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Wybory samorz¹dowe 2010 - Teresa Jankowska
Burmistrzem
Wiêkszoœci¹ g³osów mieszkañcy gminy Brzeszcze wybrali Teresê

Jankowsk¹ na stanowisko Burmistrza Brzeszcz kadencji 2010-2014.
W niedzielê 5 grudnia w II turze wyborów samorz¹dowych Teresê Jan-
kowsk¹ popar³o 2 918 mieszkañców. Jej kontrkandydata, Cecylia Œlu-
sarczyk, otrzyma³a 2 665 g³osów poparcia.

21 listopada podczas I tury wy-
borów samorz¹dowych Teresa
Jankowska, zg³oszona przez
KWW Wspólnota Samorz¹dowa
Gminy Brzeszcze, otrzyma³a 3
139 g³osów. Na drugim miejscu
znalaz³a siê Cecylia Œlusarczyk,
zg³oszona przez KW Platformê
Obywatelsk¹ RP, z liczb¹ 2 230
g³osów. Kandydat KW Prawa
i Sprawiedliwoœci, Jacek Waw-
ro otrzyma³ 1876 g³osów popar-
cia, a Mieczys³aw Zaj¹c, zg³o-
szony przez KWW Blok Samo-
rz¹dowy, otrzyma³ 1237. Wed³ug
protoko³u Miejskiej Komisji
Wyborczej w Brzeszczach, gdy-
by któryœ z kandydatów otrzy-
ma³ ponad po³owê g³osów wa¿-
nych - czyli 4 242 - móg³by wy-
graæ ju¿ w I turze.
Jak wynika z danych Pañstwo-
wej Komisji Wyborczej, fre-
kwencja w I turze (21 listopada) wyborów w naszej gminie wynios³a 48,86
proc., natomiast w drugiej turze (5 grudnia) 31,75 proc.

Nowa Rada Miejska

Dla wyboru Rady Miejskiej w Brzeszczach utworzono 3 okrêgi wyborcze, w któ-
rych ³¹cznie wybieraliœmy 21 radnych. Ogó³em ze wszystkich list zg³oszono
205 kandydatów. Na wszystkie listy we wszystkich okrêgach wyborczych od-
dano 8 221 g³osów wa¿nych. Warunek uzyskania co najmniej 5 proc. g³osów
wa¿nych spe³ni³y, i w zwi¹zku z tym prawo do uczestniczenia w podziale
mandatów w okrêgach uzyska³y listy nastêpuj¹cych komitetów wyborczych:

LISTA NR 1 KW SLD - 766 G£OSÓW POPARCIA
LISTA NR 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - 1 586 G£O-
SÓW POPARCIA
LISTA NR 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ - 1 461 G£OSÓW
POPARCIA
LISTA NR 17 KWW BEZPARTYJNI DLA GMINY - 1 292 G£OSÓW
POPARCIA
LISTA NR 18 KWW BLOK SAMORZ¥DOWY + - 876 G£OSÓW PO-
PARCIA
LISTA NR 19 KWW WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA GM. BRZESZ-
CZE - 2 240 G£OSÓW

W OKRÊGU WYBORCZYM NR 1 RADNYMI ZOSTALI:
ALBIN WIES£AW (KWW BEZPARTYJNI DLA GMINY)
BUKOWSKI MIROS£AW (KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP)
SOCHA DANUTA (KWW WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA GM.
BRZESZCZE)
SZOT RADOS£AW (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ)
WAWRO TADEUSZ (KOMITET WYBORCZY SLD)
ZALWOWSKI KRZYSZTOF (KWW WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA
GM. BRZESZCZE)

W OKRÊGU WYBORCZYM NR 2 RADNYMI ZOSTALI:
CZOPEK MAREK (KWW WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA GM.
BRZESZCZE)
KASPRZYK-HA£AT ANNA (KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP)
KOLASA ZBIGNIEW (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ)
PASTUSZKA STANIS£AW (KWW BEZPARTYJNI DLA GMINY)
SAJDAK STANIS£AW (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ)
SOJKA JERZY (KWW BLOK SAMORZ¥DOWY+)
¯UREK DANUTA (KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP)

W OKRÊGU WYBORCZYM NR 3 RADNYMI ZOSTALI:
BIELENIN KRZYSZTOF (KWW BEZPARTYJNI DLA GMINY)
CZUWAJ BOGDAN (KWW WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA GM.
BRZESZCZE)
DROBNY S£AWOMIR (KWW WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA GM.
BRZESZCZE)
LIKUS JAN (KWW BLOK SAMORZ¥DOWY +)
SENKOWSKI KAZIMIERZ (KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP)
WAWRO JACEK (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ)
W¥SIK BARBARA (KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP)
W£OSZEK ARKADIUSZ (KWW WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA GM.
BRZESZCZE)

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

W œrodê 1 grudnia odby³a siê I Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Brzesz-
czach kadencji 2010-2014, na której wybrano przewodnicz¹cego i jego
zastêpców. Po tajnym g³osowaniu Przewodnicz¹cym RM zosta³ Jacek
Wawro, a na jego zastêpców wybrano: Stanis³awa Sajdaka i Kazimierza
Senkowskiego. Powo³ano równie¿ sta³e Komisje Rady Miejskiej - Ko-
misjê Skarbu, Rozwoju, Ekologii i Szkód Górniczych, Edukacji, Kultu-
ry i Spraw Spo³ecznych.

Radni Powiatu w Oœwiêcimiu

Do Rady Powiatu w Oœwiêcimiu zostali wybrani: Teresa Jankowska, Tade-
usz Szczerbowski, Cecylia Œlusarczyk oraz Stanis³aw Zaj¹c. Po wygaœniê-
cie mandatu radnej Teresy Jankowskiej w zwi¹zku z wyborem na Burmi-
strza Gminy Brzeszcze, radni powiatowi podejm¹ uchwa³ê o wst¹pieniu w
jej miejsce kandydata z tej samej listy, który uzyska³ kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów - bêdzie ni¹ radna powiatowa Bo¿ena Sobociñska.
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Powyborcze niepokoje
Lokalna kampania wyborcza do samorz¹du przebieg³a tym razem dosyæ

cicho, spokojnie i bez wiêkszych emocji. G³ównie opar³a siê tradycyjnie i sztam-
powo o masê podobnych i merytorycznie pustych plakatów i ulotek. W Inter-
necie równie¿ bez emocji i wiêkszych dyskusji. Oprócz oczywistych informa-
cji komitetów o tym, jak to inni s¹ niefajni, a my ekstra i profesjonalni, nie
uda³o nam siê uzyskaæ ¿adnych konkretów o pomyœle na gminê, zadaniach
i remedium na sytuacje kryzysow¹. W tym wszystkim ciekawym i w zasadzie
nowatorskim przedsiêwziêciem by³a debata kandydatów na urz¹d burmistrza
Brzeszcz, zorganizowana przez stowarzyszenie „Obiektyw”, któr¹ to mo¿na
zobaczyæ na stronie internetowej www.obiektyw.brzeszcze.pl. Tutaj ju¿ us³y-
szeliœmy mniej wiêcej konkretne odpowiedzi na konkretne pytania, na które
odpowiada³y dwie panie - Teresa Jankowska, obecna Burmistrz i Cecylia Œlu-
sarczyk, kandydatka z ramienia PO. Reszta kandydatów nie przyjê³a zapro-
szenia do debaty, a szkoda. Nie wiem, jakie przes³anki sta³y za ich decyzjami
- dla mnie wygl¹da to tak, jakby nie mieli nic do powiedzenia. W ka¿dym razie
debata siê odby³a, w zasadzie by³o rzeczowo, merytorycznie i kulturalnie,
obie panie nie uchyla³y siê od odpowiedzi na nieraz trudne pytania. Ogólnie
wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e jest ciê¿ko i trzeba coœ z tym zrobiæ. Nie do
koñca jednak wiadomo jak. I kiedy bêdzie lepiej. I jak zrobiæ by by³o lepiej,
a ludzie byli zadowoleni. Niewykonalne. Gdy piszê te s³owa pewnie znane ju¿
s¹ wyniki drugiej tury wyborów na burmistrza. W ka¿dym razie ¿yczê obu
Paniom dobrych wyników i zaufania spo³ecznego.
Pojawi³y siê nowe twarze w radzie gminy. Zaskoczeniem dla niektórych mo¿e
byæ nie otrzymanie mandatu radnego kandydatów pewnych, „zawodowych”
- czy to do rady gminy, czy powiatu. Wspólnota samorz¹dowa straci³a czêœæ
„sto³ków” na rzecz PO i PiS-u. Byæ mo¿e to znak, ¿e mija pewna epoka?
Przed now¹ rad¹ i nowym burmistrzem trudne zadania. Do nas wyborców
nale¿y pilnowanie ich, by swoj¹ s³u¿bê wykonywali nale¿ycie i uczciwie. Szkoda
tylko, ¿e ludzka pamiêæ jest taka niedoskona³a w wielu przypadkach…
Wszystkie du¿e polskie partie og³osi³y swoje w³asne zwyciêstwo w wyborach
samorz¹dowych. Gdzie nie popatrzysz, gdzie nie pos³uchasz, tam ka¿da wa¿-
na gadaj¹ca g³owa tr¹bi o zwyciêstwie, sukcesie i wielkich mo¿liwoœciach
w przysz³oœci swojego ugrupowania. Co niektórzy nawet wysuwaj¹ œmia³e
przypuszczenia, ¿e gdyby nie perfidne manipulacje i sabota¿e w ich w³asnych
szeregach, z pewnoœci¹ wyniki by³yby o niebo lepsze - w ka¿dym razie wygra-
liby bez dwóch zdañ. A tak, czegoœ brak³o. Kto tak naprawdê wygra³ w tych
wyborach? W skali kraju? Chyba ten, któremu uda³o siê najbardziej zwiêk-
szyæ liczbê swych radnych w poszczególnych szczeblach samorz¹du w sto-
sunku do stanu z zesz³ej czterolatki. I wszystko wskazuje, ¿e jest to PO. Nieste-
ty PO. Piszê niestety, choæ nigdy nie ukrywa³em, ¿e pewne ich za³o¿enia
i nastawienie do rzeczywistoœci jest mi bliskie. Niestety za³o¿enia i idee, a rze-
czywistoœæ to dwie bajki. Liberalizm na ustach i sztandarach, a w czynach
nadal siermiê¿na socjaldemokracja. Ale có¿, jakie spo³eczne nastroje i za-
potrzebowanie, taka te¿ odpowiedŸ. Jednak nie to sprawia, ¿e ich wygrana
jest niepokoj¹ca. Bardziej chodzi mi o to, ¿e stajemy przed takim oto faktem -
PO z pomoc¹ PSL ma w³adzê w wiêkszoœci sejmików i tam, gdzie jest taka
mo¿liwoœæ w powiatach. Do tego oczywiœcie prezydentura, rz¹d, wiêkszoœæ
sejmowa. Doprowadza to w zasadzie do monopolu w³adzy. A czym jest mono-
pol i do czego mo¿e prowadziæ, to wszyscy dobrze wiemy. Owszem, mamy XXI
wiek, jesteœmy du¿ym krajem w Unii Europejskiej. PO to ca³kiem nowoczesna
partia, dbaj¹ca o wizerunek i jako tako o jakoœæ swych dzia³añ. Ale jednak.
Monopol. Usypia czujnoœæ, prowadzi do pychy i zatraca samokrytykê. To mo¿e
powodowaæ du¿y regres, a stracimy na tym my, zwykli proœci obywatele. Wiêc
b¹dŸmy czujni! Na szczêœcie w gminach przoduj¹ lokalne komitety, nienasta-
wione na dyrektywy partyjne i trochê szablonowe dzia³ania. Jest szansa, ¿e
nie bêdziemy Polsk¹ wielu tysiêcy orlików. Nie samym sportem cz³owiek ¿yje!

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodze-
nia i Nowego Roku wszystkim
Mieszkañcom ¿yczê wszelkiej po-
myœlnoœci, zdrowia, radoœci oraz
szczêœcia rodzinnego.

S³awomir Drobny

Wszystkim Mieszkañcom z oka-
zji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i No-
wego Roku ¿yczê wszelkiej pomyœl-
noœci.

£¹czê wyrazy szacunku

Wies³aw Albin

Zdrowych, pogodnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia oraz pomyœlno-
œci w Nowym Roku Mieszkañcom
Samorz¹du Osiedlowego nr 1.

Zarz¹d Samorz¹du

Oœrodek Kultury w Brzeszczach
odda w najem lokal u¿ytkowy znaj-
duj¹cy siê w budynku „Basenu pod
Platanem”, z przeznaczeniem na so-
larium. Lokal sk³ada siê z 3 pomiesz-
czeñ o ³¹cznej powierzchni u¿ytko-
wej 21,4m2 (najem aktualny od 1
stycznia 2011 r.).
Kontakt: Oœrodek Kultury w Brzesz-
czach, tel.: (32) 21-11-490, 21-11-391.

Oœrodek Kultury w Brzeszczach
odda w najem lokal u¿ytkowy znaj-
duj¹cy siê w budynku „Basenu pod
Platanem”, z przeznaczeniem na
gabinet masa¿u lub inn¹ dzia³alnoœæ
o podobnym profilu. Lokal sk³ada
siê z 1 pomieszczenia o powierzch-
ni u¿ytkowej 27,7m2.

Kontakt: Oœrodek Kultury w Brzesz-
czach, tel.: (32) 21-11-490, 21-11-391.

¯yczenia Lokale do wynajêcia,
dobra lokalizacja
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Samorz¹d

Uchwalony zosta³ na 2011 rok program
wspó³pracy Gminy Brzeszcze z organizacja-
mi pozarz¹dowymi oraz innymi podmiota-
mi prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku pu-
blicznego. Celem g³ównym programu jest
wzmacnianie wspó³pracy i umacnianie part-
nerstwa pomiêdzy samorz¹dem a organiza-
cjami pozarz¹dowymi.

Jak czytamy w programie, priorytetowe zadania
publiczne w Gminie Brzeszcze to:
- organizacja i prowadzenie zajêæ terapeutyczno-
edukacyjnych dla dzieci z rodzin zagro¿onych
uzale¿nieniami (w szczególnoœci prowadzenie
œwietlicy socjoterapeutycznej),
- organizacja i prowadzenie zajêæ rehabilitacyj-
nych dla dzieci niepe³nosprawnych (terapia zajê-
ciowa, zabiegi rehabilitacyjne, zajêcia integracyj-
no-rehabilitacyjne itp.),
- prowadzenie zajêæ sportowych dla dzieci i m³o-
dzie¿y, organizowanie imprez sportowo-rekre-
acyjnych, wypraw, rajdów i obozów.
W przysz³ym roku mieszkañcy z pewnoœci¹ bêd¹
mogli wzi¹æ udzia³ w ciekawych wystawach, po-
kazach, koncertach, seminariach, szkoleniach.
Inne zadania publiczne dotycz¹ dzia³alnoœci wy-
dawniczej, prowadzenia lokalnej telewizji inter-
netowej, nagrañ fonograficznych itp. Pod uwa-
gê zostanie wziêta równie¿ ochrona zdrowia -
a w szczególnoœci szerzenie i promocja profilak-
tyki onkologicznej, profilaktyki i rehabilitacji
osób z cukrzyc¹, opieka i rehabilitacja osób nie-
widomych. Dzia³ania na rzecz wspó³pracy miê-
dzynarodowej bêd¹ siê przek³ada³y w organiza-
cjê spotkañ, konkursów i innych przedsiêwziêæ

Radni uchwalili szczegó³owe zasady, spo-
sób i tryb umarzania oraz odraczania terminu
zap³aty a tak¿e rozk³adania na raty p³atnoœci
na rzecz Gminy Brzeszcze i jej jednostek or-
ganizacyjnych. Chodzi o nale¿noœci o charak-
terze cywilnoprawnym wobec osób fizycznych,
osób prawnych a tak¿e jednostek organizacyj-
nych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej.

Nale¿noœci mog¹ byæ umarzane z urzêdu w ca³oœci
w przypadku wyst¹pienia okolicznoœci wymienio-
nych w art.56 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.
1240). Na wniosek d³u¿nika, w przypadkach uza-
sadnionych, mo¿e zostaæ udzielona ulga poprzez:
1) umorzenie nale¿noœci w ca³oœci lub w czêœci,
2) roz³o¿enie nale¿noœci na raty,
3) odroczenie terminu p³atnoœci nale¿noœci.
Umorzenie zaleg³ych nale¿noœci powoduje rów-
nie¿ umorzenie odsetek w ca³oœci lub w takiej
czêœci, w jakiej zosta³y umorzone zaleg³e nale¿-
noœci. Okres sp³aty nale¿noœci uzale¿niony jest
od sytuacji finansowej d³u¿nika oraz wysokoœci
zad³u¿enia. Od nale¿noœci, której termin p³atno-
œci odroczono lub sp³atê roz³o¿ono na raty, nie
pobiera siê odsetek za zw³okê od dnia z³o¿enia
kompletnego wniosku w tej sprawie do dnia usta-
lonego jako ostatni dzieñ sp³aty.
Wniosek o umorzenie, odroczenie lub roz³o¿enie
na raty sp³aty nale¿noœci pieniê¿nych powinien
zawieraæ przede wszystkim:
1) szczegó³owe informacje dotycz¹ce wyst¹pienia
przes³anek uzasadniaj¹cych udzielenie ulgi,
2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
d³u¿nika bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ lub opis sytuacji
ekonomicznej d³u¿nika bêd¹cego osoba prawn¹.
W przypadku stwierdzenia, ¿e wniosek nie czyni
zadoœæ wymaganiom, organ uprawniony wzywa
d³u¿nika do jego uzupe³nienia w wyznaczonym
terminie (po up³ywie którego wniosek pozostaje
bez rozpatrzenia). Umarzanie, odraczanie i roz-
k³adanie nale¿noœci na raty nastêpuje na podsta-
wie pisemnego porozumienia. W przypadku
udzielenia ulgi w sprawie odroczenia lub roz³o-
¿enia na raty nale¿noœci i nie dotrzymania przez
d³u¿nika ustalonego terminu, odsetki liczone s¹ w pe³-
nej wysokoœci od dnia wymagalnoœci nale¿noœci
do dnia zap³aty. Niewywi¹zanie siê przez d³u¿ni-
ka z postanowieñ zawartych w porozumieniu po-
woduje natychmiastow¹ wymagalnoœæ zap³aty
nale¿noœci wraz z odsetkami. W przypadkach, w któ-
rych ulga bêdzie stanowiæ pomoc publiczn¹, udzie-
lanie jej nastêpuje zgodnie z przepisami Rozpo-
rz¹dzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. Do udzielania ulg w sp³acie nale¿-
noœci uprawniony jest Burmistrz Brzeszcz.

Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e w dniu 8 li-
stopada 2010 r. podany zosta³ do publicznej wia-
domoœci, poprzez wywieszenie na tablicach og³o-
szeñ w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach
przy ul. Koœcielnej 4, wykaz nieruchomoœci prze-
znaczonych do oddania w dzier¿awê z przezna-
czeniem na cele rolne. Wykazem zosta³a objêta czêœæ
nieruchomoœci po³o¿onej w Brzeszczach, oznaczo-
nej numerem dzia³ki 1280/145 o pow. 598 m2.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

Dlaczego uchwalona przez Sejm noweliza-
cja ustawy o rehabilitacji mo¿e dotyczyæ niemal
ka¿dego pracodawcy?
 
Dlatego, ¿e wprowadza zmiany dotycz¹ce czasu
pracy i nowe zasady rozliczania wp³at na PFRON.
Z tego powodu zapisy nowelizacji dotkn¹ rów-
nie¿ wielu firm nie posiadaj¹cych statusu zak³a-
du pracy chronionej i nie korzystaj¹cych z dofi-
nansowañ z PFRON.
Zmiany w czasie pracy s¹ korzystne dla praco-
dawców - osoby ze znacznym i umiarkowanym
stopniem niepe³nosprawnoœci (równie¿ te niezg³o-
szone w prowadzonym przez PFRON systemie
SODiR) bez zgody lekarza bêd¹ mog³y pracowaæ
8, a dopiero po uzyskaniu stosownego zaœwiad-
czenia o celowoœci skrócenia czasu pracy, 7 go-
dzin. Natomiast firmy, dokonuj¹ce obowi¹zko-
wych wp³at do Pañstwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepe³nosprawnych z tytu³u nieza-
trudniania osób niepe³nosprawnych, strac¹ czêœæ
przywilejów. Dotychczas mog³y one zmniejszaæ
wysokoœæ wp³at, dokonuj¹c zakupów od wiêk-
szoœci zak³adów pracy chronionej. Ale kryteria,
daj¹ce prawo do wystawiania zaœwiadczeñ upo-
wa¿niaj¹cych do ulg, zosta³y tak zaostrzone, ¿e
spe³ni¹ je nieliczne podmioty - wiêc prawo to bê-
dzie mia³o charakter wy³¹cznie symboliczny.
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Nowelizacja ustawy
o rehabilitacji

przybli¿aj¹cych historiê, kulturê, tradycje innych
narodów. W zakresie edukacji ekologicznej
propagowane bêd¹ dzia³ania proekologiczne.
Promowane bêd¹ równie¿ wszelkie dzia³ania,
dotycz¹ce innowacji w edukacji.
Gmina proponuje organizacjom pozarz¹dowym
oraz innym podmiotom prowadz¹cym dzia³al-
noœæ po¿ytku publicznego wspó³pracê finan-
sow¹, czyli powierzenie lub wspieranie wyko-
nania zadania publicznego wraz z udzieleniem
dotacji na finansowanie jego realizacji poprzez
przeprowadzenie otwartego konkursu ofert.
Wspó³praca pozafinansowa obejmuje m. in. po-
moc w organizowaniu konsultacji, szkoleñ, kon-
ferencji, promowanie dzia³alnoœci organizacji
pozarz¹dowych (strona internetowa, gazeta lo-
kalna), udostêpniane obiektów gminnych do re-
alizacji zadañ publicznych na preferencyjnych
warunkach, udzielanie rekomendacji organizacjom
pozarz¹dowym wspó³pracuj¹cym z samorz¹dem,
które ubiegaj¹ siê o dofinansowanie z innych
Ÿróde³. Wysokoœæ œrodków przeznaczonych na re-
alizacjê programu zostanie okreœlona w uchwale
bud¿etowej Gminy Brzeszcze na rok 2011.
Prace nad przygotowaniem programu rozpo-
czê³y siê na seminarium zorganizowanym przy
udziale Fundacji Biura Inicjatyw Spo³ecznych
w Krakowie, które odby³o siê 8 wrzeœnia br.
w Urzêdzie Gminy. Projekt programu wspó³-
pracy konsultowany by³ z organizacjami po-
zarz¹dowymi oraz prezentowany by³ podczas
Gminnego Forum Organizacji Pozarz¹dowych
w dniu 18 paŸdziernika br. oraz na stronie in-
ternetowej Urzêdu Gminy.

Bardzo uwa¿nie nowelizacjê powinny przestudio-
waæ firmy, które w najbli¿szym czasie planuj¹ roz-
pocz¹æ proces zatrudniania niepe³nosprawnych
pracowników. Zmiany s¹ tak du¿e, ¿e w wiêkszo-
œci przypadków wywróc¹ do góry nogami kalku-
lacje op³acalnoœci tworzone na podstawie obecnych
przepisów. Lecz w nowych rozwi¹zaniach jest rów-
nie¿ szereg mo¿liwoœci, których wykorzystanie
bêdzie Ÿród³em dodatkowych dochodów.
Jednak nowelizacja ustawy o rehabilitacji to przede
wszystkim rewolucyjne zmiany dla niemal 15 000
pracodawców korzystaj¹cych z dofinansowañ
PFRON, w tym oko³o 2000 zak³adów pracy chro-
nionej. Zmiany mog¹ przekreœliæ los czêœci firm i
wp³yn¹æ na kszta³t rynku pracy w Polsce (dotycz¹
setek tysiêcy zatrudnionych niepe³nosprawnych).
Czêœæ z nich wejdzie w ¿ycie ju¿ 1 stycznia 2011
roku i warto siê do nich dobrze przygotowaæ.
Aby pomóc w tym pracodawcom, Centrum Szko-
lenia Info Baza i portal dla pracodawców osób
niepe³nosprawnych www.baza-wiedzy.pl organi-
zuj¹ w miastach wojewódzkich cykl szkoleñ, na
których omówiona zostanie nowelizacja i jej
wp³yw na dofinansowania do wynagrodzeñ nie-
pe³nosprawnych pracowników, zak³adowy fun-
dusz rehabilitacji osób niepe³nosprawnych,
uprawnienia niepe³nosprawnych pracowników,
ulgi i zwolnienia podatkowe oraz status zak³adu
pracy chronionej.

 Szczegó³y na stronie www.baza-wiedzy.pl/no-
welizacja.html

Nowe zasady sp³at

KWKWKWKWKW

Informacja

Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi
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17 listopada w Urzêdzie Gminy Brzeszcze,
zosta³a podpisana umowa na dofinansowanie
realizacji „Lokalnej Strategii Rozwoju Obsza-
rów Rybackich”. Umowa jest gwarancj¹ do-
towania ró¿nych przedsiêwziêæ na obszarze
dzia³ania Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorze-
cze So³y i Wieprzówki”, obejmuj¹cym teren
gmin: Brzeszcze, Kêty, Oœwiêcim (gmina wiej-
ska), Por¹bka i Wieprz. Do dyspozycji jest pra-
wie 24 mln z³. Pieni¹dze te otwieraj¹ drogê do
realizacji w najbli¿szych latach wielu projek-
tów, g³ównie inwestycyjnych.

Œrodki dostêpne w ramach LGR adresowane s¹
przede wszystkim do sektora gospodarczego
i spo³ecznego na inwestycje w gospodarstwach ry-
backich, ale tak¿e na projekty zwi¹zane z podejmo-
waniem i rozwijaniem przez mieszkañców obszaru
objêtego LSROR, dzia³alnoœci gospodarczej, zmia-
nê kwalifikacji zawodowych, budowê lub moder-
nizacjê ma³ej infrastruktury turystycznej (np. miejsc
wypoczynkowych, k¹pielisk, ³owisk dla wêdkarzy),
kultywowanie lokalnego rzemios³a, sztuki i obycza-
jów, organizowanie zajêæ pozalekcyjnych dla dzie-
ci i m³odzie¿y, promocjê obszaru objêtego LSROR.
W³adze gminne, choæ nie tylko one, bêd¹ mog³y
realizowaæ projekty rewitalizacyjne, np. remonty
i zagospodarowanie parków, obiektów pe³ni¹cych
funkcje spo³eczno-kulturalne, sportowe, rekreacyj-
ne, zwi¹zane z pomoc¹ spo³eczn¹ lub ochron¹ zdro-

wia, remonty œcie¿ek rowerowych i obiektów za-
bytkowych, inwestycje poprawiaj¹ce dostêpnoœæ do
miejsc stanowi¹cych atrakcjê turystyczn¹, tworze-
nie muzeów, izb regionalnych itp.
Z pewnoœci¹ pozyskane pieni¹dze bêd¹ równie¿
przeznaczone na pomoc w usuwaniu szkód spowo-
dowanych przez klêski ¿ywio³owe. W majowej po-
wodzi ucierpia³o wiele gospodarstw rybackich, które
potrzebuj¹ pieniêdzy na odbudowanie swojej dzia³al-
noœci. W przypadku projektów zwi¹zanych z ochron¹
œrodowiska trzeba jednak¿e pamiêtaæ o stanie w³a-
snoœci i kompetencjach do ingerowania w zasoby
wodne.
- Gmina Brzeszcze kojarzy siê z Kopalni¹ Wêgla
Kamiennego „Brzeszcze - Silesia”, a przecie¿ mamy
wspania³e zasoby stawów rybnych hodowlanych
i wêdkarskich, piêkne tereny zielone, Wis³ê i So³ê.
To ogromne bogactwo, które daje mo¿liwoœci roz-
woju rekreacji i turystyki oraz promocji naszej gmi-
ny. LGR to finanse dla gospodarstw rybackich i po-
prawy ich infrastruktury. Po dofinansowanie swo-
ich pomys³ów zgodnych ze Strategi¹ LGR mog¹
siêgn¹æ tak¿e mieszkañcy, organizacje pozarz¹do-
we, instytucje i przedsiêbiorcy. Dla naszego samo-
rz¹du to szansa na inwestycje i edukacjê ekologiczn¹
- cieszy siê burmistrz Brzeszcz, Teresa Jankowska.
Dokument zosta³ podpisany przez przedstawiciela
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Sekreta-
rza Stanu, Kazimierza Plocke, prezesa Zarz¹du Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze

So³y i Wieprzówki”, Stanis³awa Zaj¹ca oraz wice-
prezesa Zarz¹du, Stanis³awa Drabka. W uroczy-
stym podpisaniu umowy udzia³ wziêli: przedsta-
wiciele Ministerstwa Rolnictwa - Jolanta Perkow-
ska, Naczelnik Wydzia³u Obszarów Zale¿nych od
Rybactwa oraz zastêpca dyrektora Departamentu
Rybo³ówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Janusz Wrona, cz³onek Zarz¹du Wojewódz-
twa Ma³opolskiego ,Marek Sowa, burmistrzowie
i wójtowie gmin - cz³onkowie LGR oraz przedsiê-
biorcy z bran¿y rybackiej a tak¿e przedstawiciele
Urzêdu Gminy Brzeszcze. Gospodarzem uroczy-
stoœci by³a burmistrz Brzeszcz, Teresa Jankowska.
Lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich
(LSROR) jest dokumentem opracowywanym
przez stowarzyszenie, ubiegaj¹ce siê o status lo-
kalnej grupy rybackiej (LGR), dla pozyskiwa-
nia œrodków w ramach osi priorytetowej 4., fi-
nansowanej ze œrodków unijnych Programu Ope-
racyjnego RYBY 2007-2013. Oœ 4. „Zrównowa-
¿ony rozwój obszarów zale¿nych od rybactwa”
ma przyczyniæ siê do poprawy warunków ¿ycia
na obszarach zale¿nych od rybactwa, dziêki
wdra¿aniu projektów w ramach LSROR. Jej ce-
lem jest równie¿ rozwój Inicjatyw i przedsiêbior-
czoœci wœród spo³ecznoœci lokalnych poniewa¿
œrodki dostêpne w ramach osi 4. maj¹ zaktywi-
zowaæ ludnoœæ na obszarach zale¿nych od ry-
bactwa do ró¿norodnych inicjatyw, prze³amania
lokalnych barier oraz zachêciæ do wspó³pracy
w ramach wspólnych projektów.

