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Poœwiêcili dzwony u œw. Marcina
11 listopada Wspólnota Parafialna od œw.
Marcina w Jawiszowicach œwiêtowa³a uroczystoœæ poœwiêcenia nowych dzwonów. Trzy
dzwony o imionach: Maryja, Józef i Marcin
poœwiêci³ Kanclerz Kurii bielsko-¿ywieckiej
ks. Infu³at Stanis³aw Dadak. W tym dniu
udzieli³ te¿ sakramentu bierzmowania 53 m³odym jawiszowianom.

fot. £ukasz Wawro

Wys³u¿one przez d³ugie lata trzy dzwony odt¹d nie bêd¹ ju¿ zwo³ywaæ wiernych do œwi¹tyni.
Dwa z nich s³u¿y³y parafianom od 1952 r. Dok³adnie od drugiego dnia Zielonych Œwi¹t, kiedy
to poœwiêci³ je dziekan z Kêt ks. Józef Œwi¹der.

Ufundowane przez parafian dzwony poœwiêci³ ks.
Dadak

Sprawione zosta³y na pami¹tkê Misji Œw., w miejsce dzwonów zabranych przez w³adze okupacyjne 20 lutego 1942 r. Wykona³a je, za cenê 52 tys.
907 z³ z przywozem i zawieszeniem na wie¿y koœcielnej, firma z Kêt Józef Birowski.
Na wiêkszym z nich wyryte zosta³y s³owa: „Bogu
na chwa³ê, a przysz³ym pokoleniom na pami¹tkê
¿ywej wiary i ofiarnoœci parafian. Jawiszowice
1952. Œw. Józefie opiekunie rodzin módl siê za
nami”. Na drugim widnieje napis: „Dzwon ten
ufundowali parafianie na pami¹tkê Misji Œw. i chwa³ê Bogu. Jawiszowice 1952. Królowo Korony Polskiej módl siê za nami”. G³os trzeciego z dzwonów, najmniejszego, nad jawiszowick¹ okolic¹ rozchodzi³ siê najd³u¿ej, 84 lata, o czym œwiadczy
napis: „Mario nie opuszczaj nas. Antionius. Parafia Jawiszowice mnie sprawia³a 1927”.
Jesteœcie takimi dzwonami
Dzwony o imionach Maryja, Józef, Marcin zosta³y poœwiêcone 11 listopada 2011 r. przed wieczorn¹ msz¹ œw., podczas której infu³at Stanis³aw
Dadak udzieli³ m³odzie¿y z Jawiszowic sakramen-

tu bierzmowania. Ufundowali je parafianie. Wy³o¿yli na nie wraz z zawieszeniem na wie¿y blisko 100
tys. z³. Jeden wa¿y 100 kg, a ka¿dy nastêpny o 100
kg wiêcej od poprzedniego. Jak mówi proboszcz parafii œw. Marcina w Jawiszowicach Henryk Z¹tek na drewnian¹ wie¿ê u œw. Marcina w sam raz.
- Dzwony koœcielne maj¹ wa¿ne zadanie. Przede
wszystkim zwo³uj¹ wiernych do œwi¹tyni, aby tu,
w tym Domu Bo¿ym gromadzili siê na sprawowaniu œwiêtych tajemnic, przyjmowaniu sakramentów œwiêtych, oddawaniu chwa³y Bogu zwraca³ siê do zgromadzonych w koœciele infu³at
Stanis³aw Dadak. - Wzywaj¹, byœcie spotykali siê
z Bogiem ¿ywym, obecnym w tym miejscu, w tej
œwi¹tyni, gdzie Bóg spotyka siê
z cz³owiekiem, a niebo ³¹czy siê
z ziemi¹. Dzwony wzywaj¹ do modlitwy, rano, w po³udnie, wieczorem. Czy s³ysz¹c je naprawdê siê
modlimy? Anio³ Pañski to przecie¿
odpowiedŸ na g³os dzwonów, która wychodzi z naszego serca i naszych ust. Dzwony raduj¹ siê,
g³osz¹ chwa³ê Bo¿¹, zw³aszcza
wtedy, gdy idzie procesja, gdy wielbimy Boga w Najœwiêtszym Sakramencie, gdy udajemy siê w dalszej
procesji b³agalnej o b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla naszych domów, pól,
Infu³at Stanis³aw miejsc pracy. I wreszcie dzwony
og³aszaj¹ czyj¹œ œmieræ i towarzysz¹ zmar³emu w ostatniej drodze na tej ziemi...
Moi drodzy, dzisiaj poœwiêciliœmy dzwony, a za
chwilê bêdzie obdarowanie Duchem Œwiêtym kilkudziesiêciu m³odych ludzi. Czy¿ to nie najbardziej odpowiedni dzieñ na przyjêcie sakramentu
bierzmowania - rozwa¿a³ dalej infu³at Dadak. Przecie¿ ka¿dy cz³owiek jest dzwonem, ma serce,
które kocha i dziêki temu sercu, dziêki swojej duszy, rozumowi i woli mo¿e czyniæ wiele dobrego,
tak jak dzwon. Cz³owiek powinien siê modliæ
i wzywaæ innych do modlitwy, pomagaæ im, rozweselaæ, s³u¿yæ dobr¹ rad¹, powinien tak¿e wspó³czuæ innym, smuciæ siê, przychodziæ z pomoc¹
w trudnoœciach, towarzyszyæ w drodze do zbawienia swoich najbli¿szych. Moi drodzy - wy m³odzi
te¿ jesteœcie takimi dzwonami, które swoim
¿yciem, prac¹, nauk¹, postêpowaniem powinny
byæ przyk³adem, œwiadkami Chrystusa, poci¹gaj¹cymi tak¿e innych do wiary. Dlatego otrzymujecie sakrament bierzmowania. Duch Œw. obdarzy was szczególnymi darami, byœcie zobowi¹zania, które podejmiecie, wype³nili.
(ci¹g dalszy na str. 25)

