostwa Województwa).
Przed lekkoatletami Letnie Mistrzostwa Polski,

które odbêd¹ siê w czerwcu
2012 r. w Bia³ymstoku.
Dzia³alnoœci UKS dope³nia
sekcja pi³ki siatkowej, na któr¹
sk³adaj¹ siê 2 dru¿yny: III-li-
gowa seniorów (trenerem jest
Marcin Sikorski, sukcesem
natomiast utrzymanie siê w III
lidze w tym roku), z kolei dru-
¿ynê juniorek prowadzi Daniel
Pochopieñ. Dziewczyny za-
jê³y miejsce w œrodku tabeli
w lidze wojewódzkiej.
- Teraz we wszystkich sek-

cjach trenuje czynnie oko³o 100 pasjonatów spor-
tu. W tym roku ok. 2000 zawodników bra³o udzia³
w imprezach œrodowiskowych, nie wspominaj¹c
o imprezach sekcji (w samych meetingach 1200).
Rozwijamy dotychczasow¹ wspó³pracê z OK, UG
i GZE w Brzeszczach. Staramy siê urozmaiciæ
ofertê sportow¹ kierowan¹ do dzieci i m³odzie¿y,
by by³a jak najbogatsza, d¹¿ymy do tego, by jak
najwiêcej zawodników bra³o udzia³ w zawodach.
Zapraszamy wszystkich chêtnych do udzia³u.
W planach mamy utworzenie dru¿yny juniorów
w pi³ce siatkowej po wakacjach oraz ligi pi³ki siat-
kowej ch³opców i dziewcz¹t szkó³ podstawowych.
Mamy nadziejê, ¿e jak najwiêcej osób przy³¹-
czy siê do nas, by na w³asnej skórze przekonaæ
siê, ¿e stare przys³owie „W zdrowym ciele zdro-
wy duch!” ma w sobie wiele prawdy - podsu-
mowuje prezes UKS.

Justyna Dziech podczas skoku po br¹zowy medal
Mistrzostw Województwa Ma³opolskiego Juniorów
w Krakowie

M³odzi adepci lekkiej atletyki

Zawody w PN szkó³ górniczych 2012
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Reklama

Mo¿e to wcale nie przypadek, ¿e
Dzieñ Matki i Dziecka niemal s¹siaduj¹
ze sob¹ w kalendarzu. Mama to osoba,
która wielu ludziom kojarzy siê z blisko-
œci¹, poczuciem bezpieczeñstwa oraz bez-
warunkow¹ mi³oœci¹. Doroœli co prawda
powyrastali ju¿ z kolorowych laurek

wysmarowanych tu i ówdzie plakatówkami, powycinanych nierówno
serduszek czy najcudowniejszych episto³ z rojem b³êdów ortograficz-
nych, jednak w wielu przypadkach, jeœli nie braæ pod uwagê formy,
wdziêcznoœæ i uczucie pozostaj¹ niezmienione przez up³ywaj¹ce lata…

Mama jest dla mnie…
…kimœ, kto kojarzy mi siê z tym, co najpiêkniejsze. Jest rów-

nie¿ symbolem cz³owieka radosnego - takiego, który zawsze znaj-
duje rozwi¹zanie trudnych sytuacji. Barbara

…osob¹, która otoczy³a mnie opiek¹ i mi³oœci¹, cz³owiekiem,
do którego mam bezgraniczne zaufanie. Janek

…piêknym wspomnieniem. Danuta
…œwiêtoœci¹. Zbigniew
…skarbem. Wojciech
… nies³abn¹cym i nigdy niezachwianym poczuciem pewnoœci,

¿e choæby nie wiem jak ¿ycie siê u³o¿y³o, zawsze bêdê najukochañsz¹
córk¹.  Katarzyna

…wszystkim. Micha³
…kimœ, z kim mogê w spokoju pomilczeæ. £ukasz
…kimœ nies³ychanie istotnym. Renata
…kimœ, kto pokaza³ mi œwiat i wprowadzi³ w ¿ycie. Tomasz
…autorytetem. Patrycja
…opok¹. Maciek
…najwa¿niejszym cz³owiekiem w ¿yciu. Ma³gorzata, Sylwia,

Magdalena, Micha³, Wies³awa, Andrzej, Marek, Sebastian, Jakub, Anna,
Halina, Krzysztof.