W 2011 r. z p³acenia podatku od nieruchomo-
œci bêd¹ zwolnione nieruchomoœci lub ich czêœci,
zajête na prowadzenie dzia³alnoœci kulturalnej
i sportowej (z wyj¹tkiem prowadzenia dzia³alno-
œci gospodarczej). 

Zwolnienia dotycz¹ równie¿ nieruchomoœci lub
ich czêœci zajêtych na potrzeby cmentarzy, zbio-
rowych oczyszczalni œcieków oraz przeznaczone
na realizacjê zadañ w zakresie ochrony ppo¿.,
z wy³¹czeniem powierzchni zajmowanych na pro-
wadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. 
Udzielanie ulg w sp³acie podatków jest, co do za-
sady, traktowane jako jedna z form pomocy przed-
siêbiorcom udzielanej przez pañstwo lub samo-
rz¹d. Pomoc taka jest dopuszczalna tylko w œci-
œle okreœlonych sytuacjach, wynikaj¹cych z obo-
wi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoœci:
- zakres, procedury oraz obszar pomocy publicz-
nej o niewielkich rozmiarach (bez wp³ywu na wy-
mianê handlow¹ miêdzy pañstwami cz³onkowski-
mi Unii Europejskiej) s¹ regulowane przez prze-
pisy wspólnotowe,
- w ramach pomocy de minimis stosuje siê przepi-
sy: rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.
87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, ustawê
z dnia 5 kwietnia 2010 r. o postêpowaniu w spra-
wach dotycz¹cych pomocy publicznej. Pomoc de
minimis jest to pomoc, która nie powoduje narusze-
nia konkurencji na rynku. W warunkach pomocy
lokalnej najczêœciej stosowan¹ form¹ s¹:
a) ulgi w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych prze-
widziane w uchwa³ach rady,
b) roz³o¿enia podatku na raty, odroczenia termi-

nu sp³aty i umorzenia zaleg³oœci podatkowych,
zgodnie z art. 67 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - ordynacja podatkowa.
Podstaw¹ przyznania pomocy de minimis jest wnio-
sek, który podlega ocenie formalnej i merytorycznej.
Zgodnie z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Brzeszczach
nr XLII/482/10 z dnia 28 paŸdziernika 2010 r. po-
moc mo¿e byæ udzielona podatnikowi prowadz¹ce-
mu dzia³alnoœæ gospodarcz¹, bez wzglêdu na formê
organizacyjno-prawn¹ oraz sposób finansowania, je-
¿eli wartoœæ pomocy brutto uzyskanej przez podatni-
ka na mocy przepisów niniejszej uchwa³y ³¹cznie
z wartoœci¹ brutto innej pomocy de minimis otrzy-
manej przez podatnika w ci¹gu bie¿¹cego roku ka-
lendarzowego oraz dwóch poprzedzaj¹cych go lat ka-
lendarzowych, nie przekracza kwoty 200 tys. euro
brutto. Pomoc de minimis mo¿e byæ udzielana przed-
siêbiorcy niezale¿ne od jego wielkoœci. Co wa¿ne,
pomoc de minimis kumuluje siê tylko z inn¹ pomoc¹
de minimis, niezale¿nie od tego, na co i w jakiej wy-
sokoœci zosta³a udzielona danemu przedsiêbiorcy.
Mo¿e byæ udzielana zarówno w trybie programu po-
mocowego, jak i jako pomoc indywidualna. W przy-
padku nadu¿ycia pomocy przewidziane s¹ procedu-
ry jej zwrotu. Umorzenie zaleg³oœci podatkowych,
niektóre zwolnienia podatkowe b¹dŸ inne ulgi w sp³a-
cie zobowi¹zañ podatkowych, okreœlone w przepi-
sach podatkowych, stanowi¹ pomoc de minimis okre-
œlon¹ w prawie wspólnotowym, dotycz¹cym pomo-
cy publicznej. Podatnik chc¹cy skorzystaæ z tej for-
my pomocy, zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wraz
z deklaracj¹ na podatek od nieruchomoœci na dany
rok podatkowy, sporz¹dzonych na w³aœciwym for-
mularzu: danych zawieraj¹cych podstawowe infor-
macje o przedsiêbiorcy; wszystkich zaœwiadczeñ o po-

mocy de minimis wydawanych przez organy udzie-
laj¹ce pomocy o wielkoœci otrzymanej pomocy de
minimis w ci¹gu bie¿¹cego roku kalendarzowego,
w którym podatnik wystêpuje o wsparcie oraz dwóch
poprzedzaj¹cych go latach kalendarzowych lub
oœwiadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis
w tym okresie. Konieczna jest równie¿ informacja
o ka¿dej innej pomocy publicznej, jak¹ podatnik otrzy-
ma³ w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifi-
kowanych, na pokrycie których ma byæ przeznaczona
pomoc de minimis udzielona na podstawie uchwa³y,
zawieraj¹cej wskazanie dnia i podstawy prawnej jej
udzielenia, formy, przeznaczenia i wielkoœci pomo-
cy lub oœwiadczenia, ¿e takiej pomocy nie otrzyma³.
Potrzebne bêdzie równie¿ zaœwiadczenie o wpisie do
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej lub aktualnego
wypisu z Krajowego Rejestru S¹dowego oraz oœwiad-
czenia, ¿e nie znajduje siê w trudnej sytuacji.
Szczegó³owe informacje na ten temat mo¿na uzy-
skaæ na strony www.brzeszcze.pl lub w Urzêdzie
Gminy Brzeszcze.

24 mln z³ na projekty w gminach
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Dla przedsiêbiorców – zwolnienia z podatku
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Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni
dla Gminy dziêkuje mieszkañcom Gminy Brzesz-
cze za udzia³ w wyborach samorz¹dowych w dniu
21 listopada 2010 r., zaœ szczególnie tym, którzy
okazali poparcie naszym kandydatom oraz udzie-
lili nam pomocy w czasie kampanii wyborczej.

Bezpartyjni dla Gminy

Sk³adam serdeczne podziêkowania za odda-
ne na moj¹ osobê g³osów w wyborach samorz¹-
dowych 2010 r. Otrzyma³am od Pañstwa 413 g³o-
sów z naszej Gminy. £¹czê wyrazy szacunku

Danuta Zalwowska

* * * * *

Podziêkowania
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Aktualnoœci

Przeanalizowanie i zmianê instrukcji gospo-
darowania wod¹ w kaskadzie rzeki So³y, pilne
przyst¹pienie do prac polegaj¹cych na przywró-
ceniu pe³nego przep³ywu wód w korycie rzeki
Wis³y oraz prace porz¹dkowe w jej miêdzywalu
a tak¿e natychmiastow¹ likwidacjê zagro¿eñ po-
wodziowych, jakie niesie ze sob¹ rzeka So³a na ca-
³ym odcinku poni¿ej zapory w Czañcu - to postu-
laty, które z Brzeszcz trafi³y na biurko ministra
œrodowiska, Andrzeja Kraszewskiego.

Postulaty te znalaz³y siê w uchwale podjêtej jeszcze
przez radnych poprzedniej kadencji, dotycz¹cej pod-
jêcia dzia³añ w sprawie likwidacji zagro¿eñ powo-
dziowych w dorzeczu So³y i Wis³y na terenie gmin:
Brzeszcze, Kêty, Oœwiêcim i Por¹bka. Informacja
ta trafi³a równie¿ do Górnoœl¹skiego Przedsiêbior-
stwa Wodoci¹gów SA w Katowicach wraz z wnio-
skiem o przeanalizowanie instrukcji zrzutów wody
ze zbiornika w Gocza³kowicach. Problemy poru-
szane w uchwale i jej za³¹czniku, zosta³y wypraco-
wane przez burmistrzów i wójtów zainteresowanych
gmin i przedstawione 18 paŸdziernika - na spotka-
niu zorganizowanym przez burmistrza Brzeszcz, Te-
resê Jankowsk¹ - pos³om Ziemi Oœwiêcimskiej, so³-
tysom i wójtom czterech gmin a tak¿e pracowni-
kom Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Krakowie Oddzia³ w ¯ywcu.

- Zwracamy siê z apelem o przeanalizowanie in-
strukcji gospodarowania wodami na kaskadzie rze-
ki So³y i naprawê zniszczonych umocnieñ brzego-
wych oraz budowê nowych.
Uwa¿amy, ¿e g³ównym zadaniem zbiorników wod-
nych na rzece Sole jest ochrona przed powodzi¹ tere-
nów le¿¹cych w dolinie rzeki, poni¿ej zapór, poprzez
obni¿enie maksymalnych przep³ywów. Zrzuty wody
ze zbiornika w Czañcu powinny uwzglêdniaæ aktu-
alne prognozy meteorologiczne. Naszym zdaniem,
rozmiar zniszczeñ w czasie tegorocznej powodzi móg³
byæ znacznie mniejszy, gdyby odpowiednio wcze-
œniej rozpoczêto zrzuty wody. Szczególnie dotyczy
to powodzi wrzeœniowej tego roku. Zrzuty wody
powy¿ej 300 m3/s powoduj¹ siln¹ erozjê brzegów
i zmian przebiegu nurtu rzeki So³y, co stwarza bar-
dzo du¿e zagro¿enie dla stabilnoœci wa³ów przeciw-
powodziowych oraz brzegów, powoduje niszczenie
infrastruktury technicznej i mienia naszych mieszkañ-
ców. Podczas tegorocznych powodzi koryto rzeki
przesunê³o siê, w niektórych miejscach nawet o 100
m, niebezpiecznie zbli¿aj¹c siê do siedzib ludzkich,
niszcz¹c umocnienia brzegowe. Niewykonanie pil-
nych prac polegaj¹cych na remoncie istniej¹cych
umocnieñ brzegów rzeki So³y a tak¿e budowie no-
wych, powodowaæ bêdzie dalsz¹ erozjê brzegów
i wzrost zagro¿eñ powodziowych na ca³ym odcinku
dolnej So³y. Koniecznoœæ przeanalizowanie instruk-

Rozmowa z Wac³awem Makowskim, inspekto-
rem ds. remontowo-mieszkaniowych umów i kosz-
torysowania Agencji Mieszkaniowej Sp. z o. o.

Audra: Nadchodzi zima. O czym powinniœmy
pamiêtaæ przygotowuj¹c mieszkanie na nadej-
œcie przymrozków?

Wac³aw Makowski: Chêæ zmini-
malizowania kosztów ogrzewania
lokali poci¹gnê³a za sob¹ dzia³a-
nia, zmierzaj¹ce do nadmiernego
uszczelnienia mieszkañ przez wy-
mianê stolarki okiennej i drzwiowej.
Chwa³a w³aœcicielom i najemcom
mieszkañ za te dzia³ania, które maj¹
oczywiœcie pozytywne skutki, ale
jednoczeœnie trzeba zwróciæ uwa-
gê na zagro¿enia, jakie za sob¹
nios¹. Nadmierne uszczelnienie
mieszkañ i brak przep³ywu powie-
trza powoduje negatywne skutki, jak miêdzy innymi
wzajemne oddzia³ywanie kana³ów wentylacyjnych
i spalinowych. Ka¿dego roku przed sezonem zimo-
wym wywieszamy informacjê na klatkach schodo-
wych z proœb¹ i apelem do mieszkañców o zastoso-
wanie siê do zawartych w Polskiej Normie zaleceñ,
dotycz¹cych wentylacji w mieszkaniu.

A: W czym mo¿e pomóc nam kominiarz, a o co
musimy zatroszczyæ siê na w³asn¹ rêkê?

W. M.: Ka¿dorazowe zg³oszenie nieprawid³owej
wentylacji w mieszkaniu skutkuje kontrol¹ komi-
niarsk¹ w lokalu. Dzia³aj¹cy zgodnie z umow¹ za-
wart¹ ze Wspólnotami Mieszkaniowymi kominiarz,
po kontroli wentylacji w mieszkaniu daje zalecenia -

jedne dla nas jako zarz¹dcy Wspólnoty, drugie dla
u¿ytkownika lokalu. Wiêkszoœæ budynków, którymi
zarz¹dzamy powsta³a w latach piêædziesi¹tych i szeœæ-
dziesi¹tych minionego wieku. Stan techniczny nie-
których kominów na pewno nie jest idealny, w tych
przypadkach kominiarz daje zalecenie monta¿u wk³a-
du kominowego, który montowany jest na koszt
Wspólnoty. Zalecenia kominiarskie do u¿ytkownika

lokalu, to przede wszystkim
zwrócenie uwagi na rozsz-
czelnienie mieszkania, czê-
ste wietrzenie, udro¿nienie
nawiewników pod oknem
kuchennym lub wykonanie
nawiewu do mieszkania
z klatki schodowej, piw-
nicy lub strychu. W sytu-
acjach trudnych pojawia siê
w mieszkaniu inspektor
dzia³aj¹cy w Naszym imie-
niu, posiadaj¹cy uprawnie-
nia budowlane, który po
kontroli spisuje protokó³

z wizji i dostarcza do administracji i u¿ytkowni-
ka lokalu opracowanie dotycz¹ce wentylacji w bu-
dynkach wielorodzinnych.

A: Co powinno wzmóc nasz¹ czujnoœæ?

W.M.: Na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,
które przeprowadzone by³y na wiosnê 2010 r., infor-
mowaliœmy w³aœcicieli o narastaj¹cym problemie
zwi¹zanym z wentylacj¹ w mieszkaniach - apelowali-
œmy o racjonalne podejœcie do tematu. Powinni-
œmy byæ ostro¿ni, szczególnie w sezonie zimowym.
W budynkach, w których nie ma centralnego ogrze-
wania problem jest zdecydowanie wiêkszy. Tlen, któ-
ry potrzebny jest nam do ¿ycia, jest równie¿ niezbêd-
ny podczas palenia. Rozpalaj¹c w piecach kaflowych,

róbmy to zawsze przy otwartym oknie, bior¹c k¹-
piel pomyœlmy o tym, by z ³azienki wyjœæ ca³o
i zdrowo, nie k¹pmy siê pod prysznicem. W dolnej
czêœci drzwi ³azienkowych musi byæ nawiew o po-
wierzchni minimum 200 cm2, najlepiej, gdy okien-
ko pomiêdzy kuchni¹ a ³azienk¹ jest otwarte. Na-
puœæmy wodê do wanny - wywietrzmy ³azienkê,
a nastêpnie weŸmy k¹piel. Bierzmy k¹piel zawsze,
gdy jest ktoœ w domu, by w razie problemu
móg³ szybko zareagowaæ, osoby samotne pro-
simy o szczególn¹ ostro¿noœæ. Wiadomo, latem
problem nie znika, ale jest du¿o mniejszy - nie
pali siê w piecach, okna s¹ otwarte, wietrzy siê
odpowiednio mieszkanie. Szczególnie zim¹ trze-
ba wiêc uwa¿aæ, by ktoœ z w³asnego braku roz-
s¹dku, nie doprowadzi³ do tragedii.

A: Jakieœ dodatkowe przestrogi przed nad-
chodz¹c¹ zim¹?

W. M.: Dodam jeszcze, choæ ta sprawa dotyczy
akurat nie tylko okresu zimowego, ¿e wadliwa
wentylacja najczêœciej skutkuje tak¿e powstawa-
niem grzybów chorobotwórczych w pomieszcze-
niu, co jest spowodowane nadmiern¹ wilgoci¹
powietrza. Nadmierne zawilgocenie powietrza,
dochodz¹ce do 100 proc. wilgotnoœci wzglêdnej,
powoduje z³e samopoczucie, skraplanie pary na
œciankach o najni¿szej temperaturze i powsta-
wanie szkodliwych bakterii gnilno-fermentacyj-
nych. Jak walczyæ z powsta³ym grzybem? Naj-
lepiej nie stosowaæ ¿adnych œrodków chemicz-
nych, gdy nie wiemy dok³adnie, jaki to rodzaj
grzyba. Nale¿y go zdrapaæ i zagrzybion¹ œcianê
kilkakrotnie osuszyæ. Jednak po pierwsze nale¿y
pamiêtaæ o prawid³owej wentylacji pomieszczeñ.
Naprawdê zaoszczêdzi nam to wielu problemów,
tych mniejszych i tych wiêkszych.

cji gospodarowania wod¹ na zbiorniku w Go-
cza³kowicach na rzece Wiœle, naszym zdaniem,
wynika z tego, ¿e nie uwzglêdnia ona sp³ywu
wód poni¿ej tej zapory (rzeki Bia³a i I³owni-
ca). Przy intensywnych opadach wody te ku-
muluj¹ siê, stwarzaj¹c wielkie zagro¿enie po-
wodziowe na terenach po³o¿onych poni¿ej za-
pory. Tegoroczna, trzykrotna powódŸ, spowo-
dowa³a wiele zniszczeñ w korycie rzeki Ma³ej
Wis³y, w istotny sposób ograniczaj¹c przep³yw
wód. Pilne podjêcie prac naprawczych przywró-
ci pe³ny przep³yw wody w korycie rzeki i w przy-
sz³oœci zmniejszy zagro¿enie powodziowe - czyta-
my w uzasadnieniu uchwa³y, któr¹ otrzymali rów-
nie¿ Wojewoda Ma³opolski i Œl¹ski oraz Marsza³-
kowie obu województw.

Zima z³a

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Likwidacja zagro¿eñ powodziowych

               Okres grzewczy rozpoczêty
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Wszystkim przyby³ym na uroczystoœæ po-
grzebow¹

œp. Kazimierza Garstki

sk³adamy serdeczne podziêkowania za
uczestnictwo w ceremonii oraz z³o¿one
wyrazy wspó³czucia

¯ona, córka i syn¯ona, córka i syn¯ona, córka i syn¯ona, córka i syn¯ona, córka i syn
wraz z rodzinamiwraz z rodzinamiwraz z rodzinamiwraz z rodzinamiwraz z rodzinami

Podziêkowanie
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Aktualnoœci

Urz¹d Gminy w Brzeszczach informuje, ¿e
w wyniku przetargów nieograniczonych zosta³y pod-
pisane umowy na zimowe utrzymanie i oczyszcza-
nie dróg gminnych w sezonie 2010-2011 z Agencj¹
Komunaln¹ Spó³ka z.o.o. w Brzeszczach.
Umowa I obejmuje miejscowoœæ Brzeszcze i os.
Paderewskiego w Jawiszowicach. Umowa II
obejmuje so³ectwa, tj.: Jawiszowice z wyj¹t-
kiem os. Paderewskiego, Przecieszyn, Skidziñ,
Wilczkowice i Zasole. Tak jak w ubieg³ym se-
zonie, uruchomienie zimowego utrzymania na-
stêpowaæ bêdzie na polecenie Oœrodka Dys-
pozytorskiego, którego funkcje pe³niæ bêdzie
Stra¿ Miejska Gminy Brzeszcze. (tel. 32 2111347,
32 7373245, 32 7335468) lub z sieci komór-
kowych 986. Informujemy u¿ytkowników
dróg, ¿e wiêkszoœæ dróg gminnych utrzymy-
wana bêdzie „na bia³o”. Pe³n¹ wiedzê na te-
mat sposobu prowadzenia zimowego utrzyma-
nia i oczyszczania dróg w najbli¿szym sezo-
nie mo¿na uzyskaæ ze Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia znajduj¹cej siê na stro-
nie internetowej www.brzeszcze.pl lub w Wy-
dziale Gospodarki Komunalnej Urzêdu Gmi-
ny Brzeszcze.

Od po³owy listopada obowi¹zuje noweliza-
cja ustawy antynikotynowej wprowadzaj¹ca
zakaz palenia m. in. w szko³ach, szpitalach,
œrodkach transportu publicznego, na placach
zabaw, przystankach komunikacji miejskiej,
pla¿ach, zak³adach opieki zdrowotnej, placów-
kach oœwiaty, wypoczynku i kultury oraz bu-
dynków tworz¹cych obiekty sportowe oraz
w œrodkach publicznego transportu. Ca³kowi-
ty zakaz palenia obowi¹zuje te¿ w lokalach ga-
stronomiczno-rozrywkowych.

Zgodnie z nowym prawem palarnia w pubie czy
restauracji powinna byæ oddzielnym, szczelnie
zamykanym pomieszczeniem z dobrze dzia³aj¹-
ca wentylacj¹. W naszej gminie w³aœciciele loka-
li w wiêkszoœci uporali siê ju¿ z tym problemem.
Ci, którzy nie bêd¹ mogli wygospodarowaæ miej-
sca dla palarni, bo nie maj¹ takiej mo¿liwoœci,
powinni wprowadziæ ca³kowity zakaz palenia. Nie
ukrywaj¹, ¿e wi¹¿¹ z tym mieszane uczucia wy-
wo³ane obaw¹ utraty klientów. Za z³amanie za-
kazu grozi kara grzywny do 500 z³. Za nieumiesz-
czenie informacji o zakazie palenia tytoniu w³a-
œcicielowi lub zarz¹dzaj¹cemu obiektem grozi
kara do 2 tys. z³. Zakaz palenia nie obowi¹zuje
na stadionach. W niektórych obiektach, np. za-
k³adach pracy, hotelach czy na uczelniach, rów-
nie¿ mo¿na tworzyæ palarnie.

W ostatnim czasie, jak grzyby po desz-
czu, pojawiaj¹ siê w brzeszczañskim krajo-
brazie nowe sklepy. Co s¹dz¹ o tym sami
mieszkañcy? Oto opinie klientów na temat
sklepu Netto i Biedronka:

KLIENCI NETTO
Pani Anna: Kupujê tu-
taj, przede wszystkim
skusi³ mnie chleb razo-
wy. Na tradycyjnym za-
kwasie, bez polepsza-
czy i konserwantów.
Wydaje siê, ¿e mo¿na
nim zabiæ jak siê go kupuje, bo bochenek jest
tak twardy, ale naprawdê przepyszny, trudno taki
znaleŸæ. Lokalizacja jest te¿ doœæ wygodna.
Myœlê, ¿e to nie szkodzi Brzeszczom, ¿e kolej-
ny wielki sklep siê wybudowa³, niech bêdzie jak
najwiêcej. Praca dla mieszkañców i wybór dla
konsumentów.
Pani W³adys³awa: Wysiad³am z autobusu i tyl-
ko wst¹pi³am po œmietanê. Zwykle chodzê
gdzie indziej, to tylko tak wyj¹tkowo. Nie
wiem, czy to dobrze, ¿e siê wybudowali, mamy
ju¿ takie sklepy. Chyba lepiej by³oby, jakby za-
miast tego powsta³o coœ z innymi artyku³ami
ni¿ spo¿ywcze.
Pani Izabela i Pan Piotr: Jesteœmy tu pierw-
szy raz, tak po prostu, by zobaczyæ co tutaj
oferuj¹, ale raczej nas nie przekonuje. Robi-
my zakupy tam, gdzie dot¹d, bo tak jesteœmy
przyzwyczajeni.
Pani Iwona: Du¿y wybór, ceny ca³kiem niskie.
Mi odpowiada.
Pani Teresa: Czeka³yœmy na otwarcie Netto, ale
ceny s¹ wysokie, wydaje mi siê, ¿e to ¿adna
konkurencja dla Lidla na przyk³ad. Poza tym
sta³yœmy dziœ chyba z 20 minut przy kasie, tyl-
ko jedna by³a czynna, bo wszystkie panie ka-
sjerki w tym samym momencie zrobi³y sobie
przerwê œniadaniow¹.
Pani Ma³gorzata: Mo¿e i fajnie, ¿e powsta³,
ale o wiele lepszy jest Lidl - wiêkszy jest wybór
owoców, warzyw i przystêpniejsze ceny dla
emerytów. Ogólnie Netto nie jest z³e, ale ja na
pewno wolê Lidla.
Pan Jan: Dobrze, bo jest konkurencja dla
PSSów, ale z du¿ych sklepów Netto jest chyba
najs³absze. Wybór ma niezbyt du¿y, nie ma ar-
tyku³ów, których by siê mo¿na spodziewaæ.
Pani Helena: Dziœ przyjecha³am z ciekawoœci,
ja jestem starszy cz³owiek i mam swoje przy-
zwyczajenia, wiêc raczej siê tu nie przerzucê.
Przyjecha³am po prostu zobaczyæ co tu maj¹.

KLIENCI BIEDRONKI
Pani Wies³awa: No wybudowali siê szybciut-
ko, Na razie siê podoba…
Pan Tadeusz i Pani Helena: Towaru jest du¿o.
Przed chwil¹ us³ysza³em, ¿e tu jakaœ pani na-
rzeka³a, ale napraw-
dê nie wiem na co…
Trzeba przyznaæ, ¿e
jest ogromny wybór,
proszê zobaczyæ ile
samych czekoladek,
prawie do paczek na

Miko³ajki bêd¹. Chleb mo¿e troszkê dro¿szy ni¿
gdzie indziej, ale znowu boczek tañszy.
Pan Marian i Pani Maria: Ogólnie Biedronka
zawsze by³a dobrym sklepem, mi³o siê same za-
kupy nawet robi, bo jest przestrzeñ. Teraz jak
otworzyli, na pewno siê tu przerzucê, bo jest ta-
niej. No takie pojedyncze produkty, na przyk³ad
miêso to lepiej kupiæ w Spo³emowskim, bo tu jest
pakowane, ale wiêkszoœæ rzeczy zdecydowanie
tu siê op³aca kupowaæ. Byliœmy dwa razy w Net-
to, ale jakoœ nie spasowa³o nam.
Pani Irena: Zdecydowanie Biedronka. Wiêk-
szy wybór i ceny lepsze. Na przyk³ad herbata
z opuncj¹ - gdzie indziej kosztuje oko³o 4 z³o-
tych, a tu nieca³e 2! I jest tak samo dobra. Dla
mnie bez porównania.
Pan Stanis³aw: Nie podoba mi siê ten ba³agan
z odzie¿¹. Powinno byæ wszystko powieszone po
jednej rzeczy, a nie tak rzucone do jednego kosza.
Pani Anna: Myœlê, ¿e za du¿o tych nowych skle-
pów. By³am z ciekawoœci w Netto, dziœ przysz³am
tu. Zaraz przy moim mieszkaniu mam Delikatesy,
w GS-ach chleb jest bardzo dobry, wiêc dla mnie
Netto i Biedronka to raczej ciekawostki. Mo¿e je-
dynie jakieœ wiêksze zakupy na œwiêta.