Zasole

Zmodernizowane sk³adowisko
odpadów
Agencja Komunalna Sp. z o.o. w Brzeszczach zakoñczy³a realizacjê projektu
„Modernizacja sk³adowiska odpadów
w gminie Brzeszcze”.
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Czas wielkich tematów nigdy
nie minie
Ka¿da rocznica zmusza do refleksji
i oceny. „Odg³osy Brzeszcz” maj¹ ju¿ 20
lat. Rozmowa z pierwszym redaktorem
naczelnym „Odg³osów Brzeszcz” Józefem
Stolarczykiem.
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Reprezentant KWK „Brzeszcze”
wygra³ VIII edycjê konkursu
„Pracujê bezpiecznie”
Bogdan Pasternak - ratownik górniczy kopalni Brzeszcze zwyciê¿y³ w organizowanym przez Kompaniê Wêglow¹
konkursie „Pracujê bezpiecznie”.
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Posag emocjonalny
Tradycje œwi¹teczne od stuleci kszta³tuj¹ to¿samoœæ pokoleñ. Szczególnie
w Polsce Bo¿e Narodzenie obfituje w bogactwo starych obrzêdów i tradycji.
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Razem przez lata
17 listopada „Z³ote i Diamentowe
Gody” w naszej gminie obchodzi³o 57 par
ma³¿eñskich. Jedna para prze¿ywa³a tzw.
„¯elazne Gody”.
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Mamy pomys³ na Górnika
Rozmowa z Bogus³awem Borkowskim
(Cz³onek Zarz¹du KS Górnik) i Arturem Mizia (Cz³onek Komisji Rewizyjnej).

str
str.. 30-31
Odg³osy Brzeszcz

grudzieñ 2011

1

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d
Podziw
Kilka lat temu w ogólnopolskim periodyku z tych tak zwanych „tygodników
opiniotwórczych” przeczyta³em o ciekawej dzia³alnoœci fundacji Billa i Melindy
Gatesów. Artyku³ opowiada³ o inicjatywie Global Libraries. Pomys³ polega na
ustanawianiu partnerstw z wybranymi krajami w celu zapewnienia obywatelom
bezp³atnego dostêpu do informacji i technologii komunikacyjnych poprzez sieæ
bibliotek publicznych. Global Libraries pomaga przekszta³caæ biblioteki w nowoczesne i atrakcyjne miejsca, które odpowiadaj¹ potrzebom spo³ecznoœci lokalnych. Jest to mo¿liwe dziêki dobremu sprzêtowi komputerowemu, szkoleniom pracowników z zakresu znajomoœci technologii oraz tworzeniu publicznego systemu
wsparcia dla modernizacji bibliotek. Fundacja Gatesów wspó³finansuje projekty
transformacji bibliotek publicznych w Chile, Meksyku, Botswanie, na Litwie,
£otwie, w Rumunii, na Ukrainie, w Polsce, Bu³garii oraz w Wietnamie. Podczas
czytania tych informacji przypad³a mi do gustu sama idea. Nie myœla³em wtedy,
¿e Brzeszcze bêd¹ mia³y szczêœcie uczestniczyæ w tym projekcie, a tym bardziej, ¿e
sam bêdê braæ w nim udzia³ jako przedstawiciel partnera spo³ecznego. S¹dzê, ¿e
Program Rozwoju Bibliotek to strza³ w dziesi¹tkê. Je¿eli uda siê zrealizowaæ za³o¿one cele, biblioteki w wielu ma³ych miejscowoœciach stan¹ siê centrami kultury,
wylêgarniami talentów, promotorami wiedzy, nauki i informacji. Maj¹ szanse byæ
czymœ na kszta³t szerokiego i atrakcyjnego okna na œwiat w ma³ych mieœcinach
i wioseczkach - czymœ, czym sama literatura by³a dla ludzi w czasach sprzed
globalnej wioski, wszechdigitalizacji, multimedializacji i popkulturyzacji. Tak naprawdê program pozwala zachowaæ ci¹g³oœæ i zasadnoœæ istnienia oraz dostosowaæ cele i funkcje biblioteki do wymogów i wyzwañ wspó³czesnoœci. Zastrzyk
gotówki na zakup sprzêtu, w³¹czenie w sieæ internetow¹ oraz szkolenia pracowników to narzêdzia, które pomog¹ osi¹gn¹æ sukces. Jak wiele znaczy w tym czynnik
ludzki, otwartoœæ na innowacje, zmiany i umiejêtnoœæ adaptacji do nowych warunków, przekonaliœmy siê na etapie szkoleñ i planów rozwojowych. Bez dobrej
woli i chêci cz³owieka ¿adna idea nie mo¿e zostaæ zrealizowana. Niemniej biblioteki z naszej gminy wziê³y udzia³ w programie, dosta³y obiecany sprzêt, pracowniczki zosta³y przeszkolone w wielu ciekawych i pomocnych na co dzieñ w pracy
tematach. Nasze biblioteki o¿y³y, ruszy³y do przodu. Te dzia³ania potwierdzaj¹
zasadnoœæ i wa¿noœæ fundacji Gatesów i ich inicjatyw. Program, jak ka¿dy program rozwojowy, zak³ada ci¹g³e doskonalenie instytucji, us³ug, infrastruktury, a OK, w którego strukturach znajduj¹ siê biblioteki, jest - o czym nie trzeba
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chyba przekonywaæ nikogo - instytucj¹ otwart¹ na wyzwania, prorozwojow¹. Naturaln¹ konsekwencj¹, a w zasadzie koniecznoœci¹, jest wiêc stwarzanie dobrych
i sprzyjaj¹cych warunków do prowadzenia dzia³alnoœci bibliotek. St¹d trafna
decyzja, by przenieœæ filie biblioteki z miejsca, które nie spe³nia ¿adnych formalnych, a tym bardziej funkcjonalno-estetycznych wymogów do prowadzenia takiej
dzia³alnoœci, w miejsce zmodernizowane, o wiele bardziej przyjazne i przede wszystkim pojemniejsze. Idealnie by by³o, by za jednym zamachem podobnie „za³atwiæ”
wszystkie potrzebuj¹ce instytucje i miejsca, a ¿e to utopia, nale¿y przynajmniej
wykorzystywaæ dostêpne szanse - praca u podstaw! Dlatego tak bardzo dziwi
mnie oburzenie czêœci osób zwi¹zane z przeniesieniem filii biblioteki oraz dzia³ania radnych, którzy maj¹ zamiar zbadaæ zasadnoœæ przeniesienia instytucji. Dodaæ nale¿y, ¿e OK pozyska³ dotacjê na adaptacjê pomieszczeñ i zakup wyposa¿enia na rzecz nowej biblioteki. Co wiêcej - nowe miejsce wp³ynie na wiêksze zainteresowanie ofert¹ ze wzglêdu na usytuowanie w centralnym i strategicznym miejscu. Summa summarum wychodzi na to, ¿e wszyscy jakem my Polakami, zyskujemy na tym fakcie w zamian nic nie trac¹c.
Ponoæ charakterystyczne dla adeptów nauk filozoficznych jest ci¹g³e dziwienie
siê, mo¿e i dlatego wci¹¿ siê dziwiê - ale proszê podaæ choæ jeden racjonalny
argument, który uzasadnia³by nie podejmowanie ruchów na rzecz zapewnienia
dobrych warunków dla biblioteki. Racjonalny, a nie sentymentalny. Wtedy mo¿e
moje zdziwienie przejdzie w zrozumienie. Albo przynajmniej tak¹ próbê. Na razie
zostaje tylko podziw nad kondycj¹ cz³owieka.