W³aœciciele i zarz¹dcy obiektów budow-
lanych, w szczególnoœci wielkopowierzchnio-
wych, s¹ zobowi¹zani do zapewnienia bezpie-
czeñstwa wszystkim osob¹ przebywaj¹cym na
ich terenie. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem
to do ich obowi¹zku nale¿y systematyczne od-
œnie¿anie po³aci dachowych celem zminima-
lizowania obci¹¿eñ konstrukcyjnych dachów.
W okresach wystêpuj¹cych odwil¿y mo¿emy
spodziewaæ siê, ¿e ciê¿ar 1 m/3 œniegu wyno-
si nawet 700 kg, co stanowi powa¿ne niebez-
pieczeñstwo dla konstrukcji przede wszystkim
p³askich dachów marketów lub hal produkcyj-
nych. W zwi¹zku z powy¿szym w najbli¿szym
czasie zostanie zwiêkszona aktywnoœæ kontro-
lna funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej pod k¹-
tem spe³nienia obowi¹zku wynikaj¹cego Roz-
porz¹dzenia Porz¹dkowego Nr 6/06 Wojewo-
dy Ma³opolskiego z dnia 29 stycznia 2006 r.
w sprawie nakazu usuwania œniegu i lodu z da-
chów obiektów budowlanych. W przypadku
zauwa¿enia nieprawid³owoœci w zakresie
funkcjonowania obiektów budowlanych infor-
macje prosimy zg³aszaæ do dy¿urnego Komen-
dy Stra¿y Miejskiej pod numerami telefonów
986 oraz (32) 737 38 36.

7500 tysi¹ca z³otych przeznaczono z bud¿e-
tu gminy Brzeszcze na Fundusz Wsparcia Poli-
cji. Pieni¹dze formalnie przekazane zosta³y do
Ma³opolskiego Komendanta Policji z przezna-
czeniem na remont komisariatu w Brzeszczach.

KWKWKWKWKW

Wsparli policjê

Odœnie¿anie dachów
to obowi¹zek

KWKWKWKWKW

Koniec z dymkiem

Co Pani/Pan s¹dzi o…?

AudraAudraAudraAudraAudra

Zimowe utrzymanie dróg
w sezonie 2010 2011-

Podziêkowanie
Mieszkañcom Brzeszcz, którzy w wyborach samo-
rz¹dowych w dniu 21 listopada 2010 r. oddali na
mnie g³osy, powierzaj¹c mi mandat radnego Rady
Miejskiej w Brzeszczach, serdecznie dziêkujê.

Tadeusz Kazimierz Wawro
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Krymina³y

KRONIKA   KRYMINALNA
4 listopada w Skidziniu na ul. Oœwiêcimskiej policjanci zatrzymali 52-let-
niego mieszkañca Skidzinia, który jecha³ rowerem pomimo s¹downie orze-
czonego zakazu kierowania pojazdami.

5 listopada w Brzeszczach na ul. Turystycznej zatrzymano Stanis³awa B.,
46-letniego mieszkañca Jawiszowic, który kierowa³ samochodem marki
Chevrolet w stanie nietrzeŸwym (2,96 promila).

7 listopada w Oœwiêcimiu na ul. Legionów zatrzymano Janusza Sz., 53-
letniego mieszkañca Brzeszcz, który kierowa³ samochodem marki Renault
Laguna w stanie nietrzeŸwym (0,98 promila).

7 listopada oko³o 19.25 funkcjonariusze SM Brzeszcze skierowani zostali
na ul. Œwierkow¹ w Skidziniu, gdzie mia³o dojœæ do zagryzienia ptactwa
domowego. Na miejscu ustalono w³aœcicielkê psa, którym okaza³a siê miesz-
kanka jednej z posesji po³o¿onej przy wspomnianej ulicy. Wobec Danuty S.
zastosowano sankcje przewidzian¹ w Kodeksie Wykroczeñ.

10 listopada o godz. 11:20 w Brzeszczach na ul. Poprzecznej policjanci
zatrzymali 21-letniego mieszkañca Jawiszowic, który kierowa³ samocho-
dem marki BMW bêd¹c pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego. Ponadto pod-
czas przeszukania jego samochodu ujawniono narkotyki w postaci 2,5 g
amfetaminy.

11 listopada oko³o godz. 10.00 patrol SM Brzeszcze skierowany zosta³ na
ul. B. Prusa w Brzeszczach, gdzie w jednej z klatek schodowych bl. 7 mia³
le¿eæ nietrzeŸwy mê¿czyzna. Po dotarciu na miejsce okaza³o siê, ¿e jest to
42-letni Grzegorz W. Po badaniu na alkometrze (3,52 promila) w/w prze-
wieziono do Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

11 listopada oko³o godz. 17.20 dy¿urny Stra¿y Miejskiej odebra³ zg³osze-
nie o trwaj¹cej awanturze domowej w jednym z domów na ul. Kochanow-
skiego w Brzeszczach. Na miejscu funkcjonariusze ujêli 53-letniego Kazi-
mierza K., którego po badaniu na alkometrze (2,60 promila) przewieziono
do Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

12 listopada oko³o godz. 10.20 do biura SM Brzeszcze zg³osi³a siê 76-
letnia Brzeszczanka, p. Aleksandra D., która dokonuj¹c zakupu na targowi-
sku miejskim otrzyma³a banknot, który móg³ byæ fa³szywy. Wstêpne czyn-
noœci faktycznie wykaza³y brak czêœci znaków wodnych. Z uwagi na po-
dejrzenie zaistnienia przestêpstwa z art. 312 KK podjêto decyzje o zatrzy-
maniu banknotu i przekazaniu sprawy Policji do dalszego postêpowania.

12 listopada oko³o godz. 20.20 patrol SM skierowany zosta³ w rejon dwor-
ca PKP Brzeszcze-Jawiszowice, gdzie na torowisku mia³ le¿eæ mê¿czyzna.
Po dotarciu na miejsce ujêto 33-letniego Brzeszczanina, Mariana Z., które-
go po badaniu na alkometrze (2,50 promila) przewieziono do miejsca za-
mieszkania i przekazano rodzicom.

12 listopada oko³o godz. 20.30 funkcjonariusze podczas patrolu rejonu ul.
Aleja Dworska w Jawiszowicach zauwa¿yli dwóch mê¿czyzn, nios¹cych
zwoje kabli. Poniewa¿ ich zachowanie wskazywa³o na to, ¿e niesione przed-
mioty mog¹ pochodziæ z kradzie¿y, zostali wylegitymowani a przewody
elektryczne zabezpieczono do dalszego postêpowania.

17 listopada oko³o godz. 23.55 patrol skierowany zosta³ w rejon bl. 13 na
os. S³owackiego, gdzie przed jedna z klatek mia³a le¿eæ kobieta. Na miej-
scu ustalono, ¿e jest to 19-letnia mieszkanka Oœwiêcimia, ¯aneta K. Ze
wzglêdu na stan w/w (2,45 promila) przewieziona j¹ do Izby WytrzeŸ-
wieñ w Bielsku-Bia³ej.

18 listopada o godz. 07:40 w Skidziniu w stawie hodowlanym mieszkaniec
Skidzinia ujawni³  zw³oki mê¿czyzny, natychmiast powiadomi³ policjantów
z Komisariatu Policji w Brzeszczach. Jak ustalili funkcjonariusze, by³ to
60-letni mê¿czyzna nie posiadaj¹cy sta³ego miejsca zameldowania. Proku-
rator poleci³ zabezpieczyæ zw³oki do sekcji. Przyczyny i okolicznoœci zda-
rzenia badaj¹ policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach.

18 listopada o godz. 07.55 w Jawiszowicach na ul. Bielskiej dosz³o do
wypadku drogowego, w którym 36-letni mieszkaniec Bujakowa kieruj¹c
samochodem marki Opel Corsa na ³uku drogi zjecha³ na przeciwny pas ru-
chu i doprowadzi³ do czo³owego zderzenia z autobusem marki Renault, któ-
rym kierowa³ 48-letni mieszkaniec Dankowic. W wyniku wypadku kierow-
ca opla dozna³ ogólnych obra¿eñ cia³a i pozosta³ na leczeniu w szpitalu,
natomiast kierowca autokaru dozna³ ogólnych pot³uczeñ i po badaniu le-
karskim móg³ opuœciæ szpital.

19 listopada w Jawiszowicach na ul. Turystycznej o godz. 18.30 zatrzyma-
no Bogdana D., 54-letniego mieszkañca Jawiszowic, który kierowa³ samo-
chodem marki Opel Corsa w stanie nietrzeŸwym (2,48 promila).

20 listopada w Brzeszczach poli-
cjanci zatrzymali mieszkañca Har-
mê¿ podejrzanego o posiadanie
narkotyków. Do zatrzymania
dosz³o o godz. 20.20 na ul. Ko-
œciuszki, gdzie do kontroli poli-
cjanci zatrzymali samochód mar-
ki VW Golf, którym kierowa³ 20-
letni mieszkaniec Harmê¿. Pod-
czas przeszukania samochodu funkcjonariusze odnaleŸli dwa dobrze ukry-
te zawini¹tka foliowe z suszem roœlinnym. W zwi¹zku z tym mê¿czyzna
zosta³ zatrzymany. Po przeprowadzeniu badania okaza³o siê, ¿e posiada³ on
marihuanê o ³¹cznej wadze 101 g.

21 listopada o godz. 11.15 w Bielanach na ul. Plebañskiej zatrzymano Ewê
D., 52-letni¹ mieszkankê Bielan , która jad¹c rowerem w stanie nietrzeŸ-
wym (1,74 promila) wywróci³a siê na jezdniê i dozna³a obra¿eñ. Rann¹ ko-
bietê przewieziono do szpitala.

21 listopada w Brzeszczach na ul. Willowej policjanci zatrzymali 54-let-
niego mieszkañca Brzeszcz, który jecha³ na kradzionym rowerze. Rowe-
rzysta zosta³ zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej, sprawdzono stan
trzeŸwoœci oraz tak jak w ka¿dym przypadku rower. Okaza³o siê, ¿e rowe-
rzysta jest trzeŸwy jednak¿e jecha³ na skradzionym w 2004 r. na terenie
Torunia rowerze. Policjanci ustal¹ w jaki sposób mê¿czyzna wszed³ w po-
siadanie jednoœladu.

24 listopada oko³o godz. 20.50 podczas patrolu ul. Przemys³owej w Brzesz-
czach funkcjonariusze zauwa¿yli le¿¹cego na drodze mê¿czyznê. Okaza³o
siê, ¿e jest to nietrzeŸwy 53-letni mieszkaniec Nowej Kolonii Tadeusz P. Po
udzielaniu pomocy przedmedycznej w/w mê¿czyznê przewieziono do miej-
sca zamieszkania i przekazano rodzinie.

25 listopada oko³o godz. 18.10 dy¿urny SM Brzeszcze skierowa³ patrol na
ul. Pi³sudskiego w Brzeszczach, gdzie mia³ le¿eæ mê¿czyzna. Okaza³o siê,
¿e jest to nietrzeŸwy mieszkaniec Góry, Adam Z.. W/w mê¿czyznê po udzie-
laniu pomocy przedmedycznej przewieziono do miejsca zamieszkania i prze-
kazano rodzinie.

26 listopada oko³o 16.25 stra¿nicy skierowani zostali do kawiarni „Jubile-
uszowa”, gdzie mia³ siê znajdowaæ nietrzeŸwy mê¿czyzna, który zak³óca³
porz¹dek publiczny. Na miejscu okaza³o siê, ¿e jest to 75-letni mieszkaniec
Jawiszowic, Feliks L. Ze wzglêdu na stopieñ upojenia alkoholowego (1,47
promila) oraz proœbê rodziny w/w zosta³ przewieziony do Izby WytrzeŸwieñ.

27 listopada na terenie ³aŸni KWK Brzeszcze-Silesia dosz³o do kradzie¿y.
Sprawca z haka ubraniowego skrad³ spodnie sztruksowe wraz z zegarkiem
marki Perfect oraz telefonem komórkowym marki Samsung Avila. Pokrzyw-
dzony mieszkaniec Skidzinia oszacowa³ straty na ok. 400 z³.

28 listopada w Brzeszczach na ul. Ofiar Oœwiêcimia policjanci zatrzymali
Dominika N., 33-letniego mieszkañca Wilczkowic, który kierowa³ samo-
chodem marki Opel Corsa w stanie nietrzeŸwym (3,82 promila), ponadto
nie posiada³ uprawnieñ do kierowania.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Oprac. KSOprac. KSOprac. KSOprac. KSOprac. KS

Znalezione narkotyki

* * * * *
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Przedœwi¹teczna gor¹czka trwa! I tu po-
jawia siê paradoks - narzekamy na ni¹, ale nie-
mal ka¿dy z nas czynnie w niej uczestniczy.

Wnêtrza sklepów ju¿ co najmniej miesi¹c wcze-
œniej s¹ przyozdobione choinkami, œwiate³kami,
a pó³ki zape³niaj¹ siê bombkami i innymi œwi¹-
tecznymi gad¿etami. W wiêkszoœci kolorowych
gazet, mo¿emy przeczytaæ artyku³y pomagaj¹-
ce nam zaplanowaæ œwi¹teczne zakupy, wybraæ
oryginalne prezenty
oraz przyrz¹dziæ smacz-
ne wigilijne potrawy.
Pojawiaj¹ siê tak¿e
inne publikacje, które
mówi¹ o tym, ¿e ceny
id¹ do góry, obrazuj¹,
ile Polacy wydadz¹
w tym roku na œwiêta,
obecne s¹ równie¿ ofer-
ty biur podró¿y - np.
Œwiêta w Egipcie - oraz
propozycje bo¿onaro-
dzeniowych kredytów.
W czasopismach po-
pularne s¹ artyku³y,
odpowiadaj¹ce na jak¿e wa¿ne pytania: jak
schudn¹æ przed œwiêtami, jak przetrwaæ œwiêta,
gdy siê odchudzamy, jak zaoszczêdziæ na œwiê-
tach, jak ubraæ siê na œwiêta…? Przedœwi¹tecz-
ne zakupy. Niestety, wiêkszoœæ z nas ulega
chwytom marketingowym. Okazja czyni klien-
ta - sprzedawcy szczególnie w tym okresie do-
skonale wykorzystuj¹ znane has³o. Œwiêta s¹
mocno skomercjalizowane - w sklepach mo¿e-
my znaleŸæ rzeczy zupe³nie nie zwi¹zane z bo-
¿onarodzeniowymi tradycjami, które przyozdo-
bione s¹ czapk¹ œw. Miko³aja, dzwoneczkami
czy sztucznym œniegiem. Pojawiaj¹ siê „œwi¹-
teczne obni¿ki cen”, które niekiedy mog¹ oka-
zaæ siê oszustwem, ale jak tu w tak radosnym
czasie nie skusiæ siê na coœ, co ma naklejkê
z napisem „promocja”? Poza tym wszystko za-
chêca nas do wyjœcia z domu - specyficzna at-
mosfera, zimowa aura - i udania siê do centrum
handlowego, a co siê z tym wi¹¿e, oczywiœcie
zostawienia tam znacznej czêœci naszych wy-
p³at. Ale czy to wszystko jest nam potrzebne -
czy naprawdê mê¿czyŸni potrzebuj¹ bokse-
rek z wizerunkami œwiêtego Miko³aja i reni-
fera, a kobiety artyku³ów o tym, jak przetrwaæ
œwiêta bêd¹c na diecie?
A mo¿e jednak marketing œwi¹teczny ma rów-
nie¿ te dobre strony? Jeden z moich rozmów-
ców, S³awomir, mówi o tym, ¿e nie da siê unik-
n¹æ robienia œwi¹tecznych zakupów, zatem
mo¿na to wykorzystaæ na rzecz akcji charyta-
tywnych. Kupuj¹c dany produkt, czêœæ docho-
du z jego sprzeda¿y zostaje przekazana osobom
potrzebuj¹cym - i to niew¹tpliwie jest zalet¹ tego
typu gad¿etów czy produktów w œwi¹tecznych
opakowaniach. Wspomina równie¿ o tym, ¿e
czêsto przy kasach sklepowych prowadzone s¹
zbiórki ¿ywnoœci, a panuj¹ca atmosfera nastra-
ja nas do dzielenia siê swoimi zakupami z inny-
mi. Piotr, zapytany przeze mnie w centrum han-
dlowym, uwa¿a, ¿e „Marketing œwi¹teczny nie
ma dobrych stron, jest to mankament gospodar-

ki wolnorynkowej. Oszukuje siê podœwiadomoœæ
ludzi, stawiaj¹c w sklepach choinki z bombkami,
puszczaj¹c kolêdy czy wywieszaj¹c has³a zachê-
caj¹ce do zrobienia zakupów ju¿ dziœ. To jest
manipulacja. Ludzie daj¹ siê „wkrêciæ”w ten
wyœcig z czasem napêdzany przez sieciowe mar-
kety. Kupowane s¹ produkty zbêdne.”
Ten szczególny okres sta³ siê tak¿e punktem od-
niesienia - wielu z nas mówi: to trzeba zrobiæ
przed œwiêtami, na to bêdê mieæ czas w trakcie

œwi¹t, a tamto zro-
bimy po œwiê-
tach. Skupiamy
siê na porz¹dko-
waniu naszych
mieszkañ, kupo-
waniu œwiec¹-
cych ozdób cho-
inkowych i przy-
gotowywaniu po-
traw. Ale czy to
jest tak naprawdê
wa¿ne? Czy Na-
rodzenie Pañskie
to tylko wyda-
wanie pieniêdzy

i kolorowe kramy? Wydaje siê, ¿e w wielu rodzi-
nach brakuje tego najwa¿niejszego - œwiêtowa-
nia narodzin Jezusa. Piotr mówi³ o tym, ¿e ma³o
kto teraz zwraca uwagê na to, by potraw na stole
wigilijnym by³o 12, by pod obrusem le¿a³o sian-
ko, a nakryæ by³o o jedno wiêcej ani¿eli domow-
ników. £ukasz, osoba niewierz¹ca, ale pochodz¹-
cej z katolickiej rodziny, zapytany o to, jak prze-
¿ywa siê ten szczególny czas w jego domu odpo-
wiedzia³, ¿e poza odczytaniem fragmentu z Pi-
sma Œwiêtego i pójœciem do koœcio³a, wszystko
skupia siê na jedzeniu i ogl¹daniu telewizji. Ro-
dzina S³awomira przed kolacj¹ wigilijn¹ modli
siê, w trakcie œwi¹t s³ucha kolêd, jednak on rów-
nie¿ dostrzega przeniesienie uwagi z prze¿ywa-
nia narodzin Jezusa na gor¹czkê przedœwi¹tecz-
nych zakupów. Wiele osób, wierz¹cych czy te¿
nie, zasiada z najbli¿szymi do sto³u, spo¿ywa
œwi¹teczne potrawy, obdarowuje siê prezentami
- traktuje te dni jako wolne od pracy, w trakcie
których w koñcu jest czas spotkaæ siê z najbli¿-
szymi, po prostu ulega magii tego okresu. …Ma-
gia œwi¹t - kiedyœ wierzono, ¿e ca³y nastêpny rok
bêdzie taki, jaki jest dzieñ wigilijny. W jednym
momencie zapominamy o k³ótniach i problemach,
uœmiechamy siê, stajemy siê dla siebie ¿yczliwi.
Ale dlaczego tak jest tylko w okresie Bo¿onaro-
dzeniowym? Co sprawia, ¿e w³aœnie tak siê za-
chowujemy? Z pewnoœci¹ aura na zewn¹trz - drze-
wa pokryte œniegiem, wiêkszoœæ budynków przy-
ozdobiona œwiate³kami, uœmiechniête dzieci le-
pi¹ce ba³wana, zapach choinki. Ju¿ samo to na-
straja optymistycznie. Grudniowe œwiêto jest bar-
dzo radosne - zimowe wieczory spêdzamy czêsto
na œpiewaniu kolêd. Poza tym, skoro wigiliê i dwa
œwi¹teczne dni mamy spêdziæ w gronie rodzin-
nym, przy jednym stole, to nie ma sensu psuæ so-
bie tych wolnych dni sprzeczkami. Zwykle po tym
okresie to mija. A szkoda.
Jaki wniosek siê nasuwa? My, Polacy, wiêksz¹
wagê przyk³adamy do œwi¹tecznej otoczki, do
przesytu na sto³ach i góry prezentów. Wiêk-

szoœæ z pytanych przeze mnie osób nie wie na-
wet, co oznaczaj¹ symbole œwi¹teczne, a prze-
cie¿ ka¿dy z nich w te dni dzieli siê op³atkiem
i zapala œwiate³ka na choince! Mo¿e warto
zwolniæ tempo i skupiæ siê na naprawdê wa¿-
nych sprawach. Jeœli moje s³owa nie sk³oni³y
do refleksji, to mo¿e zrobi to ks. Jan Twardow-
ski wierszem „Wigilia”:

Jak co roku wolontariusze ze œwietlicy przy
os. Paderewskiego pukali do drzwi mieszkañ-
ców, zbieraj¹c dary dla dzieci z Dziennego
Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczego w Pszczynie. Wœród podarków zna-
laz³y siê zabawki, ksi¹¿ki, ubrania, s³odycze,
œrodki czystoœci oraz artyku³y spo¿ywcze.
W zbiórce darów uczestniczyli: Micha³ Adam-
czyk, Kamila Kutek, Kornelia Bugajska, Anita
Mateja, Agnieszka Tatarzyñska, Monika Szcze-
paniok, Angelika Kwaœny, Dominika Ko³odziej-
ska, Dorota Zawadzka, Paulina Borkowska, Ar-
letta Falisiewicz oraz Aleksandra Chmielniak.
Dzieci wraz z prowadz¹c¹ œwietlicê Bogdan¹
Kulig dziêkuj¹ mieszkañcom za to, ¿e otworzy-
li swoje serca dla potrzebuj¹cych pomocy.

Do Œwi¹t, gotowi, START!
Aktualnoœci

Œwi¹teczny sza³ zakupów

M³odzi wolontariusze

Bogdana KuligBogdana KuligBogdana KuligBogdana KuligBogdana Kulig

„Pomocna d³oñ”
zbiórka darów dla
potrzebuj¹cych dzieci

Ewa RogalaEwa RogalaEwa RogalaEwa RogalaEwa Rogala

Ju¿ wzdycha³ na myœl o Bo¿ym Narodzeniu
o tym jak naprawdê by³o
zacz¹³ siê modliæ do œwiêtej rewolucji w Betlejem
od której liczymy czas
kiedy znów zacz¹³ merdaæ puszysty ogon tradycji
wprosi³a siê choinka za osiemdziesi¹t z³otych
elegancko ubrana
mlaska³y kluski z makiem
kura po wigilii spieszy³a na rosó³
potem milczenie wiêksze ni¿ ¿al
i ju¿ na gwiazdkê stuprocen towy szalik przytulny
jak kotka
¿eby siê nie ubieraæ za cienko
i nie kas³aæ za grubo
zdrzemn¹³ siê na dwóch fotelach
wydawa³o mu siê ¿e s³owo cia³em siê sta³o - i
mieszka³o poza nami
nawet us³ysza³ ¿e za oknem przyszed³ Pan Jezus
prosty jak koœció³ z jedn¹ tylko malw¹
obdarty ze œniegu i polskich kolêd
za wczeœnie za póŸno nie w porê
nacisn¹³ dzwonek, dzwonek by³ nieczynny
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Aktualnoœci

Corocznie w kopalniach odby-
waj¹ siê tradycyjne uroczystoœci
barbórkowe, a wœród nich spotka-
nia gwarków zwane „karczmami
piwnymi”. Doceniaj¹c walory
ka¿dej dobrej zabawy jako ele-
mentu integracji œrodowiska gór-
niczego, niezbêdnym
wydaje siê wiêc zwró-
cenie uwagi na histo-
ryczne korzenie wspo-
mnianej tradycji oraz
genezê i regu³y tej
wspólnej zabawy.

Picie piwa nale¿y do
najstarszych obyczajów
górniczych. Ju¿ od zarania
górnictwa, zawsze po
wspólnej szychcie w swo-
ich punktach zbornych,
gromadzili siê górnicy,
przy czym przestrzega-
na by³a hierarchia wa¿-
noœci, wyra¿aj¹ca siê w podziale na
braæ starszych, czyli mistrzów oraz
m³odszych, czyli czeladników. St¹d
pojêcie braæ górnicza. Ju¿ w XVIII
wieku istnia³o tzw. Bractwo Srebr-

nego Kilofka maj¹ce swój dom we
Lwówku. Spêdzano tam wolny czas
nad kufelkiem, przy pogawêdkach
i ¿artobliwych opowiastkach. Po-
dobne gospody by³y w Olkuszu,
Bochni i Wieliczce. Dzisiejsze bie-
siady gwarków s¹ odbiciem tej w³a-

œnie tradycji. 20 listopada 2010 r.
w sto³ówce przyzak³adowej spotka-
³o siê 480 gwarków ZZ „Kadra”
przy Kopalni Brzeszcze. Pierwszym
punktem biesiadnego ceremonia³u

by³o odœpiewanie hymnu górnicze-
go. Nastêpnie Stara Strzecha, któr¹
reprezentowali Dyrektor Technicz-
ny Kopalni Kazimierz Grzechnik,
G³ówny In¿ynier Górniczy Janusz
Adamowicz, przewodnicz¹cy ZZ
Kadra Bogus³aw Studencki, prze-

wodnicz¹cy Kadry
KW S.A. Grzegorz
Herwy oraz goœcie,
zasiedli w ³awach
przeznaczonych dla
Wysokiego Prezy-
dium „w sprawach
piwnych nigdy nie-
omylnych”. Preze-
sem biesiady zosta³
Janusz Adamowicz,
który powo³a³ dwóch
kontrapunktów, Pio-
tra Gêbalê i Krzysz-
tofa Kochana, do
nadzorowania Ta-
blic Piwnych (Pra-

wej i Lewej), a o prowadzenie œpie-
wu poproszony zosta³ kantor Mie-
czys³aw Zaj¹c. Zanim przyst¹piono
do przedniej zabawy, odby³a siê uro-
czystoœæ mianowania gwarkami
trzech lisów - m³odych adeptów
sztuki górniczej, Kamila Wadonia,
Paw³a Drobisza i Wac³awa D¹ba.
Ka¿dy z nich poddany zosta³ trady-
cyjnej procedurze: wstêpowa³ na
beczkê, przedstawia³ siê, skaka³
przez skórê i klêka³ przed Lisem
Majorem, w którego rolê wcieli³ siê
Janusz Chowaniec. To on dotkniê-
ciem górniczej szpady potwierdza³
akt mianowania. Jak co roku biesia-
da gwarków sta³a siê równie¿ poka-
zem ceremonia³u górniczego. Naj-
bardziej uroczyœcie Stara Strzecha
wrêcza³a honorowe szpady górnicze

W dniu 13 listopada w sali OSP
Jawiszowice odby³o siê tradycyjne
uroczyste spotkanie po³¹czone z za-
baw¹ z okazji dnia Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa.