Piotr Œwi¹der-Kruszyñski

Zmar³ prof. Kazimierz
Bielenin

Z g³êbokim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ, ¿e 19 listopada zmar³ prof. dr hab.
Kazimierz Bielenin - historyk sztuki, archeolog, specjalista w dziedzinie pradziejowego hutnictwa, Honorowy Obywatel Gminy
Brzeszcze i Nowej S³upi.
Z wielkim ¿alem ¿egnamy

œp. prof. dr hab.
Kazimierza Bielenina

Prof. dr hab. Kazimierz Józef Bielenin urodzi³
siê 29 stycznia 1923 r. w Brzeszczach. Studiowa³
na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie, a tak¿e na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Jest odkrywc¹ dymarek w Górach Œwiêtokrzyskich i wspó³twórc¹ dorocznej imprezy Dymarki
Œwiêtokrzyskie w Nowej S³upi. Od 1988 r. posiada³ naukowy tytu³ profesora. Jest uznanym œwiatowym autorytetem w dziedzinie pradziejowego
hutnictwa. Zosta³ odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz tytu³em
Miêdzynarodowego Cz³owieka Roku Nauki 19971998. Autor wielu artyku³ów, prac naukowych.
Jego osobie zadedykowane zosta³y materia³y
z Miêdzynarodowego Sympozjum pt. Early Ironworking in Europe w 1997 roku. Od 2003 r. profesor pracowa³ w Kapitule Nagrody Burmistrza
Oskardy. Dwukrotnie otrzyma³ Nagrodê Specjaln¹
Burmistrza Brzeszcz. W roku 2005 za osi¹gniêcia naukowe, wielk¹ charyzmê, udzia³ w ¿yciu
kulturalnym i spo³ecznym Brzeszcz i ponownie
w 2006 r. za przeprowadzone prace badawcze, które udowodni³y istnienie œredniowiecznego koœció³ka œw. Otylii w Brzeszczach.
Dziêki Jego konsekwencji w maju 2008 r. œredniowieczny dzwon, odnaleziony w koœciele œw. Birgid w Wiesbaden-Bierstadt powróci³ do koœcio³a
œw. Urbana w Brzeszczach. Od kwietnia 2009 r.
Powiatowy Zespó³ nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Brzeszczach nosi imiê profesora Kazimierza Bielenina.

Podziêkowanie
Wszystkim Mieszkañcom gminy Brzeszcze,
którzy wziêli udzia³ w ostatnim po¿egnaniu

prof. Kazimierza
Bielenina
sk³adamy serdeczne podziêkowania za z³o¿one wyrazy wspó³czucia, wieñce, kwiaty
i zamówione msze œwiête.
Rodzina
„Zosta³o cz³owiekowi aby umrzeæ,
a œmieræ nie popuœci nikomu.
¯yciem swym musisz udowodniæ,
¿e zas³u¿y³eœ na wieczne zbawienie
i pamiêæ.”
Prof. Kazimierz Bielenin w pe³ni zas³u¿y³
na wieczne zbawienie i wdziêczn¹ pamiêæ.
Ostatnie po¿egnanie Profesora od Brzeszczanina nr 2 w Górach Œwiêtokrzyskich.
Kazimerz Micorek