Gospodarzem spotkania by³
HDK Brzeszcze im. Marii Bobrzec-
kiej przy KWK Brzeszcze. Na spo-
tkanie przybyli zaproszeni goœcie,
cz³onkowie HDK Brzeszcze oraz inni
uczestnicy zabawy. Wœród zaproszo-
nych obecni byli reprezentuj¹cy
Urz¹d Gminy Brzeszcze - przewod-
nicz¹cy Rady Gminy W³adys³aw
Zawadzki, kierownik Rejonowego
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Katowicach oddzia³
w Pszczynie Halina Gawroñska-
Gepfert, przewodnicz¹cy Rady Re-
jonowej HDK w Oœwiêcimiu Kazi-
mierz Ichniowski oraz prezes OSP Ja-
wiszowice Krzysztof Dadak.
Odznaczeni honorow¹
odznak¹ HDK 2010 r.:
I stopnia
Bo¿ek Marek
Majka Ireneusz
Jekie³ek Ryszard
II stopnia
Miko³ajek Marcin
Kukla Przemys³aw
III stopnia
Andruszko Arkadiusz
Kaczmarski Sebastian
Kaczmarska Ilona

Pilch Tomasz
Borowicz Czes³aw
Bzibziak £ukasz
Wolas £ukasz

W roku 2010 w akcjach pobierania
krwi uczestniczy³o blisko 200 cz³on-
ków HDK Brzeszcze, którzy oddali
honorowo 159 l krwi.12 listopada
odby³a siê ostatnia akcja organizowa-
na przez HDK Brzeszcze w 2010 r.,
wtedy te¿ odda³o krew 41 dawców.
£¹cznie zebraliœmy 18 450 ml krwi.
Terminy akcji organizowanych w przy-
chodni zdrowia w Brzeszczach przy
ul. Nosala na rok 2011: 14.01, 11.03,
13.05, 8.07, 9.09, 10.11.

W dniach 12-13.02.2011 r. HDK
Brzeszcze organizuje kulig w Ka-
mesznicy (okolice Milówki). Szcze-
gó³y od 01.12.2010 r. na tablicach
og³oszeñ, w gablocie HDK na tere-
nie KWK Brzeszcze.

Od stycznia 2011
roku w Powiatowym
Zespole nr 6 rusza in-
nowacyjna metoda
nauczania w ramach
projektu „Wirtualne Laboratoria -
sukces innowacji”. Projekt ten po-
wsta³ przy udziale Wy¿szej Szko-
³y Logistyki w Poznaniu oraz fir-
my L-systems. Nauka bêdzie
opieraæ siê na systemie Scala do-
stêpnym z platform interneto-
wych. Uczniowie technikum logi-
stycznego zapoznaj¹ siê z tajnika-
mi nauki praktycznej poszerzonej
o nowoczesny pakiet edukacyjny
systemu ERP, udostêpniony przez
firmê Upicor. Koszt kszta³cenia
„wirtualnego” pokrywa Unia Eu-
ropejska w ramach Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego.

„Logistycy” z PZ
nr 6 bêd¹ mieli jesz-
cze jedn¹ szansê na
poznanie praktycz-
nej nauki zawodu

w ramach warsztatów edukacyj-
nych, które odbywaj¹ siê w Wy-
¿szej Szkole Bankowoœci i Fi-
nansów w Bielsku Bia³ej. Ucznio-
wie bior¹ udzia³ w warsztatach,
które prowadz¹ profesorowie uczel-
ni, a tak¿e zapoznaj¹ siê z kompute-
rowym systemem „Symphonia” -
programem s³u¿¹cym do profe-
sjonalnej gospodarki magazy-
nowej w firmach logistycznych
na ca³ym œwiecie. Najlepsi ucznio-
wie bêd¹ mieli okazjê zdobyæ indeks
uczelni w ramach zawartego przez
ni¹ i PZ nr 6 porozumienia.

i kordziki zas³u¿onym gwarkom
kopalni Brzeszcze. Ta uroczysta
chwila wzbudza zawsze wiele
emocji, szczególnie wœród wyró¿-
nionych pracowników, bowiem
zaszczyt noszenia szpady jest sta-
rym przywilejem górniczego sta-
nu. Prawo noszenia broni bia³ej
przys³ugiwa³o polskim górnikom,
jako ludziom wolnym, ju¿ od
dawna. Kultywowa³ je tak¿e Kró-
lewski Korpus Górniczy, bior¹cy
czynny udzia³ w walkach powsta-
nia listopadowego. Honorowe
szpady górnicze - symbol rycer-
stwa górniczego stanu - s¹ dziœ
wyrazem uznania dla wzorowej,
ofiarnej i zaszczytnej górniczej
pracy. PóŸniej rozpoczê³a siê trwa-
j¹ca kilka godzin zabawa. Sala
gromko œpiewa³a, faluj¹c w rytm
piosenek górniczych, a strumieñ
piwa Tyskiego wartko wlewa³ siê
do garde³ biesiadników. Nad ca-
³oœci¹ czuwa³o Wysokie Prezy-
dium z Prezesem na czele. Spo-
tkanie przybra³o formê rywali-
zacji miêdzy obiema Tablicami,
a Kontrapunkci przeœcigali siê
w wymyœlaniu coraz to innych
konkurencji ku uciesze gwarków.
Bawiono siê znakomicie, apetyty
tak¿e dopisa³y. Podczas trwania
biesiady równie¿ kwestowano na
rzecz stowarzyszenia grupy cha-
rytatywnej „Sowa” z naszej gmi-
ny (³¹cznie zebrano ponad 4 ty-
si¹ce z³otych). Na zakoñczenie
spotkania gwarkowie zaintonowa-
li pieœñ „Choæ to ciê¿ki kawa³
chleba, ¿adnych trosk tu nikt nie
zlicza, dziœ weso³e s³ychaæ œpie-
wy, tak siê bawi braæ górnicza”.

Innowacyjne laboratoria w PZ nr 6

Krzysztof KlimczokKrzysztof KlimczokKrzysztof KlimczokKrzysztof KlimczokKrzysztof Klimczok

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

Andrzej MiœkowiecAndrzej MiœkowiecAndrzej MiœkowiecAndrzej MiœkowiecAndrzej Miœkowiec

Odznaczeni honorow¹ odznak¹ HDK

Podziel siê ¿yciem

Weso³a biesiada gwarków z KWK „Brzeszcze-Silesia”

Ceremonia wrêczenia honorowych szpad górniczych
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Goœcie zgromadzeni w brzeszczañskim
Oœrodku Kultury mieli okazjê byæ œwiadka-
mi niezwyk³ego wydarzenia. W pewne nie-
dzielne popo³udnie na scenie zaprezentowali
siê przedstawiciele zespo³ów regionalnych,
dzia³aj¹cych na terenie naszej gminy.

To z pewnoœci¹ niecodzienne spotkanie. Czê-
sto mamy okazjê ogl¹daæ programy grup, arty-
stów i wykonawców zaproszonych z daleka. Na-
tomiast dzisiejsza impreza jest nie tylko skiero-
wana do mieszkañców gminy, w ca³oœci przez
nich przygotowana, ale tak¿e od pocz¹t-
ku do koñca traktuje o nas - ludziach za-
mieszkuj¹cych te tereny, wywodz¹cych
siê z lokalnych tradycji i œrodowisk. Choæ
ca³a twórczoœæ siêga do wspólnych ko-
rzeni lokalnej tradycji, na ostatnim Prze-
gl¹dzie Zespo³ów Regionalnych nie za-
brak³o swoistej ró¿norodnoœci. Zespó³
Iskierki zaprezentowa³ uk³ady taneczne
(warto wspomnieæ, ¿e m³odzi wykonaw-
cy maj¹ ju¿ na swoim koncie pierwsze
sukcesy, takie jak II miejsce na X Prze-
gl¹dzie Kolêd i Pastora³ek w £odygowi-
cach oraz II lokatê na VI Miêdzynarodo-
wym Przegl¹dzie Kolêd i Pastora³ek w
¯ywcu). Iskierkowa Familia (zwyciêzcy
X Przegl¹du Kolêd i Pastora³ek w £odygowi-
cach) wyst¹pi³a z piosenkami, Przecieszynianki
z kolei wprowadzi³y wszystkich w przedœwi¹-
teczny nastrój, prezentuj¹c obrzêd „Adwento-
wy wieczór”. Brzeszczanki wyst¹pi³y ze scenk¹
„Zwiady”, dziêki czemu zebrani mogli poznaæ
niegdysiejsze kryteria doboru przysz³ych kandy-
datów na ma³¿onków. Imprezê zakoñczy³ progra-
mem cygañskim zespó³ Têcza (laureaci tegorocz-
nego Przegl¹du Piosenek Kabaretowych).

Danuta Bielenin, przewodnicz¹ca Skidzinian, opo-
wiada o specyfice pracy w tego typu grupach:
- Na ostatnim spotkaniu, podobnie jak inne zespo³y,
zaprezentowaliœmy kilka piosenek („Tam gdzie jest
jawor”, „Chateczka”, „W brzozowiskach” i „M³o-
doœæ nasza m³odoœæ”) oraz wi¹zankê tañców ludo-
wych (najpierw chodzony, potem polka i szotysz).
W sta³ym repertuarze mamy równie¿ obrzêdy -
Œmiergust w Skidziniu (Przegl¹d Teatrów Obrzêdo-
wych), ¯niwa wczoraj i dziœ (Do¿ynki 2006), Lek-
cje œpiewu (scenka ma majówce), Hej kolêda, kolê-
da (kolêdowanie na wsi), Œmigus dyngus. Scenariu-
sze scen piszê na podstawie w³asnej wiedzy zaczerp-
niêtej z pamiêci, wspomnieñ i opowiadañ starszych
mieszkañców wsi, w tym Febronii Wójcikowej, oraz
wiadomoœci zawartych w ksi¹¿ce „Polskie tradycje
œwi¹teczne”. - wyjaœnia pani Danuta.
Zespó³ ¿ywo kultywuje tradycje ludowe zwi¹za-
ne z Bo¿ym Narodzeniem, Wielkanoc¹ czy Do-
¿ynkami. Organizuje rozrywki kulturalne dla
mieszkañców so³ectwa, m. in. zabawy sylwestro-
we, sobótki czy pra¿one.
- W 1983 r. wystêp grupy uœwietni³ obchody
œwiêta planów. Rok 1987 przyniós³ pierwszy
wielki sukces - pierwsze miejsce w Brzeszczañ-
skim Pojedynku Domów Ludowych oraz udzia³
w Przegl¹dzie Ogólnopolskiego festiwalu Te-
atrów Amatorskich. W 1998 zespó³ wzi¹³ udzia³
w przegl¹dzie Zespo³ów Regionalnych w Ze-

brzydowicach w ramach cyklu „Cztery pory roku”,
wyst¹pi³ z obrzêdami „Wyskubek”, „Sobótki”,
„Wieczór andrzejkowy”, „Zielone Œwi¹tki”,
„Ubieranie choinki w tradycyjne ozdoby”.

Obecny charakter zespo³u ukszta³towa³a d³ugolet-
nia ciekawa tradycja.
- Mo¿na zacz¹æ od tego, ¿e w 1959 r. Józefa Œliw-
ka za³o¿y³a pierwsze Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w Skidziniu. KGW zajmowa³o siê sprawami go-
spodarczymi, dzia³aczki prowadzi³y niezwykle
popularn¹ w tamtych czasach wypo¿yczalniê na-

czyñ, organizowa³y wycieczki w góry - zachowa-
³y siê nawet zdjêcia z wyjazdu do Krynicy i Zako-
panego - Dzieñ Kobiet, pra¿one i zabawy sylwe-
strowe. W 1966 r. przy Kole z inicjatywy Stani-
s³awy Moroñczyk powsta³ pierwszy zespó³ folk-
lorystyczny w Skidziniu. Przez jakiœ czas wystê-
powa³ przed mieszkañcami wsi i okolicznych miej-
scowoœci, póŸniej niestety zawiesi³ swoja dzia³al-
noœæ. Do naszych czasów nie dotrwa³y ¿adne do-
kumenty z tamtego okresu, ta czêœæ historii ze-
spo³u opiera siê wiêc wy³¹cznie na przekazie s³ow-
nym. Do lat osiemdziesi¹tych swoj¹ dzia³alnoœæ
rozwija³a pani W³adys³awa Maœlanka. Z czasem
cz³onkinie zaczê³y powoli siê wykruszaæ, g³ów-
nie ze wzglêdu na wiek i choroby. Naczynia z wypo-
¿yczalni oddane zosta³y stra¿akom, kwiaty z jubile-
uszu 40-lecia istnienia zespo³u porozwo¿one po
domach staruszek. W pewnym momencie w ak-
tywnym sk³adzie zosta³o ju¿ tylko kilka starszych
pañ - w tym Janina Niedzielowa (przewodnicz¹-
ca) oraz Zofia Ba³aœ, która zajmowa³a siê dobo-
rem piosenek i uk³adaniem tekstów. Pamiêtam, ¿e
mia³a taki wysoki piêkny i delikatny g³os…
Prze³omem okaza³ siê paŸdziernik 2005 roku. Na
spotkanie w Domu Ludowym organizowane
przez Zofiê Piwowar przysz³y kobiety z ca³ej wsi.
Wtedy do najwiêkszej grupki zebranych pode-
sz³a pani Janina:
- Wy jesteœcie dziewczyny m³odsze, a nas zosta-
³o piêæ starszych pañ, tak nie ma sensu dalej pro-
wadziæ zespo³u, nie damy rady. Taka szkoda, by
siê wszystko rozpad³o… - westchnê³a.
- Mo¿e nawet nie spodziewa³a siê, jaki oddŸwiêk
wywo³aj¹ jej s³owa. Wkrótce zorganizowa³am
spotkanie zespo³u - opowiada pani Danuta - Przy-
sz³a jedna, druga, trzecia s¹siadka. Potem s¹siad-
ka przyprowadzi³a kole¿ankê, tamta bratow¹, sio-
strê i tym sposobem zebra³a siê ca³kiem spora
grupa chêtnych. Brzeszczañski OK og³osi³ prze-
gl¹d kolêd w grudniu, na Wilczkowicach odby³a

siê podobna impreza. Zespó³ wyst¹pi³ ze starszymi
paniami w odm³odzonym sk³adzie. Skompletowa-
³yœmy stroje, ja dosta³am mój od Zosi Ba³asiowej
(z tej prostej przyczyny, ¿e na mnie akurat paso-
wa³), ale trzeba by³o poœwiêciæ trochê czasu, by je
znaleŸæ - wiêkszoœæ le¿a³a w szafach w prywat-
nych domach - i odœwie¿yæ. Pierwszy raz wyst¹-
pi³yœmy wiêc w strojach odziedziczonych, podob-
nie zreszt¹ jak i w kwietniu 2006 r. na Festiwalu
Teatrów Amatorskich w OK. Ka¿dy zespó³ coœ
przygotowa³, ze wzglêdu na porê roku pomys³y
najczêœciej zwi¹zane by³y z Wielkanoc¹ - a wiêc
Niedziele Palmowe, drogi krzy¿owe, raczej po-
wa¿ny ton i tematyka. My natomiast wybraliœmy

Œmiergust. Ale by Œmiergust odstawiæ,
potrzeba œmierguœników, a by mieæ
œmierguœników, trzeba ich by³o sobie zna-
leŸæ. Jak to zwykle bywa na wsi, zna siê lu-
dzi i wie siê, ¿e ten coœ potrafi, ten na czymœ
gra, a tamten gdzieœ ju¿ wystêpowa³…
i tak zaczê³a siê nasza wêdrówka. Z Do-
rot¹ Waligórow¹ spacerowa³yœmy w zimie,
by agitowaæ na rzecz naszej sprawy ch³o-
pów. Jak mo¿na siê domyœliæ, mê¿czyŸni
s¹ na ogó³ mniej sk³onni do tego typu wy-
stêpów ni¿ kobiety, mia³yœmy wiêc bardzo
ciê¿kie zadanie przed sob¹. Zawêdrowa³y-
œmy nawet do miejscowego baru. Uda³o siê.
Znalaz³yœmy nawet muzykanta (Jerzego
Hubkê), który zgodzi³ siê nam przygrywaæ.

Teraz ju¿ spokojnie mog³yœmy przygotowywaæ
przedstawienie. Nasz obrazek by³ odgrywany
jako ostatni. Z pocz¹tku wszystko by³o w uro-
czystej i smutnej tonacji - a tu nagle wyje¿d¿a prze-
brany œmierguœnik na rowerze, w pomponach, nos
d³ugi, przyprawiony, a za nim nastêpni! I tr¹bi¹,
gwi¿d¿¹, dziewczyny polewaj¹, a koñczy siê tym,
¿e do bali wrzucaj¹ jedn¹ z dziewczyn, ona z kiec-
kami na g³owie (ma takie galoty jak siê kiedyœ
nosi³o, pomponiaste z haftami) i kwiczy i pisz-
czy, co niemiara.
Finansowe wsparcie na stroje zespó³ otrzyma³
z Oœrodka Kultury w Brzeszczach, pozosta³e pie-
ni¹dze pochodz¹ z w³asnych œrodków.
- Pierwszy strój zaprojektowa³a Zdzis³awa Cho-
wañcowa. Dawniej w damskim stroju sukienki
by³y w dwóch kolorach, dzisiaj s¹ ju¿ tylko w jed-
nym, natomiast na bluzkach zosta³ powiêkszony
haft przy rêkawach i ko³nierzu.

Zapytana o plany na przysz³oœæ zwi¹zane z dzia-
³alnoœci¹ zespo³u, Danuta Bielenin stwierdza:
- Marzy siê, by sprawiæ buty. Zawsze chodzi-
my po kolêdzie, po œmierguœcie, nowe obuwie
na pewno bardzo, by siê im przyda³o. Potrzeba
8 par dla samych mê¿czyzn. Potem mo¿e jesz-
cze ³adne czarne kozaczki dla kobiet. To wa¿ne
te¿ z tego wzglêdu, ¿e chcemy skupiæ siê na
nauce tañca. Paœwiszczanie to zespó³ œpiewa-
czy, maj¹ kapelê, która im przygrywa i piêkne
g³osy. Brzeszczanki i Przecieszynianki z kolei
stawiaj¹ na obrzêd, choæ równie¿ dobrze œpie-
waj¹. By wspólnie stworzyæ urozmaicony reper-
tuar, my zdecydowaliœmy siê „zainwestowaæ”
w taniec. Tym bardziej, ¿e od czerwca 2009 r.
uda³o nam siê nawi¹zaæ wspó³pracê ze œwiet-
nym instruktorem, W³adys³awem Wróblewskim.
Teraz ju¿ nie ma gadania, plotkowania na pró-
bach, szybko pijemy kawê a potem æwiczymy,
æwiczymy, æwiczymy.

   Zespó³ Skidzinianie

Hej, zagrajcie muzykanty…!
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Programy, plany, oœwiadczenia, kampanie,
instytucje, rady, ustawy i decyzje - w praktyce
g³ównie to kojarzy siê z dzia³alnoœci¹ samorz¹-
dów. Zanim jednak na powrót zag³êbimy siê w bar-
dziej skomplikowane instancje w³adzy, warto
na chwilê powróciæ do pytañ elementarnych.
O pomoc w zdefiniowaniu niektórych podsta-
wowych pojêæ poproszono przedszkolaki z Przed-
szkola Pod kasztanami w Brzeszczach.

Z odpowiedzi¹ na pytanie „czym s¹ wybory” nie
by³o wiêkszych problemów. Wybory s¹ wte-
dy, gdy mamy ma³o pieni¹¿ków
i chce siê dwie rzeczy i trzeba wy-
braæ, co kupiæ (Kuba). Pojawiaj¹
siê równie¿ w sytuacji, gdy siê
by³o niegrzecznym i trzeba sobie
wybraæ karê (Kornelia) lub na-
grodê, przyznawan¹ przez mamê
w uznaniu za dobre sprawowanie
na mszy (Emilia). Wed³ug defi-
nicji bardziej zbli¿onej do tema-
tyki samorz¹dowej, wybory s¹
wtedy, kiedy ludzie wybieraj¹
najm¹drzejszego spoœród grupy
i pozwalaj¹, by nimi trochê rz¹-
dzi³. Z zastrze¿eniem: tak trochê
(Kacper). W oczach dzieci uchodz¹ tak¿e za kwe-
stiê czystej pragmatyki, mianowicie organizuje siê
je po to, by ludzie nie k³ócili siê, kto ma rz¹dziæ
(Szymon).
Jeœli chodzi o wybory, jak powszechnie wiado-
mo w przedszkolu, s¹ one tajne. G³ównie z kilku
zasadniczych wzglêdów: schowek (kabina wybor-
cza) istnieje po to, by nie podgl¹daæ, co ktoœ na-
pisa³ przed nami, gdy¿ wtedy mo¿na bardzo ³atwo
zapomnieæ, co samemu chcia³o siê napisaæ (Klau-
dia). Nigdy nie wiadomo równie¿, czy g³osuj¹-
cym inaczej (ze œwiadomoœci¹ wieloœci g³osów
oddanych na przeciwn¹ partiê) nie przyjdzie do
g³owy zakraœæ siê w nocy po wyborach i poza-
mieniaæ kartki w skrzynce (w niektórych œrodo-
wiskach zwanej urn¹ wyborcz¹) (Marcin). Lepiej
nie kusiæ losu. Warto przy tym jednak zaznaczyæ,
¿e iloœæ g³osów nie jest decyduj¹cym kryterium,
gdy¿ po wyciagniêciu kartek ze skrzynki wsadza
siê je do bêbna jak w totolotku i uczciwie losuje
(Szymon).
Przedszkolaki nie mia³y tez ¿adnych trudnoœci
z precyzyjnym zdefiniowaniem pojêcia „bur-
mistrz”. Jest to naturalnie Pan (Eryk) b¹dŸ Pani
(Monika). Po krótkim namyœle respondenci po-
stanowili rozbudowaæ nieco pierwotne wypowie-
dzi odwo³uj¹c siê do funkcji wspomnianych pod-
miotów. Ustalono zatem, ¿e prawdopodobnie jest
to ktoœ, kto rz¹dzi miastem (Marysia), krajem
(Eryk), a nawet wszystkimi kontynentkami (Szy-
mon). Powy¿sze obowi¹zki nie zwalniaj¹ go/jej
z podejmowania lokalnych decyzji, jak na przy-
k³ad w sprawach brzeszczañskiej oœwiaty (Szy-
mon). Nie zapomniano te¿ o resorcie zdrowia
- burmistrz koniecznie musi wydawaæ decy-
zje w sprawie operacji chorych ludzi. Nie bêdzie
to jednak wymaga³o studiów w tym zakresie, gdy¿
z za³o¿enia wszystkie one maj¹ byæ pozytywne,
z natychmiastowym skierowaniem na blok ope-
racyjny (Roksana). Warto by³oby równie¿ zgro-
madziæ odpowiedni sztab si³ zbrojnych, gdy¿

w razie konfliktu w s¹siednim pañstwie burmistrz
ma obowi¹zek wys³aæ tam oddzia³y rozjemcze
(Szymon). Powinien/powinna równie¿ odznaczaæ
siê dobrym s³uchem, nie tylko po to, by móc us³y-
szeæ wszystkie sprawy w gminie (Monika) (po
wtr¹ceniu uwagi, ¿e powy¿sza umiejêtnoœæ na-
k³ada siê nieco na kompetencje Œwiêtego Miko-
³aja, zaleg³a pe³na niezdecydowania cisza), ale
tak¿e by… prowadziæ orkiestrê, lub przynajmniej
potrafiæ ni¹ dyrygowaæ (Klaudia). Burmistrz
powinien tak¿e ³apaæ ba¿anty (zdecydowanie
wyra¿ona opinia Kacpra), a tak¿e interweniowaæ
w razie kradzie¿y dzieci (Marysia) lub luste-

rek od samochodów (Ola),
w czasie wolnym rozdawaæ
zabawki przedszkolakom
(ten podpunkt spotka³ siê ze
szczególnym zrozumieniem
i poparciem gremium), a je-
dzenie doros³ym (Martyna).
Jeœli chodzi o prace o cha-
rakterze fizycznym, szcze-
gólnie intensywnie zapowia-
daj¹ siê okresy jesienne,
gdy¿ burmistrz powinien
grabiæ liœcie (Emilia), zry-
waæ owoce (Justyna) i kosiæ
trawê (Kacper). Osobiœcie

pilnowaæ, by nikt nie malowa³ graffiti (Emilia).
Praca burmistrza to nie tylko same przyjemnoœci
- musi te¿ podo³aæ zadaniom mniej weso³ym, mia-
nowicie skazywaæ skazañców (Dominika). Kie-
dy woda wlewa siê do miasta, musi iœæ - ewentu-
alnie zadzwoniæ - do stra¿aków i bardzo popro-
siæ, by zatkali dziurê (£ucja). Do OSP musi zwra-
caæ siê równie¿ na wypadek po¿aru, s³owem, mieæ
wszystkie klêski ¿ywio³owe pod œcis³¹ kontrol¹
(Szymon), a tak¿e generalnie pilnowaæ, by by³o
dobrze i nikt nie ³ama³ zasad (Ludwika). Listê
obowi¹zków zamyka przypominanie wszystkim,
by myli z¹bki, bo to bardzo wa¿ne (Martyna).
Najwiêcej k³opotów nastrêczy³o pytanie „czym
jest gmina”. Po przeprowadzeniu burzy mózgów
uda³o siê jedynie niejasno ustaliæ, ¿e jest to
miejsce gdzie pracuje mama (Hania) lub te¿…
g(l/m)ina jest po prostu ziemi¹ szar¹, która cze-
pia siê b³otników rowera (Eryk).
Na koniec zebrania sformu³owano kilka rad, któ-
rych zastosowanie niezawodnie pozwoli zdobyæ
zadowolenie wyborców, a co za tym idzie, ich
po¿¹dane g³osy. Przed rozpoczêciem kampanii
nale¿y upewniæ siê, czy wszyscy maj¹ w domach
okna (Kinga) (jak s³usznie zauwa¿ono, s¹ one nie-
zwykle potrzebne). Rzeczone domy mo¿na prze-
malowaæ - by sta³y siê weselsze - na wszystkie
kolory têczy (Justyna), a jeœli wci¹¿ bêd¹ niewy-
starczaj¹co radosne, mo¿na domalowaæ z³ote
gwiazdki na tynku (Szymon). Jeœli wyborcom ci¹-
gle ma³o, nale¿y zaopatrzyæ ka¿de okno w mini-
mum trzy baloniki. (Kinga) To powinno zapew-
niæ bezapelacyjn¹ wygran¹ i druzgoc¹cy triumf
nad kandydatami bezbalonikowymi.

Z ¿yczeniami dost¹pienia mocy nadprzyrodzo-
nych dla wszystkich potencjalnych burmistrzów
Brzeszcz

Dom rodzinny to miejsce, gdzie ka¿dy powi-
nien czuæ siê bezpiecznie. To miejsce, które po-
winno stanowiæ dla ka¿dego jego w³asny azyl -
jako schronienie przed ca³ym „z³em” tego œwia-
ta. Jednak czêsto dzieje siê tak, i¿ na niektórych
to z³o, w formie przemocy, czeka w samym wnê-
trzu jego w³asnego domu. Docieraj¹c do rodzin,
w których dochodzi do przemocy nie mo¿emy za-
pomnieæ, i¿ czêsto mamy do czynienia z t¹ naj-
delikatniejsz¹ a zarazem najbardziej podatn¹ na
krzywdê jednostk¹, jak¹ jest dziecko. Ka¿dy nasz
ruch przy tym problemie powinien byæ profesjo-
nalny i g³êboko przemyœlany. St¹d te¿ w Brzesz-
czach zosta³ powo³any uchwa³¹ Rady Miejskiej,
Gminny Zespó³ Interdyscyplinarny, który bêdzie
siê zajmowa³ niesieniem wsparcia tym, którzy
sami sobie nie umiej¹ pomóc, a czêsto boj¹ siê
o tê pomoc poprosiæ. 
Posiedzenia Zespo³u Interdyscyplinarnego zwo-
³ywane bêd¹ w zale¿noœci od potrzeb, nie rzadziej
jednak ni¿ raz na trzy miesi¹ce. W sk³ad zespo³u
interdyscyplinarnego wchodz¹ przedstawiciele
instytucji z Brzeszcz: Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej, Komisariatu Policji, Stra¿y Miejskiej, Nie-
publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej „Vita”,
Gimnazjum nr 2, Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej oraz Szko³y Podstawowej w Jawi-
szowicach, Towarzystwa Kultury Alternatyw-
nej i Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych „Kurnik”
w Przecieszynie oraz S¹du Rejonowego w Oœwiê-
cimiu. Obs³ugê organizacyjn¹ i techniczn¹ zespo-
³u interdyscyplinarnego zapewnia Oœrodek Pomo-
cy Spo³ecznej w Brzeszczach. Wspó³praca spe-
cjalistów poszczególnych dziedzin umo¿liwia
stworzenie najw³aœciwszej strategii dzia³ania na
poszczególn¹ rodzinê i jej konkretny problem.
Bezpoœredni kontakt przedstawicieli poszczegól-
nych instytucji u³atwia wymianê informacji na
temat konkretnego przypadku rodziny. Przekaz
informacji jest szybszy, a co za tym idzie, mniej
oficjalny. Maj¹c do czynienia z rodzin¹, w której
jedn¹ z ofiar przemocy jest dziecko, niezmiernie
wa¿ne jest to, aby obj¹æ poszkodowanych pomoc¹
psychologa lub pedagoga. To do nich nale¿eæ po-
winno rozpoznanie problemu i zasygnalizowanie
dzia³añ, jakie nale¿y podj¹æ. Jednak nie zapomi-
najmy równie¿ o tym, jak wa¿n¹ rolê w takiej ro-
dzinie mo¿e sprawiæ pojawienie siê dzielnicowe-
go, pracownika socjalnego lub lekarza, który
mo¿e stwierdziæ, jak powa¿ne jest poszkodowa-
nie ofiar przemocy.