Dziêki Jego umi³owaniu Brzeszcz mogliœmy
jeszcze bardziej zaanga¿owaæ siê w odkrywanie historii, tradycji i kultury Naszej Ma³ej Ojczyzny. Zara¿a³ nas entuzjazmem w poszukiwaniu dzwonów z legendarnego koœció³ka œw. Otylii, zainteresowa³ histori¹ II
wojny œwiatowej na naszym terenie. Pan profesor pozostanie w naszej pamiêci jako Cz³owiek wielkiego autorytetu i serca, pe³ny ciep³a, dobra i piêkna, który konsekwentnie,
dziêki wytê¿onej pracy osi¹ga³ zamierzone
cele. By³ naszym Nauczycielem i Przyjacielem. Jego postawa ¿yciowa na zawsze pozostanie dla nas wzorem do naœladowania.
Czeœæ Jego pamiêci
Burmistrz Brzeszcz
Teresa Jankowska

19 listopada 2011 r. zmar³

œp. prof. dr hab.
Kazimierz Bielenin
wybitny cz³owiek zwi¹zany i stale obecny
w ¿yciu gminy Brzeszcze.
Swoj¹ wiedz¹ i prac¹ s³u¿y³ nauce.
Czas oraz zaanga¿owanie poœwiêca³
historii i dziedzictwu kulturowemu
Brzeszcz.
Zalety osobowoœci oraz efekty pracy s¹
i bêd¹ punktem odniesienia dla kolejnych
pokoleñ.
Czeœæ Jego pamiêci
Rodzinie oraz bliskim sk³adam wyrazy
szczerego wspó³czucia
Beata Szyd³o
Pose³ na Sejm RP

Z ¿alem ¿egnamy

œp. prof. dr hab.
Kazimierza Bielenina
Panie Profesorze,
dziêkujemy za Pañsk¹ pracê i zaanga¿owanie w odkrywanie i poznawanie dziedzictwa kulturowego gminy Brzeszcze.
Pozostanie Pan w naszej pamiêci
i w modlitwie.
Prezes Stowarzyszenia „BRZOST”
wraz z jego cz³onkami

Regulamin Oskardy 2011
§1
1. Przyznaje siê coroczn¹ Nagrodê Burmistrza
Gminy Brzeszcze OSKARDY za wybitne osi¹gniêcia i realizacjê wartoœciowych przedsiêwziêæ
dla dobra spo³ecznoœci lokalnej Gminy Brzeszcze w zakresie:
- przedsiêbiorczoœci,
- dzia³alnoœci spo³ecznej,
- edukacji,
- sportu,
- kultury,
- m³odzie¿.
2. Burmistrz i Kapitu³a Nagrody maj¹ prawo przyznania nagrody specjalnej.
3. Nagrodê przyznaje siê jako nagrodê indywidualn¹ lub jako nagrodê zbiorow¹ za wspólne
dokonania w dziedzinach okreœlonych w ust. 1.
4. Nagrodê przyznaje siê corocznie.
§2
1. Nagroda, o której mowa w § 1 ma formê statuetki i jest przyznawana w oparciu o werdykt Kapitu³y Nagrody. Wizerunek statuetki stanowi za³¹cznik nr 2 do Regulaminu.
2. Wyró¿nieni nagrod¹ otrzymuj¹ równie¿ okolicznoœciowy dyplom.
§3
1.Ustala siê nastêpuj¹cy sk³ad Kapitu³y Nagrody: prof. dr hab. Alicja Michalik, dr in¿. Adam
Stawowy. Sekretariat Kapitu³y Nagrody prowadzi Sekretarz Gminy Brzeszcze
§4
1. Wyboru laureata nagrody dokonuje Kapitu³a,
kieruj¹c siê kryteriami, o których mowa w § 1,
spoœród kandydatów zaproponowanych przez
cz³onków Kapitu³y, z inicjatywy Burmistrza lub
na wniosek nastêpuj¹cych podmiotów: organów
w³adzy samorz¹dowej, organizacji spo³ecznych,
stowarzyszeñ i instytucji.
2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawieraæ, zgodnie z za³¹czon¹ kart¹ zg³oszeniow¹,
stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 1 do Regulaminu:
- dane osobowe kandydata lub nazwê podmiotu,
- dane podmiotu zg³aszaj¹cego kandydata,
- informacje o osi¹gniêciu, za które ma byæ przyznana nagroda,
- uzasadnienie wniosku.
§5
Z posiedzenia Kapitu³y Nagrody sporz¹dza siê
protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
Kapitu³y uczestnicz¹cy w wyborze kandydata
oraz sekretarz.
§6
1. Kapitu³a Nagrody przedstawia do ostatecznej
akceptacji Burmistrzowi Brzeszcz, po jednym
kandydacie w zakresach podanych w §1.
2. Kapitu³a Nagrody ma prawo nie przyznania
nagrody.
§7
Nagroda bêdzie wrêczana podczas uroczystoœci zorganizowanej przez Burmistrza z okazji wrêczenia Oskardów na zakoñczenie roku
kalendarzowego.
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Pierwszy rok za
nami
Katarzyna Wituœ: Min¹³ pierwszy rok kadencji 2010-2014. Jaki w Pani ocenie by³ miniony
rok dla naszej gminy? Spadek dochodów to dla
gmin takich jak Brzeszcze jeden z najwa¿niejszych dzisiaj problemów? Czy kryzys bardzo
da³ siê odczuæ?
Teresa Jankowska: Realizacja pierwszego pó³rocza wskazuje, ¿e kondycja bud¿etu naszej gminy jest dobra. W ci¹gu roku plan bud¿etu Gminy
Brzeszcze zwiêkszy³ siê po stronie dochodów do
kwoty 49.103.132,98 z³, a po stronie wydatków
zwiêkszy³ siê do kwoty 50.393.771,03 z³. Na
30.06.2011 r. zad³u¿enie gminy z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów wynios³o 20.100.000 z³, czyli
zmniejszy³o siê o kwotê 1.100.000 z³, tj. o kwotê
rozchodów stanowi¹cych sp³atê rat kapita³owych
od zaci¹gniêtych kredytów w latach poprzednich.
Na 30.06.2011 r. wskaŸnik z art. 170 starej ustawy
o finansach publicznych wyniós³ 40,93% (dopuszczalne 60%). Po zakoñczeniu roku bud¿etowego,
bêdziemy mogli oceniæ wykonanie za³o¿eñ.
K. W.: Mniejsze dochody psu³y plany, trzeba by³o
z czegoœ zrezygnowaæ? Trudne decyzje i wybory?
T. J.: Jak na razie dochody s¹ realizowane. Inwestycje zaplanowane w bud¿ecie s¹ w wiêkszoœci
wykonane. W porozumieniu z Powiatem Oœwiêcimskim zrealizowany zosta³ zg³oszony do Narodowego Programu Naprawy Dróg Lokalnych
remont odcinków dróg powiatowych: ul. Oœwiêcimskiej w Wilczkowicach i ul. Wypoczynkowej
w Skidziniu. Dofinansowaliœmy zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jawiszowicach. Zrealizowaliœmy
modernizacjê kanalizacji w ul. Koœciuszki metod¹
bezwykopow¹ (rêkaw utwardzalny). Zosta³
przygotowany projekt techniczny na przebudowê i remont Domu Ludowego w Skidziniu celem
z³o¿enia do konkursu w Lokalnej Grupie Dzia³ania „Dolina So³y” przez Oœrodek Kultury. Zakoñczyliœmy prace renowacyjno-konserwatorskie kapliczki œw. Anny Samotrzeæ. Zakoñczone zosta³y