Ÿród³o: A. Mrowiñski, „Lokalne zespo³y interper-
sonalne - tworzenie i funkcjonowanie”

Cz³onkowie zespo³u Skidzinianie:
Danuta Bielenin, Krzysztof Bielenin, Danuta
Broszkiewicz, Janusz Broszkiewicz, Maria Dziu-
bek, Jerzy Hubka, Dorota Kos, Franciszek £ysy-
ganicz, Barbara Mitoraj, Leszek Mitoraj, Janina
Niedziela-Bêdziak, Stanis³awa Noworyta, Zdzi-
s³aw Noworyta, Marek Piwowar, Zofia Smolarek,
El¿bieta Socha, Janina Stawowy, Dorota Waligó-
ra, Wojciech Waligóra, Teresa Zaj¹c, Kazimierz
Zaj¹c, Maria ¯mudka.
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Pajdokraci

Kancelistka dzieciêcej wyobraŸniKancelistka dzieciêcej wyobraŸniKancelistka dzieciêcej wyobraŸniKancelistka dzieciêcej wyobraŸniKancelistka dzieciêcej wyobraŸni
Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Chroñmy dziecko
przed przemoc¹
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11 XI 2010 roku Brzeszcze œwiêtowa³y rocz-
nicê odzyskania niepodleg³oœci. Jesteœmy Po-
lakami i mamy swoje pañstwo, swój kraj, swój
skrawek ziemi. Jak o tym opowiedzieæ?

Ale czy faktycznie jest coœ do opowiadania? Bo
jak pamiêtaæ sto dwadzieœcia trzy lata niewoli?
Co z dziel¹cymi nas od tego czasu dziewiêædzie-
siêcioma dwoma? Wspominaæ zabory, czy robiæ
rachunek sumienia z lat wolnoœci? A mo¿e, i tak
jest chyba najproœciej, przywo³aæ sam umowny
dzieñ - pami¹tkê niepodleg³oœci? Zreszt¹… 11 li-
stopada, to pocz¹tek d³ugiego weekendu, dzieñ
wolny w ca³ej Polsce z telewizyjn¹ relacj¹ z ape-
lu poleg³ych i sk³adania kwiatów na Placu Pi³-
sudskiego w tle. Po wstêpie tego typu zgodnie
z zasadami dzienni-
karskiej logiki na-
stêpne akapity po-
winny traktowaæ
o tym, ¿e na ogó³ nie
pamiêtamy, zapomi-
namy, nie dostrzega-
my… ¿e to przede
wszystkim doskona-
³a okazja na wyjazd
w góry. S¹dz¹c jed-
nak po oddŸwiêku
wywo³anym przez
tegoroczne Œwiêto
Niepodleg³oœci, na-
stroje przedstawiaj¹
siê zgo³a inaczej.

Brzeszczañskie obchody rozpoczêto ju¿ 9 listo-
pada spotkaniem w przedszkolu w Przecieszynie.
Pod kierunkiem Renaty Gasid³o dzieci przygoto-
wa³y wieczornicê w oparciu o historiê wsi z okre-
su wojen (zaczerpniêt¹ m. in. z kronik szkolnych).
Rozbrzmia³a Etiuda Rewolucyjna Szopena oraz
s³owa poetów ró¿nych czasów - Mickiewicza, Ba-
czyñskiego, S³oñskiego… dobrze znane doros³ym
wiersze nabra³y w dzieciêcych ustach szczegól-
nego wyrazu. Gdy s³yszy siê dramatyczne wo³a-
nia z przesz³oœci w wykonaniu najm³odszych
z nas, mo¿na chocia¿ na chwilê odnieœæ niejasne
wra¿enie, ¿e pomimo tego, i¿ czêsto bardzo Ÿle
siê w Polsce dzieje, na pewno nie wszystko jest
stracone. Jeœli tylko przetrwaj¹ najwa¿niejsze
prawdy zaszczepio-
ne nowym pokole-
niom, jeœli jako do-
roœli Polacy i doro-
s³e Polki pojm¹ do
koñca sens s³ów wy-
uczonych kiedyœ na
pamiêæ z okazji tego
typu akademii, mimo
wszelkich przewidy-
wanych i niespo-
dziewanych trudno-
œci, mo¿emy byæ jed-
nak spokojni o przy-
sz³oœæ. Œwiadomoœæ,
jak¹ wartoœæ maj¹ tak oczywiste atrybuty codzien-
noœci, jak jêzyk i mo¿liwoœæ prowadzenia ¿ycia
we w³asnym kraju bez strachu o kolejn¹ godzinê,
i ile istnieñ kiedyœ oddano w ich obronie - jest
najlepszym drogowskazem na drodze do wpaja-

nia tego typu warto-
œci. My Polacy mo¿e-
my pochwaliæ siê
tak piêkn¹ histori¹,
¿e w zasadzie ju¿ ona
sama wystarczy jako
podstawa podobnych
lekcji.

My, Brzeszczanie, je-
steœmy równie¿ œwiad-
kami zmian, jakie za-
sz³y w ci¹gu ostatnich lat na ziemiach polskich.
G³ówne obchody zaplanowane na 11 XI rozpo-
czê³y siê o godzinie 9.00 w Urzêdzie Gminy
w Brzeszczach. Pierwszym punktem programu

by³ zaplanowany na ten dzieñ wernisa¿ wysta-
wy fotograficznej oraz wy³onienie laureatów
konkursu: „Gmina Brzeszcze - Nasza Ma³a Oj-
czyzna - to przestrzeñ, któr¹ kszta³tujemy”. Wy-
ró¿nienia przyznano: Agnieszce Bosak, Grze-
gorzowi Janikowi, Iwonie Jurzak oraz
Annie Œwiêtoñ; z kolei, zajmuj¹c II
miejsce na podium stanêli: Piotr Biele-
nin oraz Magdalena Gwizdoñ. Zwy-
ciêzc¹ konkursu okrzykniêto Jerzego
Zajdê i jego dzie³om poœwiêcono naj-
wiêcej miejsca: cztery z oœmiu tablic.
Zdjêcia zrobione przez zdobywcê
pierwszego miejsca to przede wszyst-
kim kola¿ wspomnieñ. Najciekawszy
efekt fotograf osi¹gn¹³ zestawiaj¹c ze
sob¹ fotografie, które przedstawiaj¹ te
same miejsca, ró¿ni je tylko czas -

dwadzieœcia lat. Babel ni¿szy o jedno
piêtro i z ostrzejszym dachem; budynek
pa³ac - obecnie kwadraciak, który straci³
ca³y secesyjny urok: przerobiono okna,
drzwi, œciany, dach… a na samym œrodku
wymowne zdjêcie zrobione przed sklepem
i zestawione z jego dawnym wizerunkiem.
Po prawej stronie we wspó³czesnej wersji
uchwycony znak „stop”. Jak mówi sam au-
tor: „Uproszczenia i renowacje zabijaj¹ kli-
mat i historiê Brzeszcz. Gmina nie jest w³a-
œcicielem tych wszystkich budynków. Naj-
czêœciej krzywdê wyrz¹dzamy sami sobie.
Ten znak stop, powinien oznaczaæ: stop bez-
myœlnym zmianom”.

Po wernisa¿u
nast¹pi³ wy-
marsz pocztów sztan-
darowych spod Urzê-
du Gminy do Koœcio-
³a Œwiêtego Urbana,
gdzie ks. proboszcz
Kazimierz Kulpa wraz
z zaproszonym z Ja-
wiszowic ks. pro-
boszczem Francisz-
kiem Janczym, odpra-
wili mszê œwiêt¹ w in-
tencji Ojczyzny. Ob-

chody zakoñczy³ przemarsz sztandarów do par-
ku miejskiego przy ulicy Koœciuszki wraz ze z³o-
¿eniem kwiatów przy tablicy poœwiêconej Nie-
znanemu ̄ o³nierzowi. W pochodzie uczestniczy-
³o dwadzieœcia piêæ delegacji ze sztandarami:

kombatanci, górnicy,
uczniowie, zwi¹zkow-
cy, pszczelarze, go³ê-
biarze i harcerze, orkie-
stra górnicza, przedsta-
wiciele i w³adze mia-
sta… niewielu by³o tyl-
ko mieszkañców, ale
mo¿e odstraszy³a ich
nad wyraz nieprzyjem-
na i mroŸna aura. Tych,
którzy wytrwali do
koñca, czeka³y dwie

nagrody: fragmenty pieœni legionowych mi-
strzowsko skomponowane i wykonane przez
wspieraj¹c¹ ca³¹ uroczystoœæ orkiestrê górnicz¹
oraz œwiadomoœæ, ¿e bra³o siê udzia³ w czymœ wiê-
cej ni¿ pustym obowi¹zku. (Podobn¹ satysfakcjê
maj¹ z pewnoœci¹ tak¿e uczniowie SP nr 1, dziêki
którym mogliœmy tego dnia z dum¹ nosiæ bia³o-
czerwone kotyliony, dzie³o pracy ich r¹k).

Dzieñ Niepodleg³oœci, poza wytchnieniem od co-
dziennych obowi¹zków, powinien staæ siê równie¿
okazj¹ do uœwiadomienia sobie - co roku na nowo
- roli i ci¹¿¹cej na doros³ych odpowiedzialnoœci,
których bynajmniej nie „za³atwi¹” za nas szkolne
imprezy, akademie, czy uroczystoœci na szczeblach
pañstwowych. Kultywowanie i przekazywanie
zdrowego patriotyzmu, nieska¿onego nacjonali-
zmem i ksenofobi¹, powinno byæ pojmowane jako
naturalny obowi¹zek ka¿dego, komu choæby w naj-
mniejszym stopniu zale¿y na abstrakcyjnych war-
toœciach, takich jak Ojczyzna.

11 XI - Jak pamiêtaæ?

Szymon KardaœSzymon KardaœSzymon KardaœSzymon KardaœSzymon Kardaœ
Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Nie rzucim Ziemi sk¹d nasz ród…

11 listopada 1918 roku Polska odzyskuje Niepodleg³oœæ

Wystawa zdjêæ poœwiêconych Naszej Ma³ej OjczyŸnie

Poczty sztandarowe

Zakoñczenie uroczystoœci przy pomnik ku czci Poleg³ych w walce
z faszyzmem

Fotografie udostêpniono dziêki uprzejmoœci
Jerzego Zajdy



Odg³osy Brzeszcz     grudzieñ 2010 13

Tym razem adepci uczêszczaj¹cy na zajêcia
w ramach Uniwersytetu Ka¿dego Wieku, mieli
okazjê wys³uchaæ wyk³adu o znacz¹cym tytule
„W poszukiwaniu sensu ¿ycia” wyg³oszonego
przez dr Lidiê Wollman, pracownika Uniwersy-
tetu Œl¹skiego w Cieszynie.

Prelekcja rozpoczê³a siê przedstawieniem podzia³u
faz rozwoju psychicznego cz³owieka - od dzieciñ-
stwa, przez dorastanie, a¿ po szeroko rozumian¹ do-
ros³oœæ. Podczas gdy we wczeœniejszych okresach
d¹¿ymy do zaspokajania potrzeb i wykszta³cania
umiejêtnoœci, takich jak uf-
noœæ, autonomia, inicjatywa,
spójna to¿samoœæ psychospo-
³eczna, w póŸniejszym czasie
zaczynamy skupiaæ uwagê na
nieco innych wartoœciach.
Wraz z up³ywem lat u wiêk-
szoœci z nas zaczynaj¹ poja-
wiaæ siê w¹tpliwoœci: Kim je-
stem? Po co jestem i dla
kogo? Co w moim ¿yciu jest
tak naprawdê istotne, co
uda³o siê osi¹gn¹æ, a czego
ju¿ nie zdobêdê? Szczególn¹
granic¹ w tym wzglêdzie staje siê wiek 40 lat, wte-
dy w³aœnie nachodz¹ ludzi tzw. powa¿ne pytania eg-
zystencjalne, odbijaj¹ce siê wyraŸnym echem miê-
dzy codziennymi myœlami. W zale¿noœci od tego,
jakie odpowiedzi podsuwa nam intuicja, mo¿emy
sami zdiagnozowaæ, jak radzimy sobie z tzw. „kry-
zysem œrodka ¿ycia, pustego gniazda” itp.
- Jeœli przechodzimy go pozytywnie, mo¿emy cie-
szyæ siê z poczucia integralnoœci, harmonii, jeste-
œmy zadowoleni z ¿ycia, nasza samoocena jest doœæ
wysoka, nie unikamy nowych doœwiadczeñ ani kon-
taktów z m³odszymi od siebie ludŸmi. W innym
wypadku ogarnia nas rozpacz, lêk przed œmierci¹,

niezadowolenie ze œwiata i samych siebie, a tak¿e
poczucie winy, ¿e jest siê zbyt absorbuj¹cym i jed-
noczeœnie za ma³o ciekawym partnerem do rozmo-
wy dla w³asnych dzieci czy innych bliskich osób -
wyjaœnia dr Wollman.
Tyle z teorii. Najwa¿niejsze dla s³uchaczy okaza³y
siê jednak przekazane przez prelegentkê konkretne
wskazówki na temat, jak znaleŸæ siê po jasnej stro-
nie ¿ycia, czyli zamiast uginania siê pod przygnê-
bieniem i irytacj¹ wyra¿anymi zgryŸliwym narze-
kaniem, cieszyæ siê poczuciem wewnêtrznej stabi-
lizacji i czerpaæ z ka¿dego dnia to, co zosta³o nam

w prezencie od losu ofiaro-
wane. Jakkolwiek banalnie
lub górnolotnie mo¿e za-
brzmieæ, sam przekaz jest
prosty i klarowny. Wy³¹cz-
nie od nas zale¿y, czy prze-
p³ynie nietkniêty przez
nasz¹ œwiadomoœæ jako ko-
lejny opakowany szczelnie
frazes/z³ota sentencja, czy
te¿ odnajdziemy w nim
istotê sensu i uznamy za
czêœæ w³asnego spojrzenia
na œwiat. Tajemnic¹ szczê-

œcia, któr¹ ka¿dy w ¿yciu przynajmniej naœcie razy
s³ysza³, a na w³asny u¿ytek wykorzystuje tak nie-
wielu, jest zaszczepienie w swoim prywatnym umy-
œle kilku prawd. Uwaga, pierwsza z nich: Cz³owie-
ku, has³o „STAWIAJ WARTOŒCI DUCHOWE
PONAD MATERIALNYMI” nie jest jedynie orê-
¿em w rêku fundacji cha-
rytatywnych czy mora³em
w dydaktycznych bajkach
dla dzieci, ale przede
wszystkim ma przynieœæ
korzyœæ TOBIE. Nikt Ci
nie chce zabraæ tego, do

czego doszed³eœ ciê¿ka prac¹, jest to ca³kowicie
Twoje - ale zatrzymaj siê na chwilê i zastanów, ile
nerwów i bezsennoœci kosztuj¹ Ciê te skarby i ich
zabezpieczenie. Dro¿szy samochód, sprzêty w miesz-
kaniu - a jak siê zniszczy, zepsuje, a nie daj Bo¿e
ktoœ ukradnie…? Popatrz na nie i zastanów siê - ale
tak uczciwie, przecie¿ odpowiadasz tylko samemu
sobie, utrzymywanie wszystkich poprawnych po-
zorów jest wiêc zupe³nie zbêdne - to Ty je posia-
dasz, czy jest raczej na odwrót? A mo¿e ca³kiem
niezauwa¿alnie sta³eœ siê niewolnikiem w³asnego
luksusu i kaprysów?! Nastêpna idea œciœle wi¹¿e
siê z poprzedni¹: Cz³owieku, INWESTUJ W KA-
PITA£ CHWIL SPÊDZONYCH Z NAJBLIZ-
SZYMI zamiast w œlêczenie przed ekranem TV
lub laptopa w wolnym czasie. ObudŸ siê póki jesz-
cze masz okazjê, bo potem zostanie tylko ¿al do
samego siebie. Kolejna, z bardzo optymistycznym
pocz¹tkiem:
UMRZESZ - ALE ZAMIAST DEPRESJI WY-
CIAGNIJ Z TEJ ŒWIADOMOŒCI POCZU-
CIE PIÊKNA I NIEPOWTARZALNOŒCI
KA¯DEJ CHWILI, KTÓR¥ PRZE¯YWASZ.

I najwa¿niejsze, bez czego ca³y powy¿szy potok
s³ów nie ma ¿adnego oddzia³ywania i pozostaje je-
dynie bezu¿ytecznym, choæ piêknie brzmi¹cym slo-
ganem: JEŒLI NIE ZACZNIESZ POSTÊPO-
WAC TAK DZIŒ, TO JUTRO TEGO NIE ZRO-
BISZ, NIE £UDŸ SIÊ. Albo w tym momencie, te-
raz kiedy to czytasz, postanawiasz zmieniæ niektóre
rzeczy, albo utopi¹ siê w tej samej codziennoœci.
ObudŸ siê wiêc i ZDECYDUJ!

Cz³owieku, obudŸ siê!!!

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Rozejrzyj siê…!

Sk³adam gor¹ce podziêkowania
wszystkim Mieszkañcom, którzy od-
daj¹c swój g³os w wyborach samorz¹-
dowych okazali mi zaufanie, a powie-
rzony mandat radnego Gminy obiecu-
jê sprawowaæ pracowicie i godnie.
£¹czê wyrazy szacunku

Serdecznie dziêkujê wszystkim
Mieszkañcom, którzy oddaj¹c swój
g³os w wyborach w dniu 21 listopa-
da 2010 r. obdarzyli mnie swoim za-
ufaniem. Powierzony mi mandat
radnego obiecujê sprawowaæ godnie
i pracowicie. £¹czê wyrazy szacunku

S³awomir DrobnyS³awomir DrobnyS³awomir DrobnyS³awomir DrobnyS³awomir Drobny Wies³aw AlbinWies³aw AlbinWies³aw AlbinWies³aw AlbinWies³aw Albin

Podziêkowania
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5 listopada za spraw¹ artystów z Katolic-
kiego Teatru Edukacji przyby³ych z goœcinnym
wystêpem z Krakowa scena Oœrodka Kultury
zamieni³a siê w krainê baœni.

Teatr dzia³a ju¿ pi¹ty rok. Na razie nie ma sta³ej
siedziby, wystawia przedstawienia na scenach
oœrodków kultury i innych instytucji w ca-
³ej Polsce. G³ównymi odbiorcami baœni, le-
gend i podañ przystosowanych do tego typu
przekazu s¹ naturalnie widzowie w wieku
szkolnym i przedszkolnym.
- Nasza publicznoœæ najczêœciej sk³ada siê
z maluchów. Wbrew pozorom jest to audy-
torium niezwykle wymagaj¹ce. Ka¿de
przedstawienie dopracowujemy w najdrob-
niejszych szczegó³ach, nie mo¿e nudziæ i
musi skupiaæ na sobie uwagê od pierwszej
do ostatniej sekundy – a wiadomo dosko-
nale, jak ciê¿ko uwagê ma³ego widza utrzy-
maæ. W dobie kina 3D zainteresowanie
czymœ tak „zwyczajnym” jak g³os i ¿ywy ruch
sceniczny wydaje siê niekiedy sporym wyzwa-
niem. Myœlê jednak, ¿e mo¿emy pochwaliæ siê
sporymi sukcesami s¹dz¹c po twarzach odbior-
ców – stwierdza z uœmiechem kierownik Teatru
Paulina Major.
Teatr w istocie wykorzystuje nie tylko grê profe-
sjonalnych aktorów, operuje równie¿ efektami
œwietlnymi, dŸwiêkowymi (liczne piosenki, mo-
dulacja g³osów), a tak¿e innego rodzaju pomy-
s³ami zachwycaj¹cymi ma³oletni¹ publicznoœæ
(najlepszym dowodem jest reakcja dzieci na
ogromne bañki mydlane spadaj¹ce ze sceny).
- Ca³y czas siê rozwijamy, wzbogacamy repertu-
ar. Niedawno powsta³a druga grupa, która dok³ad-
nie jak my dzisiaj w Brzeszczach, wystêpuje w

innym mieœcie lub miasteczku. Staramy siê ws³u-
chiwaæ w oczekiwania i gusty naszych ma³ych
widzów – pamiêtam, ¿e na przyk³ad kiedyœ przy-
gotowaliœmy przedstawienie na podstawie „Ba-
jek robotów” Lema. Pomimo tego, ¿e pod wzglê-
dem formalnym wystêp uda³ siê znakomicie,
wnioskuj¹c z reakcji dzieci, stwierdziliœmy, ¿e

przekaz jednak nie trafi³. Czêsto staramy siê do-
pasowaæ repertuar do lektur, które s¹ przerabiane
w szkole. Tego typu wizualizacja bywa niezwy-
kle pomocna. Odgrywaliœmy ju¿ Legendy Or³a
Bia³ego, Tomka Sawyera, Dzielnego szewczyka
Dratewkê czy Baœnie Pana Andersena.
Artyœci przygotowuj¹ zwykle po dwa przedsta-
wienia w roku szkolnym. W listopadzie przyje-
chali do nas z „Królow¹ Œniegu” dla najm³od-
szych i „Legendami warszawskimi” dla starszych
widzów. W przysz³ym semestrze bêdziemy mo-
gli obejrzeæ „Calineczkê” oraz „Aniê z Zielone-
go Wzgórza”. Warto wspomnieæ, ¿e spektakle nie
odtwarzaj¹ dok³adnej fabu³y opowieœci. Dziêki
temu sprawiaj¹ niespodzianki nawet najbardziej
doœwiadczonym i wytrawnym dziesiêcioletnim

znawcom bliskich im od najm³odszych lat scena-
riuszy.
Na scenie g³ówne postacie d¹¿¹ do celów za³o-
¿onych w tradycyjnych podaniach (ratunek Kaja
z r¹k Królowej Œniegu czy zabicie bazyliszka),
jednak wykreowany œwiat zosta³ ubogacony przez
wyobraŸniê re¿ysera. W przypadku spektaklu dla
m³odszych odbiorców innowacje polegaj¹ na
wprowadzeniu postaci, które rozœmieszaj¹ pu-

blicznoœæ. Na drodze Gerdy do pa³acu bie-
guna pó³nocnego pojawiaj¹ siê przezabaw-
ne stwory: demonicznie dzicy rozbójnicy,
wronki, królowa kwiatów, klauni i kugla-
rze. Jeœli natomiast chodzi o przedstawienia
skierowane do starszych dzieci, oprócz
¿ywego komizmu wydarzenia wzbogacone
zosta³y równie¿ o niezwykle cenne informa-
cje historyczne czy historycznoliterackie!
Doros³emu widzowi a¿ trudno uwierzyæ, ¿e
w tak zgrabnie skonstruowanej, zajmuj¹cej
szacie uda³o siê przemyciæ wiadomoœci na
temat genezy moralitetu (czy teatru ogólnie),
Jana Œl¹zaka, kodeksu rycerskiego, Jana Za-

wiszy czy multikulturowej specyfiki Polski doby
œredniowiecza i renesansu:
- Polska nie by³a tworem homogenicznym! –
oœwiadcza jeden z braci zakonnych drugiemu.
- A co wy mi tu o jakichœ serkach teraz mówicie,
braciszku!
- Nieeee, braciszku drogi, trzeba wam wiedzieæ, ¿e…
Po obejrzeniu ca³oœci mo¿na z³o¿yæ szczere gra-
tulacje i wyrazy uznania ca³emu zespo³owi ak-
torskiemu (w sk³adzie: Katarzyna Je¿, Mariola
Œladowska, Robert Turlej), przede wszystkim zaœ
scenarzyœcie, re¿yserowi (i równie¿ aktorowi)
Markowi Jêdrzejczykowi oraz ¿yczyæ dalszych
sukcesów. Do zobaczenia za pó³ roku.

Ju¿ po raz kolejny, 25 listopada, w sali wi-
dowiskowej Oœrodka Kultury odby³ siê powia-
towy konkurs poezji œpiewanej „W ¿ó³tych p³o-
mieniach liœci”, a tak¿e konkurs recytatorski
„Muzyka s³ów”.

W tym roku iloœæ zg³oszeñ przeros³a nasze najœmiel-
sze oczekiwania. Na scenie wyst¹pi³o a¿ 31 recyta-
torów, 10 solistów i 6 zespo³ów. Uczestnicy zapre-
zentowali wysoki poziom umiejêtnoœci wokalnych
i recytatorskich, przekazali emocje, o które niezwy-
kle trudno w dzisiejszych czasach. W jury zasiedli:
Mieczys³aw NiedŸwiecki - re¿yser, dyrektor arty-
styczny Teatru M³odego Widza, wiceprezes Zarz¹-
du Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach,
wychowawca adeptów sztuki (m.in. Ewy Ziêtek,
Adama Chudzika, Krzysztofa Globisza), Rados³aw
Sadowski - aktor Teatru Lalek Banialuka w Biel-
sku-Bia³ej, a tak¿e Bart³omiej Gabryœ - dyplomo-
wany muzyk, wokalista, kompozytor, absolwent
Uniwersytetu Œl¹skiego w Cieszynie na kierunku
Edukacja Artystyczna.
Po wys³uchaniu wszystkich prezentacji komisja
przyzna³a nagrody. W konkursie recytatorskim I miej-
sce wywalczy³a Aleksandra Rydz z Powiatowego
Zespo³u nr 1 Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. S. Ko-
narskiego w Oœwiêcimiu, kolejne lokaty zajêli: Kon-
rad Dejko z Powiatowego Zespo³u nr 3 STiO im.
por. S. Jasiñskiego w Oœwiêcimiu oraz Anna Jarek

z Gimnazjum nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Brzesz-
czach. Ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ uczestników po-
stanowiono przyznaæ tak¿e piêæ wyró¿nieñ nastê-
puj¹cym osobom: Karolinie Wa¿nik z Powiatowe-
go Zespo³u nr 1 Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. S.
Konarskiego w Oœwiêcimiu, Natalii Szemliñskiej,
Annie Szen i Elizie Dziêgiel z Powiatowego Ze-
spo³u nr 2 Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych w Oœwiêcimiu oraz Ma-
teuszowi Dejko z Powiatowego Zespo³u nr 3 STiO
im. por. S. Jasiñskiego w Oœwiêcimiu.
W kategorii zespo³y nagrody zdobyli:
I miejsce: zespó³ wokalno-instrumentalny CAMINO
z M³odzie¿owego Domu Kultury w Oœwiêcimiu,
II miejsce: zespó³ wokalno-instrumentalny z Gim-
nazjum nr 2 w Brzeszczach,
III miejsce: zespó³ wokalny z Gminnego Gimna-
zjum nr 1w Rajsku.
W grupie najlepszych solistów znaleŸli siê kolejno
El¿bieta Wilczak z Zespo³u Szkó³ Zawodowych To-
warzystwa Salezjañskiego w Oœwiêcimiu, Aleksan-
dra Dziêdziel z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Bo-
brku i Magdalena B³azenek z Powiatowego Zespo-
³u nr 3 Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych
w Oœwiêcimiu. Wyró¿nienia w tej kategorii przy-
znano Justynie Zwyrtek z Powiatowego Zespo³u nr
7 Szkó³ Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawi-
szowicach, Marioli Latko z Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego nr 1 im. S. Konarskiego w Oœwiêcimiu i Na-

talii Cieciak z Powiatowego Zespo³u nr 3 Szkó³
Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w Oœwiêcimiu.
Warto tak¿e wspomnieæ o wystêpie Anny Daczyñ-
skiej - m³odej, niezwykle uzdolnionej dziewczynie,
która swoje pierwsze kroki stawia³a m.in. na scenie
brzeszczañskiego Oœrodka Kultury w³aœnie w kon-
kursie poezji œpiewanej. Dziœ Ania ma na swoim
koncie pierwsz¹ p³ytê i liczne recitale. W podsumo-
waniu konkursu jurorzy podkreœlili wysoki poziom
prezentacji, który znacznie odbiega od lat poprzed-
nich i pokazuje zaanga¿owanie artystów w tê dzie-
dzinê sztuki. Zwrócili uwagê  i docenili  uczestni-
ków za chêæ udzia³u w tego rodzaju przegl¹dach.
W przysz³oœci namawiaj¹ do poszukiwania i wybo-
ru repertuaru daj¹cego wiêksze mo¿liwoœci wyra-
¿ania siebie i swojego talentu.
Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom ser-
decznie gratulujemy i zapraszamy za rok na kolejne
woja¿e z muzyk¹ s³ów w ¿ó³tych p³omieniach liœci.

Królowa Œniegu (Katarzyna Je¿) zaprasza Kaja (Robert Turlej) do
swojego zamku

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Piêkne jest królestwo nasze…

Z muzyk¹ s³ów w ¿ó³tych p³omieniach liœci

Anita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita Andreas
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Podziwiaj¹c piêkno Gór Œwiêtokrzyskich,
nie sposób nie skorzystaæ z okazji do wys³u-
chania opowieœci pana Kazimierza Micorka -
rodowitego brzeszczanina, jednego z pomys³o-
dawców utworzenia szlaku profesora Kazimie-
rza Bielenina, przewodnika œwiêtokrzyskiego,
prezesa Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego Polskie-
go Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze-
go w Kielcach.

Pan Kazimierz jest ju¿ do-
brze znany wielu przedsta-
wicielom M³odzie¿owego
Parlamentu Gminy Brzesz-
cze, mieli oni bowiem przy-
jemnoœæ byæ w grupie, któr¹
przewodnik oprowadza³ po
Górach Œwiêtokrzyskich.
Odwiedzili, m. in. miejsca,
gdzie pracowa³ prof. Kazi-
mierz Bielenin, odkrywaj¹c
stanowiska staro¿ytnych
pieców hutniczych oraz na
terenach potwierdzaj¹cych
wczesne osadnictwo w re-
gionie œwiêtokrzyskim. Pan
Kazimierz równie mile wspomina pierwsze spo-
tkania z MPGB:
- Nie by³o sztywno, bo dzieciaki potrafi³y doce-
niæ to, co widz¹ - stanowi³o to dla nich du¿e prze-
¿ycie. Dla mnie tak samo. Na koñcu wycieczki
dosta³em album o Brzeszczach - dzieciaki siê tam
wpisa³y. To nastêpne potwierdzenie, ¿e w rodzin-
nym mieœcie nie jestem skreœlony. Czy choæby
spotkanie klasowe ze szko³y podstawowej. Bar-
dzo mi³e uczucie, po tylu latach w pamiêci kole-
gów wci¹¿ funkcjonujê jako kolega, normalny,
a nie jakiœ uciekinier. Nie jestem w tej spo³eczno-
œci anonimowy, czy wyrzucony - ich s³owa i na-
stawienie do mnie doskonale to potwierdzaj¹.
Przywo³ywaliœmy „stare czasy” - np. jak przez
ca³¹ szko³ê podstawow¹ tak siê ba³em ig³y, ¿e nie
da³em siê zaszczepiæ. W siódmej klasie zagro¿o-
no mi wstrzymaniem œwiadectwa, je¿eli siê nie
zaszczepiê, ale i tak uciek³em. Na szczêœcie dla
mnie potem ju¿ nie by³o pani Pasternak, tylko inna
pani, to obieca³a mi, ¿e na pewno nie bêdê szcze-
piony, a œwiadectwo otrzymam. Nie zmienia to
faktu, ¿e to w³aœnie szanownej pani Pasternak
zawdziêczam moje zami³owanie do historii.
Wspaniale opowiada³a o zamierzch³ych cza-
sach, zachêcaj¹c te¿ do czytania ksi¹¿ek o tej
tematyce.
Pan Kazimierz bardzo czêsto wraca myœlami
w brzeszczañskie strony, tak¿e te z odleglej-
szych czasów (teraz jeszcze czêœciej ma ku
temu okazjê, dziêki ksi¹¿ce otrzymanej od
uczniów z MPGB):
- Myœlê, ¿e warto zachowaæ nasz¹ odrêbnoœæ kul-
turow¹, elementy stroju, tak¿e ró¿nice jêzykowe,
które s¹ ju¿ zapomniane. Wa¿ne, ¿e w tej ksi¹¿ce
Brzeszcze od pocz¹tku okreœla siê jako gromadê.
To nie wójt, nie „w³adza”, tylko gromada decy-
dowa³a o najwa¿niejszych sprawach opieraj¹c siê
na pewnych obyczajach w niej obowi¹zuj¹cych.
Jakoœ trudno dostrzec gdzie indziej takie trady-
cje podobne do brzeszczañskich. Nawet kary
w rodzinie… pamiêtam, ¿e np. ka¿de dziecko, jeœli

coœ spsoci³o na szkodê domowników, to oprócz
lania, jeszcze potem musia³o za to przeprosiæ. Ten
zwyczaj nieraz praktykowa³em osobiœcie.
Nasz rozmówca wspomina tak¿e o wykopkach,
¿niwach oraz innych wspólnych pracach
i obrzêdach, których pocz¹tki wywodzi³y siê
z czasów gromady. Pamiêta te¿ podzia³ na tych,
którzy ju¿ gromadê tworzyli i na tych, którzy póŸ-

niej do niej do³¹czyli,
sprowadzaj¹c siê do
Brzeszcz. Dopiero potem
te dwa œrodowiska „zla³y
siê” w jedno.
- Co przyje¿d¿am do
Brzeszcz, wspomnienia
powracaj¹. Kiedy dowie-
dzia³em siê, ¿e s¹ dzwo-
ny sprowadzane, przy
pomocy rodziny z Brzeszcz
odszuka³em zaraz ksi¹¿-
kê profesora Bielenina
„Dwa dzwony”, która za-
inspirowa³a mnie do dal-
szych poszukiwañ. Okaza-
³o siê, ¿e Brzeszcz w ¿ad-
nym razie nie powinni-

œmy siê wstydziæ, bo jako ich mieszkañcy z nasz¹
histori¹ jesteœmy „na przodzie”, tworz¹c historiê
pañstwa chrzeœcijañskiego.
Fascynacja przesz³oœci¹ nie koñczy siê jednak na
historii miasta - pan Kazimierz prowadzi tak¿e
badania nad okresem przedchrzeœcijañskim, a tak-
¿e pasjonuje siê twórczoœci¹ ludow¹.
- •róde³ko Barwo³d, niedaleko gromadnego pa-
stwiska „Ty¿nik”, miejsce tajemnicze dla mnie
i niezwyk³e, zwi¹zane z legend¹… pamiêtam, jak
czeka³em, a¿ przyjd¹ duchy dawnych lat, ¿e
przyjd¹ te rusa³ki, panie w bia³ych szatach... Cza-
sem wracam do tego miejsca, trzy lata temu na
rowerze z ¿on¹ tam pojechaliœmy.
W Brzeszczach pan Kazimierz wspomina mile nie
tylko miejsca historyczne, ale tak¿e stadion:
- Po pochodach pierwszomajowych, które koñ-
czy³y siê na stadionie, by³y zawody dla dzieci.
Jednych zawsze nie mog³em siê doczekaæ i uczest-
niczy³em namiêtnie: bieg w workach. Zawsze
wygrywa³em. Podobnie jak czêœæ wyœcigu kolar-
skiego dla amatorów, ten etap z Trzebini do
Oœwiêcimia i z Oœwiêcimia do Brzeszcz. Zdoby-
³em zielon¹ koszulkê górala i by³em z niej niesa-
mowicie dumny. By³y tak¿e i inne sportowe sa-
tysfakcje. W barwach Górnika Brzeszcze wraz
z kolegami z sekcji podnoszenia ciê¿arów tez od-
nosiliœmy sporo sukcesów. Z ogromnym senty-
mentem wspominam równie¿ czasy harcerstwa,
druhów W. Senkowskiego, K. Budkê, Niedzielê,
F. Koz³a, którzy potrafili zainteresowaæ nie tylko
zdobywaniem sprawnoœci i odznak, ale wszyst-
kim, co tylko nas otacza³o.
Potem ¿ycie tak siê u³o¿y³o, ¿e pracowa³em
w Hucie Katowice, ale pamiêtam, jak pojecha-
³em do Gór Œwiêtokrzyskich i zobaczy³em nie-
zwyk³¹, wszechogarniaj¹c¹ zieleñ. Pokocha³em
to miejsce, zafascynowa³o mnie. Mia³em ju¿
uprawnienia przewodnika beskidzkiego, wiêc po-
stanowi³em zrobiæ dodatkowy kurs, aby móc pra-
cowaæ w³aœnie tam. W Górach Œwiêtokrzyskich
jest wszystko, tylko nie ma depresji. Ci¹gle siê

tam coœ dzieje. Nie mo¿na po prostu z tego miej-
sca wyjechaæ. No chyba, ¿e do Brzeszcz.

Warto nadmieniæ, ¿e kielecczyzna skupia wie-
lu ludzi wywodz¹cych siê z Brzeszcz, którzy
maj¹ nie tylko ogromn¹ wiedzê, ale energiê.
Wspomnieæ wystarczy nazwisko prof. Kazimie-
rza Bielenina, dobrze znanego panu Kazimie-
rzowi Micorkowi:
- To archeolog, historyk o wielu pasjach i wiel-
kim sercu, kochaj¹cy zarówno Brzeszcze, jak
i Góry Œwiêtokrzyskie. Jego odkrycia sta³y siê
moj¹ inspiracj¹ i wzorem we w³asnych peregry-
nacjach po regionie, tym bardziej, ¿e obaj jeste-
œmy z Brzeszcz. W ksi¹¿ce autorstwa profesora
traktuj¹cej o odkryciach staro¿ytnych stanowisk
hutniczych mam wpis, dedykacjê… „Koledze
Kazimierzowi Micorkowi, drugiemu Brzeszcza-
ninowi w Górach Œwiêtokrzyskich na pami¹tkê
spotkania ofiaruje pierwszy Brzeszczanin w Gó-
rach Œwiêtokrzyskich prof. Kazimierz Bielenin”.
Ta ksi¹¿ka jest mi najcenniejsz¹ - prezent od wy-
j¹tkowego Brzeszczanina, w którego blasku i s³a-
wie mog³em siê te¿ ogrzaæ. Jestem dumny, ¿e
pochodzê z Brzeszcz.

Raport Fundacji Pomocy Spo³ecznej ze
zbiórki œrodków pieniê¿nych przeznaczonych
na pomoc osobom poszkodowanym przez po-
wódŸ w Gminie Brzeszcze.

Na wniosek Pani Burmistrz Brzeszcz oraz Pani
Prezes Zarz¹du „Spo³em” PSS „Górnik”
w Brzeszczach, Fundacja Pomocy Spo³ecznej
udostêpni³a konto na wp³aty darowizn œrodków
pieniê¿nych, które przeznaczone bêd¹ na pomoc
osobom poszkodowanym przez powódŸ
z Gminy Brzeszcze.

W okresie od 20 maja do 23 listopada 2010
roku na konto wp³ynê³o 33.166,48 z³, z czego:
- 13.941,40 z³ stanowi¹ wp³aty od sieci Spó³dziel-
czoœci Spo¿ywców „Spo³em” z ca³ej Polski. Po-
moc finansowa przeznaczona by³a dla dwóch ro-
dzin z Gminy Brzeszcze (pracowników PSS „Gór-
nik” w Brzeszczach).
- 7.500,00 z³ to pomoc trzem rodzinom (imiennie
wskazanym przez darczyñcê przekazania darowizny).
- 10.500,00 z³ to pomoc szeœciu rodzinom (imien-
nie wskazanym przez Komisjê z Urzêdu Gminy
Brzeszcze przekazania darowizny).
- 1.225,08 z³ to zap³ata za ko³dry i koce zakupio-
ne przez OPS i Gm. Brzeszcze.

Informujemy, ¿e Fundacja Pomocy Spo³ecznej
jako organizacja po¿ytku publicznego zajmuj¹-
ca siê m.in. pomoc¹ spo³eczn¹, udostêpni³a tyl-
ko swoje konto na wp³aty. Œrodki pieniê¿ne wy-
p³acane by³y przez FPS osobom wskazanym
przez darczyñców oraz osobom wskazanym
przez Komisjê z Urzêdu Gminy Brzeszcze (je-
¿eli darczyñca nie wskaza³ imiennie adresata
przekazanych œrodków).

Danuta Zalwowska – Danuta Zalwowska – Danuta Zalwowska – Danuta Zalwowska – Danuta Zalwowska – PrezesPrezesPrezesPrezesPrezes
Fundacji Pomocy Spo³ecznejFundacji Pomocy Spo³ecznejFundacji Pomocy Spo³ecznejFundacji Pomocy Spo³ecznejFundacji Pomocy Spo³ecznej

Raport Fundacji
Pomocy Spo³ecznej

Z kraju lat dziecinnych w œwiat

AudraAudraAudraAudraAudra
Profesor Kazimierz Bielenin i Pan Kazimierz
Micorek
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Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Noworyt¹,
psychologiem, terapeut¹ uzale¿nieñ.

Katarzyna Senkowska: Prawie ka¿dy zdrowy
na ciele i umyœle cz³owiek spotyka w swoim
¿yciu osoby, którym los posk¹pi³ takich darów,
jak brak problemów zwi¹zanych z psychik¹.
Bezpoœredni kontakt z chorymi wywo³uje naj-
czêœciej skrajne emocje, od niepewnoœci i lêku
a¿ do niechêci czy nawet agresji; jak najczê-
œciej postrzegamy takich ludzi?

Barbara Chrz¹szcz-Noworyta: Zwykle ludzi
chorych psychicznie wyobra¿amy sobie jako nie-
bezpiecznych wariatów, którzy powinni byæ od-
izolowani, zamkniêci do koñca ¿ycia w zak³adzie
psychiatrycznym, poniewa¿ zagra¿aj¹ otoczeniu.
Oczywiœcie, takie sytuacje równie¿ siê zdarzaj¹,
kiedy dochodzi do nasilenia objawów chorobo-
wych, co jednak wystêpuje relatywnie rzadko.
Znamienne, ¿e „wariatów” kojarzymy tak¿e z dow-
cipów, gdzie naturalnie przedstawieni s¹ w spo-
sób bardzo karykaturalny. Proszê zauwa¿yæ, jak
³atwo przychodzi nam œmiaæ siê z chorych psy-
chicznie, podczas gdy ¿art o osobie cierpi¹cej na
AIDS by³by ju¿ raczej odebrany jako coœ w z³ym
guœcie... Izolacja tych ludzi nie jest bynajmniej
wynalazkiem wspó³czesnym. Dawniej niepo-
czytalnych uznawano za opêtanych przez szata-
na i od razu (po procesie o czary) topiono w rze-
ce czy palono na stosie albo zamykano w klasz-
torach; st¹d te¿ popularne okreœlenie „trafiæ do
czubków”, które pochodzi w³aœnie od kszta³tu
zakonnych kapturów. Dziœ najczêœciej uwa¿a siê
ich za dewiantów, s¹ w ten sposób napiêtnowani.
W takich przypadkach niezale¿nie od tego, czy
ktoœ siê dobrze prezentuje, jest bardzo zdolny -
od razu zaczyna siê na niego inaczej patrzeæ, je-
dynie przez pryzmat choroby. Bardzo czêsto za-
pominamy nawet, ¿e osoby chore maj¹ prawo do
ró¿nych uczuæ, takich mi³oœæ, potrzeba czu³oœci,
akceptacji... nie ma emocji zarezerwowanych czy
odpowiednich tylko dla zdrowych jednostek.

K. S.: Jaka postawa przewa¿a w relacjach miê-
dzy zdrowymi a chorymi psychicznie ludŸmi?
Sk¹d wynika czêsto towarzysz¹ce tym sytu-
acjom uczucie lêku?

B. Ch-N.: Na ogó³ ludzie boj¹ siê chorych psy-
chicznie - bo takie emocje, jak niechêæ czy agre-
sja w stosunku do nich, najczêœciej wyrastaj¹ na
gruncie strachu przed czymœ nieznanym i nieokre-
œlonym, czego nie da siê zamkn¹æ w ramach ty-
powych zachowañ. Niektórych z nas, szczegól-
nie bliskich osób z problemami psychicznymi,
przera¿a tak¿e mo¿liwoœæ odziedziczenia choro-
by. Warto podkreœliæ, ¿e jeœli w rodzinie pojawi-
³o siê schorzenie psychiczne, to jeszcze wcale nie
znaczy, ze ktoœ zachoruje. Dziedziczymy nie sam¹
chorobê, ale raczej pewn¹ sk³onnoœæ, ograniczon¹
odpornoœæ, ale to, czy rzeczywiœcie pojawi siê
problem, zale¿y jeszcze od wielu innych czynni-
ków. Diagnozowanie opiera siê na subiektywnej,
ludzkiej ocenie lekarza. To nie dzia³a na zasadzie

spojrzenia na wynik z laboratorium. Co wiêcej,
dwie osoby mog¹ chorowaæ na tê sam¹ chorobê
i bêdzie mieæ ona zupe³nie inny przebieg, ponie-
wa¿ pacjenci stanowi¹ dwie indywidualne, ró¿ne
jednostki o odmiennych ¿yciorysach, osobowo-
œciach, warunkach ¿ycia, konstrukcjach psychicz-
nych, otrzyma³y inne wychowanie; choroba psy-
chiczna dopasowuje siê do tego, kogo zaatako-
wa³a. Dlatego w diagnozowaniu trzeba byæ nie-
zwykle ostro¿nym. Wiêkszoœæ z nas boi siê, by
nie zachorowaæ w ten sposób - a kiedy siê boimy,

to unikamy, nie chcemy mieæ ¿adnego kontaktu
z osobami i sytuacjami, które nam o tym przypo-
minaj¹. Niektórzy w podobny sposób reaguj¹ na
psychologa - to przecie¿ ktoœ, kto zajmuje siê
przede wszystkim „wariatami”, nie chcê mieæ z nimi
nic wspólnego, bo ja to nie wariat, wariat to nie ja!

K. S.: Czy ka¿da powa¿na choroba psychicz-
na powszechnie kojarzona jest z szaleñstwem?

B. Ch-N.: Zachowanie osób chorych psychicz-
nie bywa niezrozumia³e i nieprzewidywalne. Nie-
którzy z powodu zaburzeñ w odbiorze rzeczywi-
stoœci pozostaj¹ we w³asnym œwiecie. Wspólnym
objawem chorób psychicznych s¹ zaburzenia pro-
cesów myœlowych, co jednak ró¿nie siê przeja-
wia w zale¿noœci od przypadku - je¿eli ktoœ cho-
ruje na depresjê, te¿ ma zaburzenia myœlenia, ale
przejawiaj¹ siê one raczej w przesadnie pesymi-
stycznym odbiorze œwiata, co nie jest kojarzone
z szaleñstwem. W potocznej opinii sylwetce „wa-
riata” najbardziej odpowiada przypadek schizo-
frenii. Ta choroba - inaczej ni¿ na przyk³ad de-
presja - powoduje nie tylko zaburzenia w odbio-
rze rzeczywistoœci, ale równie¿ zaburzenia toku
myœlenia, rozkojarzenie, spl¹tanie myœlenia. Wy-
powiedzi schizofrenika s¹ nielogiczne, pozbawio-
ne sensu i poprawnoœci gramatycznej, oderwane
od rzeczywistoœci, bo odzwierciedlaj¹ jego prze-
¿ycia, które tak bardzo ró¿ni¹ siê od tego, co zdro-
wy cz³owiek przezywa w danej sytuacji. Na schi-
zofreniê czêsto zapadaj¹ osoby bardzo inteligent-
ne i zdolne, pierwszy rzut choroby ujawnia siê
przed 21. rokiem ¿ycia, potem naprzemiennie
nastêpuj¹ okresy remisji lub wyciszenia objawów
i kolejne etapy ich zaostrzenia. A przecie¿ chorzy
na schizofreniê bardzo czêsto maj¹ ogromny po-
tencja³ intelektualny, który z powodzeniem wy-
korzystuj¹. Bardzo wiele zale¿y jednak od œro-
dowiska w którym siê znajd¹, ludzi z ich otocze-
nia. Jeœli natrafi¹ na mur niezrozumienia i pogar-
dy, s¹ czêsto straceni - dla siebie, dla œwiata, dla
innych.

K.S.: Dziêki dobrze postawionej diagnozie i
odpowiedniej terapii w wielu przypadkach
mo¿na osi¹gn¹æ znaczn¹ poprawê stanu zdro-
wia, która pozwala na powrót do spo³eczeñ-
stwa. Jakie trudnoœci najczêœciej wtedy napo-
tykaj¹?

B. Ch-N.: Czêsto bywa i tak, ¿e chorzy po sku-
tecznym leczeniu wchodz¹ w œrodowisko, które
ich odrzuca, wiêc automatycznie zaczynaj¹ siê
izolowaæ. To dzia³a na zasadzie zamkniêtego ko³a,
poniewa¿ izolacja jest zarówno jednym z obja-
wów, jak i samym powodem choroby. Przepro-
wadzono w tym zakresie konkretne badania: za-
pytano chorych, którzy po leczeniu psychiatrycz-
nym uzyskali ogromn¹ poprawê lub ca³kowicie
powrócili do równowagi psychicznej, jakie by³y
ich doœwiadczenia zwi¹zane z powrotem do spo-
³eczeñstwa. 6 proc. ankietowanych straci³o z tego
powodu pracê, 10 proc. odmówiono wynajêcia
mieszkania, 37 proc. odczu³o, ¿e dotychczasowi
znajomi i przyjaciele zaczêli ich unikaæ. 45 proc.
stwierdzi³o natomiast, ¿e inni czêsto wykorzystuj¹
fakt choroby by dotkliwie ich raniæ czy poni¿aæ.
Jedynie 6 proc. nie zauwa¿y³o ¿adnych przeja-
wów odrzucenia. Trudno siê dziwiæ, ¿e dochodzi
do sytuacji w których tacy ludzie sami wycofuj¹
siê z ¿ycia -  czêsto opowiadaj¹, ¿e id¹c ulic¹ maj¹
wra¿enie, ¿e je¿eli ktoœ na nich patrzy, to na pew-
no dostrzega ich chorobê, ¿e inni wytykaj¹ ich
palcami, bo wiedz¹... niektórzy w sposób okrut-
ny daj¹ im do zrozumienia, ¿e s¹ odmienni. Cho-
rzy wycofuj¹ siê wiêc ze wszystkich kontaktów
boj¹c siê, jak zostan¹ odebrani, z obawy przed
zranieniem, skrzywdzeniem, maj¹c doœwiadcze-
nie, ¿e wczeœniej ktoœ ich Ÿle potraktowa³. Wtedy
nawet w potencjalnie neutralnym lub przychyl-
nym im œrodowisku równie¿ zaczynaj¹ zamykaæ
siê w sobie. Ca³y mechanizm dzia³a wiêc na za-
sadzie samospe³niaj¹cej siê przepowiedni i dla-
tego nieprzerwanie traktuje siê ich jak odmieñ-
ców. Czasem tak niewiele potrzeba, a tak trudno
im to uzyskaæ od otoczenia… zwyk³e ludzkie
odruchy, które umo¿liwi³yby spokojne trwanie
w spo³eczeñstwie, a nie poza jego obrêbem.

K. S.: Na szczêœcie wiele jest te¿ osób, które
staraj¹ siê wyci¹gn¹æ do chorych d³oñ - czy jed-
nak sama chêæ niesienia pomocy wystarczy?

B. Ch-N.: Nawet osoby rozumiej¹ce trudn¹ sy-
tuacjê chorych i wra¿liwe na ich cierpienie czê-
sto pope³niaj¹ b³êdy - podstawowym jest okazy-
wanie litoœci i wyrêczanie w czynnoœciach, z któ-
rymi chorzy sami mogliby sobie poradziæ. Pro-
szê wyobraziæ sobie w³asn¹ reakcjê, jeœli na przy-
k³ad ktoœ z dobrej woli chcia³by nas przeprowa-
dziæ przez drogê zak³adaj¹c, ¿e sami nie mo¿emy
przejœæ. Tymczasem powinniœmy bardziej okazaæ
wsparcie ni¿ litoœæ; poczekaæ, zaufaæ i nie pchaæ
siê z pomoc¹, daæ okazjê do wykazania siê i spraw-
dzenia w sytuacji, która nie przerasta si³ i mo¿li-
woœci drugiej osoby. Dobrze zdaj¹ sobie z tego
sprawê opiekunowie pracuj¹cy w Œrodowisko-
wych Domach Samopomocy. Oprócz najszczer-
szej troski i fachowej opieki pamiêtaj¹ te¿ o tym,
by nie traktowaæ osób chorych psychicznie i nie-
pe³nosprawnych jak ludzi, nad którymi siê trzeba
u¿alaæ, tylko jako jednostki, które te¿ maj¹ coœ
do powiedzenia i posiadaj¹ pewien zasób umie-

Wariat to on - nie ja!
W czterech œcianach mego

bólu nie ma okien ani drzwi
Aleksander Wat

Poza „Nami”
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jêtnoœci. Wystarczy zreszt¹ spojrzeæ na to œro-
dowisko - przecie¿ podopieczni sami dbaj¹ tam
o porz¹dek, sami urz¹dzaj¹ wigilie, imieniny, wrê-
czaj¹ upominki jubilatom, piek¹ ciasto. Zawsze
doceniaj¹ wszystko, co tylko drugi cz³owiek im
ofiarowuje - wspólnie spêdzony czas, staranie i wy-
si³ek, by sprawiæ im przyjemnoœæ... nie jestem
wcale pewna, czy jest to w takim samym stopniu
powszechne w „zdrowym” spo³eczeñstwie, jak
tam w³aœnie. Warto podkreœliæ, ¿e na ogó³ w ŒDSach
znajduj¹ siê zarówno osoby z niedorozwojem
umys³owym jak i chore psychicznie - w przypad-
ku tych drugich pojawiaj¹ siê okresy remisji, czyli
wyzdrowienia, które mog¹ trwaæ bardzo d³ugo,
ca³ymi latami. W tym czasie ci ludzie ca³kiem
normalnie funkcjonuj¹, maj¹ sta³¹ pracê. Kontakt
z placówk¹ jest istotny, poniewa¿ zaspokaja w nich
niezwykle wa¿n¹, a czêsto zaburzon¹, potrzebê
akceptacji i przynale¿noœci do grupy - bez tego
grozi im izolacja i autyzm spo³eczny. Podczas
nawrotów choroby pobyt w ŒDS jest równie cen-
ny - pobyt w nim nie leczy choroby, jednak po-
mo¿e z³agodziæ objawy lub niekiedy opóŸniæ nie-
uchronne procesy regresu umiejêtnoœci. Czy to
rzeczywiœcie tak wiele? - zada sobie pytanie ktoœ

zdrowy. Jako odpowiedŸ nasuwaj¹ siê s³owa
Marka Edelmana: nie ma statystyk jeœli chodzi
o ludzkie ¿ycie i jego jakoœæ, dla ka¿dego to na-
sze w³asne stanowi zawsze ca³e 100 proc. Podob-
nie jak i dla tego drugiego cz³owieka.

K. S.: O czym powinniœmy szczególnie pamiê-
taæ kszta³tuj¹c nasze relacje z osobami chory-
mi psychicznie?

B. Ch-N.: W otwarciu na kontakt z osobami psy-
chicznie chorymi mo¿e pomóc tak¿e œwiadomoœæ,
¿e to nie jest jakiœ abstrakcyjny problem, który
nas z pewnoœci¹ nigdy nie dotknie. Mo¿e ³atwiej
bêdzie wtedy postawiæ sobie pytanie: czego my
sami oczekiwalibyœmy od innych bêd¹c na miej-
scu tych ludzi...? To stwierdzenie dotyka jednak
kolejnej wa¿nej kwestii: tak naprawdê potrafimy
sobie tylko mgliœcie wyobraziæ ów stan, bo nie
jesteœmy w stanie poczuæ tego, co prze¿ywa sa-
motnie taki cz³owiek. Czêsto odciêty PSYCHICZ-
NIE nawet od wsparcia i pomocy najbli¿szych,
stawia czo³a poczuciu derealizacji, któremu to-
warzyszy wszechogarniaj¹cy, nieustanny lêk. Jak
nazwaæ w myœlach ten nieokreœlony, parali¿uj¹-

cy, niesamowity strach - jak dopiero komuœ o nim
opowiedzieæ, czêsto obcemu lekarzowi, który sta-
ra siê postawiæ diagnozê! Tak, osoby chore psy-
chicznie bardzo cierpi¹… najlepiej wyra¿a to gro-
za w ich oczach, bo czêsto oprócz lêku, który jest
w nich samych, pojawia siê tak¿e lêk przed zdro-
wym spo³eczeñstwem, z którym nie znajduj¹
wspólnego jêzyka.

K. S.: Na zakoñczenie nasuwa tak¿e pewne py-
tanie: czym jest obiektywna normalnoœæ i dla-
czego niektórzy zaw³aszczaj¹ sobie prawo do
ustalanie jej kryteriów?

B. Ch-N.: Zastanówmy siê, jak zareagowaliby-
œmy widz¹c w pogrzebowym t³umie ¿a³obników
kogoœ ubranego na bia³o od stóp do g³ów…?
Wariat ?! Tymczasem na przyk³ad dla Chiñczy-
ków w³aœnie ten jasny kolor jest oznak¹ ¿alu po
stracie kogoœ bliskiego… Zamiast pe³nej otwar-
toœci na ludzi, któr¹ trudno osi¹gn¹æ, dopuœæmy
do siebie przynajmniej myœlenie, ¿e to, co „nor-
malne” ma wiele twarzy i nasze wyobra¿enie o nim
nie jest jedynym s³usznym.

„Czujê siê Brzeszczank¹, choæ mieszkam
i pracujê w Katowicach. Kiedy przed laty prze-
bywa³am w Kanadzie i ktoœ pyta³ mnie, sk¹d
jestem, odpowiada³am, ¿e pochodzê z Brzeszcz”
- mówi³a na swoim wernisa¿u w Oœrodku Kul-
tury Magdalena Rajska-Armata. Przed przy-
byciem pierwszych goœci uda³o siê z ni¹ poroz-
mawiaæ o pracy, pasji i planach na przysz³oœæ.

Od pi¹tego listopada mieliœmy oka-
zjê podziwiaæ w brzeszczañskim
Oœrodku Kultury prace malarki
Magdaleny Rajskiej-Armata. Au-
torka pytana sk¹d pomys³, aby w³a-
œnie tu zaprezentowaæ swoje obra-
zy, odpowiada, i¿ jest zwi¹zana
emocjonalnie z t¹ miejscowoœci¹:
- Prawie ka¿de wakacje do piêt-
nastego roku ¿ycia spêdza³am tu
z bratem, u dziadków. St¹d po-
chodzi moja mama, która bardzo
kocha³a tê okolicê i lubi³a w niej
spêdzaæ czas. W zwi¹zku z tym
Brzeszcze kojarz¹ mi siê ze szczê-
œliwym dzieciñstwem, œwiêtami
i rodzin¹. Zreszt¹ nadal mieszka
tu moja ciocia, siostra mamy i kuzynostwo, a na
cmentarzu brzeszczañskim pochowani s¹ moi
bliscy.
 Rzeczywiœcie, czêœæ osób, które przysz³y podzi-
wiaæ malarstwo pani Magdy, podchodzi³o do niej
i z sympati¹ mówi³o „Pamiêtam pani dziadków
i rodziców...” czy te¿ pyta³o „Dlaczego tak rzad-
ko pani u nas bywa?”. Artystka oznajmi³a, ku mi-
³emu zaskoczeniu goœci, ¿e ma tu dom odziedzi-
czony po dziadku, który zamierza w najbli¿szym
czasie wyremontowaæ i zamieniæ na letni¹ pra-
cowniê malarsk¹. Wówczas, jak obieca³a, bêdzie
jeszcze czêœciej przyje¿d¿aæ w te strony, a mo¿e
nawet zorganizuje warsztaty i plenery malarskie.
- To znaczy mo¿emy liczyæ, ¿e wtedy pani prace
bêd¹ dotyczy³y krajobrazu Brzeszcz? - dopyty-

wali siê uczestnicy wernisa¿u. Okaza³o siê, ¿e pani
Rajska-Armata - przed paru laty - ju¿ namalowa-
³a cykl pasteli opartych na pejza¿u brzeszczañ-
skim. Obieca³a, ¿e postara siê znaleŸæ w swoim
archiwum te obrazy i umieœciæ je na stronie inter-
netowej www.magdarajskaarmata.com. Malarka
ma na swoim koncie czternaœcie wystaw indywi-
dualnych oraz udzia³ w wielu plenerach i wysta-

wach zbiorowych. Zapytali-
œmy j¹, w jaki sposób dobie-
ra³a obrazy pokazane w Oœrod-
ku Kultury. Odpowiedzia³a, i¿
ide¹ tej ekspozycji jest zapre-
zentowanie najnowszych prac
- w tym przypadku cyklu do-
tycz¹cego tematu kobiety.
Oprócz tego na brzeszczañ-
skiej wystawie mo¿na rów-
nie¿ znaleŸæ wczeœniejsze
dzie³a artystki: bliskie jej ser-
cu portrety (miêdzy innymi
mê¿a oraz córki), abstrakcje
czy najnowsze rysunki. Oso-
by przyby³e na wernisa¿ od
razu zauwa¿y³y jeden z zapre-
zentowanych tam portretów.

Na nieœmia³e pytanie: „Czy dobrze rozpoznajê,
to pan Wojciech Kilar?”, nam - znaj¹cym kom-
pozytora raczej tylko z telewizji - artystka opo-
wiada o swoim spotkaniu z Wojciechem Kilarem,
którego portret malowa³a na zamówienie Muzeum
Historii Katowic:
- To cz³owiek bardzo ciep³y, potrafi¹cy ze swoim
rozmówc¹ nawi¹zaæ dobry kontakt. By³am za-
szczycona, ¿e poœwiêci³ mi parê godzin, mimo i¿
mia³ wtedy chor¹ ¿onê. Nie móg³ osobiœcie po-
zowaæ do portretu, ale zgodzi³ siê na sesjê foto-
graficzn¹. Zrobi³am kilkadziesi¹t zdjêæ, nastêp-
nie wybra³am najlepsze ujêcia i, na ich podsta-
wie, namalowa³am cykl jego portretów.
Uczestnicy wernisa¿u mieli tak¿e okazjê dowie-
dzieæ siê czegoœ o specjalnych technikach malar-

skich artystki (osobiœcie przez ni¹ wypracowanych)
oraz o szczegó³ach dotycz¹cych sposobu pracy.
Studium portretu artystka zaczyna od rysunków.
Jak sama mówi, w tej dziedzinie wymagana jest
naturalna otwartoœæ w stosunku do ludzi. W in-
nych cyklach czêsto jej inspiracj¹ jest kolor. Two-
rzy pastele i akwarele, ale najbardziej ceni sobie
„olej na p³ótnie”. Przyk³adem innowacyjnej tech-
niki malarskiej jest „olej na kalce”, która to stano-
wi dobre pod³o¿e dla farb olejnych i pozwala au-
torce zachowaæ swobodê malowania.
Artystka opowiada³a równie¿ o swoich planach
na przysz³oœæ, którymi s¹ realizacja zaczêtych
portretów (Feliksa Bocheñskiego, Andrzeja Jasiñ-
skiego) oraz kontynuowanie swoich idei malar-
skich w nowych obrazach. Na zakoñczenie wer-
nisa¿u Magdalena Rajska-Armata zdradzi³a, i¿
ucieszy³o j¹ pojawienie siê na wernisa¿u przed-
stawicieli równie¿ m³odszego pokolenia. Za
szczególnie wa¿ne artystka uwa¿a inicjatywy ad-
resowane do m³odych osób, a tym bardziej przez
nich realizowane. Dziêkuj¹c za rozmowê wyra-
¿am jednoczeœnie nadziejê (wraz z mieszkañca-
mi Brzeszcz), i¿ to nie ostatnia taka wystawa uta-
lentowanej Brzeszczanki w naszym mieœcie.

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Portret - to mój g³ówny temat

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie własnościo-
we 47 m2 w Brzeszczach przy ul. Bolesława Pru-
sa z ogrzewaniem centralnym. Tel.: 784 611 043.
• Montaż i konserwacja anten RTV-sat. Tel.: 33
8107 022, 604 836 409.
• Chętnie podejmę pracę przy porządkach świą-
tecznych w zakresie mycia okien, ogólnego sprzą-
tania, itp. Tel.: 791 383 517.
• Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni
0,1331 ha w Jawiszowicach przy ulicy Pocztowej.
Cena do uzgodnienia. Tel.: 604 200 613.
• Do sprzedania nieruchomość o pow. 12 390,00
m2 zabudowana budynkiem mieszkalno-usłu-
gowym o pow. użytkowej 830,95 m2. Tel.: 32
737 20 55.

Og³oszenie drobneOg³oszenie drobneOg³oszenie drobneOg³oszenie drobneOg³oszenie drobne
Marzena SpadekMarzena SpadekMarzena SpadekMarzena SpadekMarzena Spadek

Magdalena Rajska-Armata
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Kalendarium przedsiêwziêæ
w grudniu

3 grudnia, godz. 15.30 (sala widowiskowa OK)
MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE Z SAMORZĄDEM
OSIEDLOWYM nr 2
W programie: film dla dzieci, paczki mikołajkowe.

6 grudnia, godz. 16.00 (sala widowiskowa OK)
MIKOŁAJKI Z SAMORZĄDEM OSIEDLOWYM nr 1
W programie spektakl „MAGICZNA GWIAZDKA
Z CZARODZIEJEM I WRÓŻKĄ” w wykonaniu akto-
rów z APOLLINO z Ostrowa Wielkopolskiego, spo-
tkanie z Mikołajem.

6 grudnia, godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
ROZMOWY NIE TYLKO O KSIĄŻKACH - klub zapra-
sza na kolejne spotkanie „Zwyczaje Świąt Bożego
Narodzenia w literaturze polskiej”.

6 grudnia, godz. 18.00 (sala widowiskowa OK)
MIKOŁAJKI Z OŚRODKIEM KULTURY
W programie spektakl „MAGICZNA GWIAZDKA
Z CZARODZIEJEM I WRÓŻKĄ” w wykonaniu aktorów
z APOLLINO z Ostrowa Wielkopolskiego, spotkanie
z Mikołajem. Bilet 20 zł.

9 grudnia godz. 15.00 (sala widowiskowa)
IV BARBÓRKOWE POTYCZKI GAWĘDZIARZY
„BRZESZCZANIE KONTRA SĄSIADY ZZA MIEDZY”
W programie prezentacje gawędziarzy, śpiewaków lu-
dowych i zespołów śpiewaczych w kategoriach dzieci,
młodzieży oraz dorosłych.
ORGANIZATOR: Ośrodek Kultury Brzeszcze
WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd Gminy Brzeszcze,
Urząd Gminy Miedźna, Lokalna Grupa Działania DO-
LINA SOŁY, KWK Brzeszcze „Silesia”, Gminy Ośro-
dek Kultury w Miedźnej, Stowarzyszenie na Rzecz

Gminy Brzeszcze BRZOST, Towarzystwo Kultury Te-
atralnej Brzeszcze.

9, 10 grudnia, godz. 16.00-20.00
GIEŁDA PRZEDŚWIĄTECZNA; Poczuj magiczny na-
strój świąt podziwiając ozdoby świąteczne wykonane
z wyobraźnią!
Zapraszamy na wystawę, ekspozycję i zakup świą-
tecznych ozdób wykonanych w różnych technikach
plastycznych.

9, 10 grudnia (hol dolny Ośrodek Kultury)
SERCE DLA ZWIERZĄT - zbiórka karmy, kocy, misek
dla zwierząt w schroniskach organizowana przez mło-
dzież z projektu REWOLUCJA ŚWIADOMOŚCI.

11 grudnia, godz. 16.00- 18.00 (hala sportowa)
EKSTREMALNE SPOTKANIA NA LINIE organizowa-
ne przez Speleoklub i Ośrodek Kultury Brzeszcze. Za-
praszamy dzieci i młodzież. W programie park linowy,
stanowiska wspinaczkowe, konkurs budowania wieży
ze skrzynek, dmuchańce dla najmłodszych.
Wstęp: 5 zł od osoby, opiekunowie bezpłatnie.

13 grudnia godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
BAŚNIOWE CZYTANKI - zapraszamy wszystkich mi-
łośników baśni od lat 6.

14 grudnia godz. 16.00 (sala widowiskowa OK)
OBCHODY DNIA WOLONTARIUSZA
W programie podziękowanie za pracę i nagrodzenie
wolontariuszy działających w Koalicji na rzecz Wolon-
tariatu w Brzeszczach oraz występy artystyczne.

15 grudnia, godz. 17.00
ZAJĘCIA CERAMICZNE

W najbli¿szym czasie temperatura bêdzie
oscylowaæ w naszym regionie poni¿ej -10 C,
co stanowi bardzo trudny okres dla bezdom-
nych przebywaj¹cych w nieogrzewanych pu-
stostanach, altanach czy ³awkach. Stra¿nicy
staraj¹ siê kontrolowaæ wytypowane miejsca,
w których mog¹ przebywaæ bezdomni, jednak
najbardziej liczymy na informacje od mieszkañ-
ców. Zg³oszenia w znacz¹cy sposób przyspie-
szaj¹ czas interwencji i mog¹ uratowaæ ¿ycie.
W Stra¿y Miejskiej w Brzeszczach funkcjonu-
je noclegownia, która jest dostêpna dla ka¿de-
go bezdomnego z terenu Gminy Brzeszcze.
Noclegownia gminna czynna jest przez ca³y rok
od godziny 17.00-7.00, w œwiêta ustawowe -
ca³odobowo. Wszystkie osoby przebywaj¹ce
tam maj¹ zapewniony gor¹cy posi³ek, ciep³¹
k¹piel oraz zostaj¹ wyposa¿eni w œrodki czy-
stoœci i higieny osobistej.

986 oraz (32) 737 38 36 to numery telefonów Stra-
¿y Miejskiej w Brzeszczach pod którymi mo¿na
zg³aszaæ informacje o osobach bezdomnych.

16 grudnia, godz. 19:00 (Biblioteka Główna)
STRACHY NA LACHY - godzina z duchami między
bibliotecznymi półkami - dla tych, którzy lubią się bać
i rozwiązywać zagadki.
ZAPRASZAMY DZIEWCZĘTA z klas III-VI.

17 grudnia godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
STRACHY NA LACHY - godzina z duchami między
bibliotecznymi półkami - dla tych, którzy lubią się bać
i rozwiązywać zagadki.
ZAPRASZAMY CHŁOPCÓW z klas III-VI.

20 grudnia godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
Z JULKIEM I JULKĄ POZNAJEMY ŚWIAT WIEDZY,
SPOTKANIA DLA TYCH, KTÓRZY LUBIĄ WIEDZIEĆ
- zapraszamy dzieci w wieku 5-7 lat.

21 grudnia (Kraków Rynek Główny)
Krakowski Korowód Grup Kolędniczych z udziałem m.
in. zespołów regionalnych z gminy Brzeszcze.

28 grudnia
W GRUDNIOWY WIECZÓR; Spotkanie Klubu Niepro-
fesjonalnej Twórczości Literackiej PIÓROMANI.

29 grudnia godz. 19.00 (Kino Wisła)
CARMEN; Opera na zakończenie roku. Retransmisja
z Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Najwyższa ja-
kość w najlepszej technologii.
Cena biletu: 35 zł.

31 grudnia godz. 22.00 (plener przed OK)
SYLWESTER W PLENERZE
W programie HITY MUZYCZNE 2010 roku, POKAZ
NOWOROCZNYCH FAJERWERKÓW, NOWOROCZ-
NE ŻYCZENIA
Zapraszamy na uroczyste otwarcie już od 22.00!!!

KLUB MIŁOŚNIKÓW SZACHÓW
Zapraszamy na spotkania w każdy wtorek godz.18.00
w sali nr 40

W dniach 26-27 listopada ju¿ po raz jedena-
sty odby³o siê w Kinie „Wis³a” Forum Kina Pol-
skiego. Pierwszego dnia mieliœmy mo¿liwoœæ
obejrzenia trzech filmów: „Chrzest” Marcina
Wrony, „Prosta historia o mi³oœci” Arkadiusza
Jakubika oraz „Essential Kipling” Jerzego Skoli-
mowskiego, drugi z wie-
czorów to projekcja g³o-
œnej „Ró¿yczki” Jana Ki-
dawy-B³oñskiego oraz
„Wichrów Ko³ymy” Mar-
leen Gorris.
Forum uœwietni³o równie¿
spotkanie z Magdalen¹ Po-
p³awsk¹ i Bart³omiejem
Top¹, odtwórcami g³ów-
nych ról w „Prostej histo-
rii o mi³oœci”. Szerszej pu-
blicznoœci aktorzy ci znani
s¹ przede wszystkim z kreacji serialowych, z cze-
go zdaj¹ sobie sprawê. Uwa¿aj¹ nawet, i¿ skoro
najwiêksz¹ ogl¹dalnoœæ maj¹ w³aœnie programy
telewizyjne, to widzowie (rzadko odwiedzaj¹cy
teatr czy kino) przynajmniej bêd¹ ich kojarzyæ
z tymi postaciami. Wed³ug nich aktor ma szansê

rozwin¹æ siê równie¿ w takiej pracy, ale na szczê-
œcie zdarzaj¹ siê re¿yserzy z ofertami w rodzaju
„Prosta historia”.
Nastêpne pytania skierowane do artystów doty-
czy³y w³aœnie zakoñczonego seansu (przypomnij-
my - opowiada³ historiê mi³osn¹ rozgrywaj¹c¹ siê

w trakcie realizacji fil-
mu). „Czy praca na pla-
nie wygl¹da dok³adnie
tak, jak przedstawiona
na ekranie?”. Zapytani
aktorzy wyjaœniali, ¿e
jest to oczywiœcie tyl-
ko namiastka, próbka
tego, co rzeczywiœcie
dzieje siê na planie fil-
mowym. Odbiorca po-
czu³by siê znu¿ony,
gdyby mia³ obejrzeæ

wszystkie etapy produkcji obrazu. Co nie zmia-
nie faktu, ¿e starano siê w miarê mo¿liwoœci za-
chowaæ realia pracy aktorskiej czy re¿yserskiej.
Forum Kina Polskiego rokrocznie cieszy siê  po-
pularnoœci¹ wœród kinomanów, dlatego zaprasza-
my za rok.

W jednej z g³ównych ról „film o filmie”

Goœcie Oœrodka Kultury

Marzena SpadekMarzena SpadekMarzena SpadekMarzena SpadekMarzena Spadek

Og³oszenie Stra¿y
Miejskiej
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Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
Huragan Babski (czwartek; 17.00)
2.12 Warsztaty decoupage „Bańka choinkowa”.
8.12 Warsztaty „Bańka wstążkowa”.
17.12 Warsztaty florystyczne „Świąteczny stroik” -
szczegóły na plakatach.
20.12 Huraganowa Agapa.

Biblioteka zaprasza:
16.12 „Rozczytaj swoje dziecko z Julkiem i Julką”
(17.00).
22.12 Spotkanie dla przedszkolaków.
28.12 „Galeria Młodych” w bibliotece (17.00).
30.12 Lecznica książkowa - spotkanie dla kobiet
(17.00).

Świetlica zaprasza:
7.12 Mikołajki 2010; szczegółowe informacje na pla-
katach (17.00).

Oœ. PaderewskiegoOœ. PaderewskiegoOœ. PaderewskiegoOœ. PaderewskiegoOœ. Paderewskiego
6.12 Osiedlowe spotkanie z Mikołajem.
8.12 Robimy ozdoby świąteczne - warsztaty dla dzieci.
11.12 Wyjazd do O.C. Kultury na sztukę pt. „Andro-
pauza - Męska Rzecz”.
14.12 „Irys folding”- ozdabianie papierkami; warsztaty
międzypokoleniowe.
17.12 Świetlicowa wigilia dla dzieci.
W każdy poniedziałek i środę zapraszamy panie na
aerobik.

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
03.12 Kartki świąteczne w stylu „Iris holding” - warsz-
taty dla dzieci i młodzieży szkolnej (15.30).
04.12 Mikołajki dla dzieci: wyjazd do Parku Świętego
Mikołaja w Zatorze (14.30).
15.12 „Basia i Boże Narodzenie” - zapraszamy rodzi-
ców, dziadków z małymi dziećmi na bajkowe popołu-
dnie z cyklu „A co Basia na to?”.
16.12 Quilling - warsztaty dla pań prowadzi Agnieszka
Ziółkowska (17.00).
31.12 Dom Ludowy i OSP Skidziń zapraszają na za-
bawę sylwestrową. Cena biletu: 250zł od pary. Szcze-
góły na plakatach.
W każdy wtorek aerobik dla pań (18.30).
W każdą środę próby i spotkania okolicznościowe ze-
społu Skidzinianie (19.00).

BórBórBórBórBór
04.12 Spotkanie ze św. Mikołajem - wyjazd do Parku
św. Mikołaja w Zatorze (14.30).
08.12 Spotkania kobiet w bibliotece - rozmowy na te-
maty różne: co nas ciekawi, nurtuje, inspiruje oraz
warsztaty plastyczne „Bombka wstążkowa” (17.00).
15.12 Spotkania kobiet - pokaz kulinarny „Świąteczne
przysmaki” poprowadzi Małgorzata Małkus (15.00).
20.12 Świąteczne „Spotkanie z książką” z udziałem
przedszkolaków z Przedszkola w Borze (11.00).
20-31.12 „Och Fryderyku - o człowieku i muzyku infor-
macji bez liku” - wystawa z okazji 200-lecia urodzin
kompozytora.
31.12 Bal Sylwestrowy - zapraszają Koło Gospodyń
Wiejskich i DL; szczegóły w DL i na plakatach.

WilczkowieWilczkowieWilczkowieWilczkowieWilczkowie
01-17.12 „Och Fryderyku - o człowieku i muzyku infor-
macji bez liku” - wystawa z okazji 200-lecia urodzin
kompozytora.
04.12 Spotkanie ze św. Mikołajem - wyjazd do Parku
św. Mikołaja w Zatorze (14.30).
02.12 „Bombka wstążkowa” - warsztaty plastyczne dla
pań w każdym wieku, np. mamy z córkami (17.00).
07.12 Pokaz kulinarny „Dania bożonarodzeniowe” po-
prowadzi Małgorzata Małkus (15.00).
31.12 Bal Sylwestrowy; szczegóły w DL i na plakatach.

ZasoleZasoleZasoleZasoleZasole
7.12 „Świąteczne cuda z wikliny” - warsztaty dla kobiet.
8.12 Warsztaty decoupage.
14.12 Świąteczne dekoracje.
17.12 Spotkanie przy wigilijnym stole
W każdy wtorek i czwartek zajęcia aerobiku
W każdy piątek zajęcia taneczne - grupa młodsza
(15.30), grupa starsza (17.30).

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice
06.12 Spotkanie dla dzieci ze Świętym Mikołajem
(16.00).
08.12 „Wigilijne nastroje” - zajęcia dla przedszkolaków.
10.12 Świąteczne ozdoby z makaronu - warsztaty pla-
styczne (14.00).
16.12 „Strojna choinka” - warsztaty wykonywania
dawnych ozdób choinkowych prowadzone przez
panie z KGW ,,Jawiszowianki”.
13.12 oraz 20.12 Zajęcia dla najmłodszych dzieci
w Klubie Malucha (10.00).

Os. SzymanowskiegoOs. SzymanowskiegoOs. SzymanowskiegoOs. SzymanowskiegoOs. Szymanowskiego
04.12 Wyjazd do Krainy Św. Mikołaja w Zatorze (14.15).
06.12 Spotkanie z Mikołajem organizowane wspólnie
ze Stowarzyszeniem Olimp i samorządem osiedlowym
nr 7 (17.30).
07.12 Świąteczne ozdoby - zajęcia florystyczne dla
dzieci i młodzieży (16.30).
17.12 „Tradycje bożonarodzeniowe” - spotkanie dla
dzieci organizowane wspólnie z biblioteką „Strażnica”
(16.30).
W każdy poniedziałek zajęcia taneczne
Grupa młodsza (7-10 lat) początkująca (14.00-15.00).
Grupa starsza (11-15 lat) zaawansowana (15.00-16.00).
W każdy czwartek Klub Aktywnych Panów (18.00-
20.00)
W każdy wtorek zajęcia plastyczne (16.00)
Klub Seniora zaprasza w środy (14.00-16.00)

Repertuar
10-12.12.2010
godz. 16.30, 18.00 ZAPLĄTANI 3D
godz. 20.00 ŚNIADANIE DO ŁÓŻKA (Polska, 15)
13.12.2010 nieczynne
14-16.12.2010
godz. 18.00 ZAPLĄTANI 3D
godz. 20.00 ŚNIADANIE DO ŁÓŻKA
17.12.2010
godz. 19.00 ZAPLĄTANI 3D
godz. 20.30 SKRZYDLATE ŚWINIE
18-19.12.2010
godz. 18.00 ZAPLĄTANI 3D
godz. 20.00 SKRZYDLATE ŚWINIE
20.12.2010 nieczynne
21-22.12.2010
godz. 18.00 ZAPLĄTANI 3D
godz. 20.00 SKRZYDLATE ŚWINIE
23-25.12.2010 nieczynne
26.12.2010
godz. 16.00, 18.00, 20.00 OPOWIEŚCI Z NARNII:
PODRÓŻ WĘDROWCA DO ŚWITU 3D
27-28.12.2010
godz. 12.00, 14.00, 16.00 OPOWIEŚCI Z NARNII:
PODRÓŻ WĘDROWCA DO ŚWITU 3D
godz. 18.00 JOANNA
29.12.2010
godz. 12.00, 14.00 OPOWIEŚCI Z NARNII: PODRÓŻ
WĘDROWCA DO ŚWITU 3D
godz. 19.00 RETRANSMISJA Z METROPOLITAN
OPERA W NOWYM JORKU OPERY CARMEN
30.12.2010
godz. 12.00, 14.00, 16.00 OPOWIEŚCI Z NARNII:
PODRÓŻ WĘDROWCA DO ŚWITU 3D
godz. 18.00 KINO SENIORA - JOANNA
31.12.2010
godz. 10.00, 14.00 OPOWIEŚCI Z NARNII: PODRÓŻ
WĘDROWCA DO ŚWITU 3D
01-02.01.2011 nieczynne

ARNIKA ul. S³owackiego 4
17.12 - 24.12
CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
10.12 - 17.12
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
24.12 - 31.12
SYNAPSA ul. £okietka 39
03.12 - 10.12 - 31.12
* dy¿ur nocny trwa od godz. 20.00 do 8.00
dnia nastêpnego.

Dy¿ury aptek w grudniuDy¿ury aptek w grudniuDy¿ury aptek w grudniuDy¿ury aptek w grudniuDy¿ury aptek w grudniu
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Wanda Chotomska

Je¿eli to, co czytamy w dzieciñ-
stwie ma wp³yw na to, jacy jeste-
œmy w przysz³oœci, warto pozna-
waæ ulubione ksi¹¿ki, te wyj¹t-
kowe, zapamiêtane na wiele,
wiele lat.

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

Tym razem do rozmowy o czy-
taniu i ulubionej ksi¹¿ce z dzie-
ciñstwa zaprosiliœmy Barbarê
Gawryluk - autorkê ksi¹¿ek dla
dzieci, t³umaczkê i dziennikar-
kê radiow¹. W Radiu Kraków prowadzi au-
torsk¹ audycjê „Alfabet”, poœwiêcon¹ litera-
turze dla dzieci. Pani Barbara by³a goœciem
biblioteki na spotkaniu fina³owym „Jesieñ nie
ca³kiem literacka - spotkanie z Fryderykiem
Chopinem”, gdzie by³a jurorem w konkursie
„S³uchaj Chopina”.

Ulubiona ksi¹¿ka
z dzieciñstwa i dla-
czego ta?
Moja ulubiona ksi¹¿ka
z dzieciñstwa to „Dzie-
ci z Bullerbyn” Astrid
Lindgren. Przeczyta-
³am j¹, kiedy mia³am
oko³o szeœciu lat i to
by³a pierwsza na-
prawdê gruba ksi¹¿-

ka, od której nie mog³am siê oderwaæ. Zawsze
bardzo lubi³am historie o rówieœnikach, nie prze-
pada³am za baœniami czy ksi¹¿kami fantastycz-
nymi. „Dzieci z Bullerbyn” przeczyta³am kilka-
naœcie razy, to by³ te¿ pocz¹tek mojej przygody
ze szwedzk¹ literatur¹.

Dlaczego warto czytaæ?
Kiedy cz³owiek lubi czytaæ, to nigdy siê nie nu-
dzi. Warto czytaæ, bo ksi¹¿ka pozwala zapomnieæ
o k³opotach, przenieœæ siê w wymarzone miejsca,
œmiaæ siê na g³os albo prze¿ywaæ niesamowite
przygody. Do czytania nie potrzeba nic wiêcej
oprócz ksi¹¿ki. Warto umieæ czytaæ w ró¿nych
sytuacjach: w poci¹gu, tramwaju, poczekalni czy
na pla¿y. Nie marnujemy czasu, a na dodatek up³y-
wa on nam bardzo przyjemnie.

Czytam teraz
Czytam zwykle kilka ksi¹¿ek równoczeœnie. Za-
wsze jest wœród nich jakaœ ksi¹¿ka dla dzieci, bo
przygotowujê siê do mojego programu w Radiu
Kraków, czyli do Alfabetu. Teraz czytam
„Agnieszka Osiecka dzieciom”. Na moim stole
le¿y te¿ trzecia czêœæ przygód Tsatsikiego, boha-
tera ksi¹¿ek Moni Nilsson. Tê ksi¹¿kê pt. „Tylko
Tsatsiki” bêdê teraz t³umaczyæ z jêzyka szwedz-
kiego. Czytam te¿ najnowsza ksi¹¿kê Andrzeja
Stasiuka „Dziennik pisany póŸniej”.

Równie¿ czytelników Odg³osów Brzeszcz zapra-
szamy do podzielenia siê z nami swoimi wspo-
mnieniami o ukochanej ksi¹¿ce dzieciñstwa, tak
bardzo wyj¹tkowej, ¿e zapamiêtanej do dzisiaj.

Piêtnastego listopada br. pojechaliœmy do
Oœrodka Kultury w Brzeszczach, by wzi¹æ udzia³
w podsumowaniu projektu dla trzecioklasistów
„Jesieñ nie ca³kiem literacka - spotkanie z Fryde-
rykiem Chopinem”. Wœród zaproszonych goœci
by³y m. in. pani Barbara Gawryluk - autorka ksi¹-
¿ek dla dzieci - oraz pani Teresa Jankowska bur-
mistrz Brzeszcz.
Zajêcia dla pe³nej dzieciaków widowni przygo-
towa³y i prowadzi³y Panie z Biblioteki Oœrodka
Kultury w Brzeszczach. Prezentacja multimedial-
na pozwoli³a nam bli¿ej poznaæ ¿ycie i twórczoœæ
Fryderyka Chopina. Dowiedzieliœmy siê, ¿e Cho-
pin i jego muzyka s¹ znani na ca³ym œwiecie oraz,
¿e praktycznie w ka¿dej sekundzie ktoœ gdzieœ
s³ucha muzyki tego genialnego kompozytora!
A rondo to nie tylko rodzaj skrzy¿owania czy
brzeg kapelusza, ale tak¿e powtarzaj¹cy siê utwór.
W trakcie spotkania zaprezentowali siê nasi ko-
ledzy i kole¿anki z SP 2. Tematem wystêpu by³a

oczywiœcie muzyka Chopina. Rozstrzygniêto te¿
konkurs na tekst reklamy radiowej popularyzuj¹-
cej muzykê Chopina. Wœród zdobywców I, II i III
miejsca byli równie¿ uczniowie naszej szko³y.
Gratulujemy!

„S³uchaj Chopina!” - najlepsze teksty re-
klamy radiowej popularyzuj¹cej muzykê
Chopina:

S³uchaj co dzieñ Fryderyka
Bo to piêkna jest muzyka

Zofia Podleszañska
SP nr 1

Znacie Szopena - pisze siê Chopin
Ju¿ w dawnej Polsce s³uchali go ch³opi.

Czytelnictwo

S³uchaj co dzieñ Fryderyka
Bo to piêkna jest muzyka

Zespó³ redakcyjny gazetki szkolnejZespó³ redakcyjny gazetki szkolnejZespó³ redakcyjny gazetki szkolnejZespó³ redakcyjny gazetki szkolnejZespó³ redakcyjny gazetki szkolnej
„Miêdzy nami uczniakami”„Miêdzy nami uczniakami”„Miêdzy nami uczniakami”„Miêdzy nami uczniakami”„Miêdzy nami uczniakami”

(SP 1 Brzeszcze)(SP 1 Brzeszcze)(SP 1 Brzeszcze)(SP 1 Brzeszcze)(SP 1 Brzeszcze)

Jego muzykê zna ca³y œwiat
Na jego temat piszê ten rap.

M³ody i stary s³ucha Chopina
Bo jego twórczoœæ ³¹czy pokolenia.

Siadam przed wie¿¹, chwytam za stery
I ju¿ w g³oœnikach leci Fryderyk.

S³uchaj go rano, s³uchaj go wieczór
Bo jego muzê czuæ wci¹¿ w powietrzu.

Ania Stawowy
SP Jawiszowice

Rozmowa z Chopinem
Ja:  - Jak Ciê Chopinie zareklamowaæ?

Ju¿ od myœlenia boli mnie g³owa!
Chopin:

Zamiast wymyœlaæ wierszyki,
pos³uchaj mojej muzyki!

Joanna Bibrzycka
ZSP Skidziñ

Fina³ projektu Jesieñ nie ca³kiem literacka

BiblBiblBiblBiblBibl

Pani Basia, przyjació³ka naszej biblioteki
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Aktualnoœci

Szanowni Pañstwo,
Zapraszam do sk³adania wniosków do Nagrody
Burmistrza Oskardy 2010. Bie¿¹cy rok by³ obfi-
ty w wydarzenia, które odby³y siê dziêki aktyw-
noœci mieszkañców, organizacji oraz instytucji.
Zachêcam do ich zauwa¿enia i podkreœlenia.
Wokó³ nas dzieje siê wiele dobra, trzeba je wy³u-
skaæ i nagrodziæ, aby pokazaæ, jak wielki poten-
cja³ jest w ka¿dym z nas, zw³aszcza, gdy dzieli-
my siê nim z drugim cz³owiekiem.

Z wyrazami szacunku

Wzór wniosku mo¿na otrzymaæ w informatorium
Urzêdu Gminy oraz sekretariacie Oœrodka Kul-
tury oraz na stronie internetowej gminy Brzesz-
cze www.brzeszcze.pl. Termin i miejsce sk³ada-
nia wniosków: 10 stycznia 2011 roku, sekretariat
burmistrza Brzeszcz, Urz¹d Gminy w Brzesz-
czach, ul. Koœcielna 4.

Szanowni Mieszkañcy Gminy Brzeszcze,
W imieniu Komitetu Wyborczego „Wspólnota
Samorz¹dowa Gminy Brzeszcze” sk³adamy
Pañstwu serdeczne podziêkowania za oddanie
swych g³osów na naszych kandydatów, obda-
rzaj¹c ich zaufaniem.
Jako nowowybrani przez Pañstwa radni Rady
Miejskiej Brzeszcz - kadencji 2010-2014 - za-
pewniamy, ¿e do³o¿ymy wszelkich starañ, aby
tego zaufania nie zawieœæ.

Jednoczeœnie z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia sk³adamy Pañstwu i Wa-
szym bliskim najserdeczniejsze ¿yczenia zdro-
wia i wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym.

Danuta Socha
Marek Czopek
Bogdan Czuwaj
S³awomir Drobny
Arkadiusz W³oszek
Krzysztof Zalwowski

Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy Gminy
Brzeszcze

Dziêkujê Pañstwu
za udzia³ w wyborach
samorz¹dowych 21 li-
stopada oraz 5 grudnia
2010 roku i poparcie
mojej kandydatury. Pra-
ca burmistrza to s³u¿ba
mieszkañcom, odpowie-
dzialnoœæ za s³owa, pod-
jête decyzje i z³o¿one
deklaracje. Przez kolej-
ne 4 lata jako w³odarz
Gminy z tych obowi¹zków bêdê siê stara³a bar-
dzo dobrze wywi¹zywaæ. Jestem osob¹ zaanga-
¿owan¹ w dialog i wspó³pracê z mieszkañcami,
instytucjami oraz organizacjami. Wa¿ne s¹ dla
mnie otwartoœæ, wzajemny szacunek i zaufanie,
umiejêtnoœæ s³uchania siebie nawzajem, odpo-
wiedzialnoœæ za s³owa i podjête dzia³ania. Te
wartoœci buduj¹ p³aszczyznê wspó³pracy i chêæ
dzia³ania.

Swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie, które naby³am
w czasie poprzedniej kadencji, pragnê wykorzy-
staæ w kolejnych czterech latach dla osi¹gniêcia
zrównowa¿onego rozwoju naszej Ma³ej Ojczyzny.

Zapraszam Pañstwa do wspó³pracy.

Z wyrazami szacunku

Teresa Jankowska

TTTTTeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowska
Burmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz Brzeszcz

TTTTTeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowska
Burmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz Brzeszcz

„CYKLISTA” zaprasza na imprezy
18.12.10 (sobota) Teatr „Bagatela” Kraków. „Sza-
lone no¿yczki” - komedia kryminalna. Cena bi-
letu normalnego 85 z³, ulgowego 75 z³ (w tym
przejazd, bilet i ubezpieczenie) Wyjazd z Prze-
cieszyna o 13.00, powrót ok. 20.00.

31.12.10 /1.1.11 Powitanie Nowego Roku w Wied-
niu. Cena: 150 z³ + 10 euro (w tym przejazd au-
tokarem klasy LUX, opieka pilota-przewodni-
ka, obiad na terenie Czech, butelka szampana
na 2 osoby i ubezpieczenie). Wyjazd z Przecie-
szyna 31 grudnia 2010 r. o godz. 11.00, powrót
1 stycznia 2011 r. ok. godz. 8.00.

31.12.10/1.1.11 Powitanie Nowego Roku w Bu-
dapeszcie. Cena: 150 z³ + 10 euro (w tym prze-
jazd autokarem klasy LUX, opieka pilota-prze-
wodnika, obiad na terenie S³owacji, butelka szam-
pana na 2 osoby i ubezpieczenie). Wyjazd z Prze-
cieszyna 31 grudnia 2010 r. o godz. 11.00, po-
wrót 1 stycznia 2011 r. ok. 9.00.

31.12.10/1.1.11 Powitanie Nowego Roku w Ber-
linie na tropikalnej wyspie (Tropical Islands).
Cena: 220 z³ + 60 euro (w tym przejazd autoka-
rem klasy LUX, opieka pilota-przewodnika, obiad
na terenie Polski, butelka szampana na 2 osoby,
wstêp na Tropical Island i ubezpie-
czenie). Wyjazd z Przecieszyna 31
grudnia 2010 r. o godz. 11.00, po-
wrót 1 stycznia 2011 r. ok. 11.00.

15.1.11 (sobota) Bal cyklisty. Za-
bawa karnawa³owa dla cz³onków
i sympatyków Towarzystwa „CY-
KLISTA” w restauracji „S³owiañ-
skiej”. Cena: 100 z³. Pocz¹tek o godz.
18.00. Zabawa przewidziana do
bia³ego rana.

26.1.11 (œroda) Moskiewski Cyrk na
Lodzie. Dom Muzyki i Tañca w Gli-

wicach. Fascynuj¹ce show dla doros³ych i dzie-
ci. Cena: 90 z³, 110 z³, 140 z³, 170 z³ (w tym
bilet wstêpu, przejazd i ubezpieczenie). Wyjazd
o 17.00, powrót ok. 23.00.

12.2.11 (sobota) Operetka „Hrabina Marica”.
Gliwicki Teatr Muzyczny.
Cena: 75 z³, 65 z³ (ulgowe). Wyjazd z Przecie-
szyna o godz. 16.00, powrót ok. 22.30.

W lutym zaprosimy Pañstwa na kuligi w Be-
skidy pod warunkiem, ¿e spadnie œnieg.

Dane kontaktowe:
Zarz¹d TTR „CYKLISTA”
ul. Wyzwolenia 35,
32-625 Przecieszyn
Tel/fax. 32/211 08 59, 600 978 355
www.cyklista.com.pl
e-mail: ttrcyklista@wp.pl

Przy zg³oszeniu na imprezê prosimy podaæ na-
stêpuj¹ce dane: imiê, nazwisko, dok³adny ad-
res zamieszkania z kodem, nr PESEL oraz nr
telefonu kontaktowego. Przy zapisie obowi¹-
zuje zaliczka w wysokoœci 100 z³, przy impre-
zach tañszych - ca³oœæ nale¿noœci.

PodziêkowanieOskardyPodziêkowanie

Fabiola Switalla-KorczykFabiola Switalla-KorczykFabiola Switalla-KorczykFabiola Switalla-KorczykFabiola Switalla-Korczyk

Olimp na osiedlu
Paderewskiego
Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci

Niepe³nosprawnych „Olimp” oraz Oœrodek
Kultury zorganizowali wyj¹tkowe spotkanie
wokó³ integracji podsumowuj¹ce projekt: „Ra-
zem æwiczymy, tworzymy i siê bawimy…”, któ-
re odby³o siê w œwietlicy Oœrodka Kultury na
Osiedlu Paderewskiego. Goœæ specjalny, p. dr
Danuta Wolska przekonywa³a zabranych o (na
pozór oczywistym fakcie), ¿e ka¿de dziecko po-
trzebuje szczêœliwych rodziców. Nawi¹zuj¹c do
tematu wyk³adu przygotowaliœmy, szczególnie
z myœl¹ rodzicach dzieci niepe³nosprawnych, spe-
cjalne upominki, a dla wszystkich goœci mo¿li-
woœæ wymiany doœwiadczeñ przy mi³ym poczê-
stunku. Organizacja spotkania by³a mo¿liwa dziê-
ki dotacji ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
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Fundacja Pomocy Spo³ecznej w Brzesz-
czach wspiera uzdolnionych uczniów z gmi-
ny przyznaj¹c im stypendia naukowo-socjal-
ne w ramach programu Lokalnego Funduszu
Stypendialnego „Równe szanse”.

Rok szkolny 2010/2011 to ju¿ IX edycja przy-
znawania stypendiów, w której to komisja kwa-
lifikacyjna Lokalnego Funduszu Stypendial-
nego pozytywnie rozpatrzy³a 47 wniosków.
Wœród stypendystów znaleŸli siê uczniowie
szkó³ podstawowych, œrednich oraz gimna-
zjaliœci. Ze wzglêdu na ograniczon¹ iloœæ
œrodków finansowych tym razem komisja
postanowi³a nie przyznawaæ stypendiów
studentom. Fundacja Pomocy Spo³ecznej
wspó³pracuje równie¿ z Fundacj¹ Eduka-
cyjn¹ Przedsiêbiorczoœci w £odzi, dziêki
czemu mo¿liwe by³o wyp³acanie stypen-
dium pomostowego dla maturzystów pra-
gn¹cych kontynuowaæ naukê na stacjonar-
nych studiach magisterskich. Fundacja Edu-
kacyjna Przedsiêbiorczoœci w £odzi rozpa-
trzy³a pozytywnie wniosek dla jednego sty-
pendysty, ale ten niestety, z przyczyn oso-
bistych, musia³ zrezygnowaæ z udzia³u w
programie. Stypendia wyp³acane s¹ comiesiêcz-
nie w okresie roku szkolnego. Fundacja im. Ste-
fana Batorego wspar³a prowadzony przez Fun-
dacjê Pomocy Spo³ecznej program stypendial-
ny dla uczniów szkó³ ponadpodstawowych
kwot¹ 13 000 z³ zobowi¹zuj¹c tym samym Fun-

dacjê, zgodnie z zasadami programu, do zebra-
nia na ten cel takiej samej kwoty. Dla uczniów
szkó³ podstawowych stypendia w ca³oœci finan-
sowane s¹ tylko ze œrodków naszej Fundacji. Na
realizacjê wyp³at wszystkich stypendiów IX edy-
cji Lokalnego Funduszu Stypendialnego Funda-
cja pozyska³a 21 150,00 z³, co sta³o siê mo¿liwe
miêdzy innymi dziêki comiesiêcznym wp³atom
œrodków pieniê¿nych pracowników Brzeszczañ-
skich zak³adów pracy oraz sponsorów. Ka¿dego

roku du¿ym wk³adem finansowym wspieraj¹cym
fundusz stypendialny mog¹ poszczyciæ siê para-
fie œw. Urbana w Brzeszczach oraz Matki Bo¿ej
Bolesnej w Jawiszowicach. Przekazuj¹ one czêœæ
pieniêdzy pochodz¹cych z organizowanej w ko-
œciele w „Dniu Papieskim” zbiórki.

Fundacja Pomocy Spo³ecznej serdecznie dziêku-
je wszystkim zaanga¿owanym w program Lokal-
nego Funduszu Stypendialnego za ogromne
wsparcie i okazan¹ wra¿liwoœæ. Ukoronowaniem
realizacji programu by³a uroczystoœæ wrêczenia
certyfikatów Lokalnego Funduszu Stypendialne-
go, która odby³a siê 8 paŸdziernika w Oœrodku
Kultury w Brzeszczach. Certyfikaty s¹ zas³u¿o-
nym wynagrodzeniem za ciê¿k¹ pracê w d¹¿eniu
do osi¹gniêcia jak najwy¿szych wyników w na-

uce, jak i równie¿ za zaanga¿owanie stypen-
dysty w dzia³ania na rzecz œrodowiska lo-
kalnego oraz innych pozanaukowych osi¹-
gniêæ. Prowadz¹c¹ galê by³a wieloletnia pre-
zes FPS Anna Zalwowska, która wyj¹tko-
wo zastêpowa³a obecn¹ prezes FPS Danutê
Zalwowsk¹ Wrêczenia certyfikatów stypen-
dystom dokonali Burmistrz Gminy Brzeszcz
Teresa Jankowska oraz Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzeszczach Kazimierz
Senkowski. Imprezê urozmaici³y wystêpy
artystyczne dzieci uczêszczaj¹cych do œwie-
tlicy „Impuls” przy Fundacji Pomocy Spo-
³ecznej oraz nieformalna grupa m³odzie¿o-
wa „Radioaktywne Biedronki”, która wyko-
na³a dwa utwory muzyczne z dedykacj¹ dla
stypendystów. Uroczystoœæ zakoñczono za-
proszeniem wszystkich goœci oraz stypen-

dystów na poczêstunek.
Gratulujemy stypendystom wysokich wyników
w nauce oraz ¿yczymy dalszych sukcesów. Dziê-
kujemy równie¿ wszystkim przyby³ym goœciom
za uœwietnienie swoj¹ obecnoœci¹ gali.

Stypendia rozdane

Alicja B³aœAlicja B³aœAlicja B³aœAlicja B³aœAlicja B³aœ

Tegoroczne stypendystki

Szanowni Mieszkañcy Gminy Brzeszcze,
Pragnê serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za ca³y okres kampanii przed wyborami
samorz¹dowymi, za ka¿de spotkanie, ka¿d¹ rozmowê, ka¿de s³owa wsparcia mo-
jej kandydatury zarówno na stanowisko Burmistrza Brzeszcz, jak równie¿ Radne-
go Rady Miejskiej.

Szczególne podziêkowania pragnê skierowaæ do osób, które 21 listopada wziê³y
udzia³ w wyborach. Przecie¿ to My, Mieszkañcy Gminy, tworzymy wspólnotê
samorz¹dow¹ i to na Nas spoczywa odpowiedzialnoœæ wyboru.

Zosta³em wybrany na Radnego Rady Miejskiej w Brzeszczach. Nie zapominam
o deklaracjach, które z³o¿y³em Pañstwu przed wyborami. Chcê poœwiêciæ sw¹ wie-
dzê, doœwiadczenie i czas sprawom gminy, a tak¿e wychodziæ z inicjatywami s³u¿¹cy-
mi poprawie jej wizerunku jako miejsca do mieszkania, nauki, pracy oraz rekreacji.

Dziêkujê za ka¿dy g³os poparcia. Zaufanie, jakim mnie obdarzono, mobilizuje do
pracy. Postaram siê nie zawieœæ.

Z powa¿aniem,
Jacek Wawro
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Sport

nej, ale przede wszystkim si³y charak-
teru). Osoby, które æwicz¹ od d³u¿sze-
go czasu, s¹ ju¿ „zara¿one” fitnessem,
i co najpiêkniejsze, swoj¹ energi¹ za-
ra¿aj¹ innych.

- Najbardziej cieszy poprawa kondy-
cji, odczuwalna po 2-3 miesi¹cach. To
znaczy nie tyle, ¿e wzmacniaj¹ siê
miêœnie (choæ to na pewno te¿), tylko

samopoczucie siê po-
prawia, jest siê l¿ejszym
i ¿ywszym. To doskona-
³a metoda dla mam, by
po ci¹¿y doprowadziæ
cia³o do formy, przeciw-
dzia³a te¿ jesiennej de-
presji. Bardzo dobrze
æwiczy siê w grupie,
w domu nie ma takiej
mobilizacji - po skoñ-
czonych zajêciach stwier-
dzaj¹ zgodnie Delfina
i Dominika.

Oferta hali sportowej nie odbiega od
najnowszych trendów - s¹ „nieœmier-
telne” i zawsze modne zajêcia na ste-
pie daj¹ce wiele satysfakcji i efek-
tywne zajêcia z du¿ymi pi³kami. Naj-
wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê od
zawsze zajêcia Body Shape (z akcen-
tem na biodra, brzuch, uda i poœlad-

Obecnie fitness to pojêcie bardzo
szerokie, obejmuj¹ce nie tylko ró¿ne-
go rodzaju trendy i style zajêæ, ale ca³¹
„ga³¹Ÿ przemys³u” - stroje, buty, ga-
d¿ety, muzykê i szko³y dla instrukto-
rów. Sedno sprawy jednak od zawsze
pozostaje niezmienne - ruch i wszela-
kie jego dobrodziejstwa. Jeœli wiêc na
pytanie, czy (regularnie!) robiê coœ
w tym kierunku, odpowiesz sobie

TAK, jesteœ na dobrej drodze ku zdro-
wiu, zadowoleniu z siebie - cele mog¹
byæ ró¿ne. Jako instruktor prowadz¹-
cy zajêcia w Brzeszczach od ponad
10 lat, mogê z czystym sumieniem
i ogromn¹ satysfakcj¹ powiedzieæ:
æwiczy coraz wiêcej pañ. S¹ one kon-
sekwentne, zdeterminowane i œwiado-
me swojej si³y (nie tylko tej fizycz-

ki), na których wykorzystywany jest
mix najskuteczniejszych æwiczeñ,
m.in. pilates, æwiczenia równowa¿ne,
fit-yoga. W tym roku od wrzeœnia gru-
pa uczêszczaj¹cych na te zajêciach re-
gularnie liczy³a od 50 do 70 osób!
Coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹
siê tak¿e ostatnio zajêcia taneczne
w stylu zumby, totalny fitnessowy hit
na ca³ym œwiecie. Przypominaj¹ one
bardziej dyskotekê ni¿ tradycyjnie
pojêty trening, a zarazem wydoby-
waj¹ przyt³umion¹ w codziennym
ko³owrotku kobiecoœæ.
W naszej miejscowoœci i okolicy ofer-
ta fitness staje siê coraz bogatsza,
otwieraj¹ siê nowe kluby, szkol¹ siê

nowi instruktorzy. I wszêdzie jest
mnóstwo chêtnych! Osobiœcie mam
nadziejê, ¿e jesteœmy œwiadkami pew-
nego rodzaju prze³omu w naszej œwia-
domoœci i frekwencja bêdzie ros³a a¿
do momentu, gdy fitness stanie siê nie
tylko mod¹, ale zwyczajnym, niezbêd-
nym punktem w naszym tygodnio-
wym harmonogramie zajêæ.

Fitnessowy boom w Brzeszczach

Zajêcia na hali

Beata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³o

Zajêcia odbywaj¹ siê w hali spor-
towej od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 17.30 - 19.30, w œrody
rano o 9.00. Cennik i harmono-
gram na www.ok.brzeszcze.pl, tel.
32/325-56-71.

Po wielu latach oczeki-
wañ mamy w koñcu dru¿y-
nê kadetek, która uczestni-
czy w sezonie 2010/11 r.
w rozgrywkach Ma³opol-
skiej Ligi Siatkówki. Sk³ad
dru¿yny tworz¹ uczennice
Gimnazjum nr 1, które wcze-
œniej ogrywa³y siê w Oœwiê-
cimskiej Lidze Siatkówki. S¹ to:

1. Borowska Klaudia (nr koszulki 7)
2. Borowska £ucja (nr koszulki 11)
3. Kamiñska Agnieszka (nr koszulki 5)
4. Krzyœcin El¿bieta (nr koszulki 9)
5. £ysek Marta (nr koszulki 8)
6. Maœlanka Paulina (nr koszulki 1
- kpt.)
7. Pa³ka Barbara (nr koszulki 2)
8. Pa³ka Gabriela (nr koszulki 3)
9. Ptaszek Kinga (nr koszulki 10)
10. Wicher Anna (nr koszulki 6)
11. Wójcik Justyna (nr koszulki 12)

W ka¿dym turnieju uczestnicz¹ 3
dru¿yny, mecze rozgrywane s¹ do
3 wygranych setów. Zwyciêzca
turnieju awansuje do grupy wy-
¿szej. Najbli¿szy, III regionalny
turniej ligowy, odbêdzie siê 5
grudnia, a pierwszy pó³fina³owy
turniej ligowy 19 grudnia. W miê-
dzyczasie 11 grudnia odbêdzie siê
w naszej Gminie Turniej o Puchar
Burmistrza, rozgrywki zaczn¹ siê
od godziny 8:00 w sali Gimna-
zjum nr 1. Wszystkich chêtnych
zapraszamy!

M³oda kadra

Serdeczne podziêkowania za uczestnictwo w uroczystoœciach po-
grzebowych, zamówione msze œw., z³o¿one wieñce i kwiaty, mo-
dlitwy w intencji

Podziêkowania

¯ona z rodzin¹¯ona z rodzin¹¯ona z rodzin¹¯ona z rodzin¹¯ona z rodzin¹

œp. Mariana Farugi
oraz okazane wspó³czucie
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Reklama