remonty popowodziowe odcinków ul. Trzeciniec
w Jawiszowicach, ul. Nazieleñce w Brzeszczach
oraz ul. Kolonia w Wilczkowicach. W jednostkach oœwiatowych zrealizowano zaplanowane
modernizacje i remonty.
K. W.: Nowa ustawa o finansach publicznych
jasno pokazuje, ¿e dochody musz¹ równaæ siê
z wydatkami. Jako gmina jesteœcie zobligowani wieloletni¹ prognoz¹ finansow¹ w kwestii zad³u¿enia. Czy mo¿na jednoznacznie oceniæ dzisiaj kondycjê finansow¹ naszej gminy?
T. J.: Art. 242 ustawy o finansach publicznych
z 2009 r. mówi nam, ¿e Rada Miejska nie mo¿e
uchwaliæ bud¿etu, w którym planowane wydatki
bie¿¹ce s¹ wy¿sze ni¿ planowane dochody bie¿¹ce. Zapisami ustaw i rozporz¹dzeñ pañstwo
bardzo dyscyplinuje samorz¹dy, zw³aszcza w czasach, gdy m.in. mocno rosn¹ koszty mediów, podwy¿sza siê p³ace dla oœwiaty, pañstwo przerzuca
na samorz¹dy zadania, nie zapewniaj¹c œrodków
na ich wykonanie, a katalog dochodów jest ogra-
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niczony. W wieloletniej prognozie finansowej
musimy monitorowaæ wskaŸniki wynikaj¹ce z zapisów ustawy o finansach publicznych odnosz¹ce siê do relacji wynikaj¹cej z art. 243. WskaŸnik
nie mo¿e byæ ze znakiem „minus” w roku 2014,
gdy¿ Rada Miejska w takiej sytuacji nie bêdzie
mog³a uchwaliæ bud¿etu.
K. W.: A co z funduszami unijnymi? Jakie s¹ wyniki naszej gminy w tym zakresie? Wiele naszych
instytucji, jednostek na swoj¹ bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ
pozyskuje pieni¹dze. Jest siê czym pochwaliæ?
T. J.: Staramy siê wykorzystaæ œrodki finansowe
z Lokalnej Grupy Dzia³ania „Dolina So³y” i Lokalnej Grupy Rybackiej „Dolina So³y i Wieprzówki”. W tym roku pozytywne oceny uzyska³y na
poziomie Rady Programowej LGD i Komitetu
LGR takie zadania: zagospodarowanie parku
miejskiego w Brzeszczach, przebudowa i remont
Domu Ludowego w Skidziniu, adaptacja pomieszczeñ Willi na bibliotekê, budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Piecowisko” w Wilczkowicach. Wartoœæ kosztorysowa wymienionych
zadañ to 2.070.663,10 z³, przy dotacji 1.383.623,30
z³. Niestety Rada Miejska wiêkszoœci¹ g³osów odrzuci³a zadanie zaplanowane w bud¿ecie na rok
2011 pn. Folwark Przeciesyn, na które zdobyliœmy
œrodki z LGD. Poprzez tak¹ decyzjê straciliœmy
nie tylko przyznan¹ nam dotacjê, ale i jeden rok
realizacji. Wiele zadañ spo³ecznych i edukacyjnych
dofinansowanych przez œrodki unijne realizuj¹
nasze placówki oœwiatowe, Oœrodek Kultury, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, Gminny Zarz¹d Edukacji, Agencja Komunalna.
K. W.: Mieszkañców najbardziej interesuj¹ inwestycje, które maj¹ pomagaæ i zmieniaæ na
lepsze codzienne ¿ycie. Przyk³adowo w 2008 r.
na inwestycje gmina przeznaczy³a 7-8 mln z³.
W tym roku to nieca³e 2 mln z³. A lista ¿yczeñ
jest bardzo d³uga: remont dróg, budowa Orlika, zagospodarowanie parku miejskiego. Czy
mo¿na teraz mówiæ o planach inwestycyjnych,
konkretnych przedsiêwziêciach w 2012 rok?
T. J.: W prowizorium bud¿etu Gminy Brzeszcze
na rok 2012 zaproponowa³am zadania inwestycyjne za kwotê 4.181.765 z³, wœród nich wiele
zadañ finansowanych ze œrodków europejskich.
Ostateczny kszta³t bud¿etu na rok 2012 poznamy
po przeg³osowaniu uchwa³y bud¿etowej przez
Radê Miejsk¹.
K. W.: G³oœno mówi siê o ciêciu kosztów osobowych, które maj¹ „z¿eraæ” gminny bud¿et.
Czy je¿eli zwolni siê grupê urzêdników, pracowników jednostek gminnych - uda siê wówczas zaoszczêdziæ? Polityka kadrowo-p³acowa
zawsze wzbudza i wzbudza³a du¿e emocje
wœród radnych. Czy pieniêdzy na inwestycje
mo¿na szukaæ zwalniaj¹c pracowników?
T. J.: Aby uzyskaæ w³aœciwy wskaŸnik w wieloletniej prognozie finansowej w 2014 r., który
umo¿liwi Radzie Miejskiej uchwalenie bud¿etu,
powinniœmy kreatywnie rozmawiaæ o restrukturyzacji wydatków bie¿¹cych w relacji z dochodami. Uwa¿am, ¿e dyskusja, która trwa ju¿ w tym
roku, powinna byæ zakoñczona odpowiedzialnymi, choæ trudnymi decyzjami. Dyskusja zwi¹za-

na z wydatkami bie¿¹cymi dotyczy restrukturyzacji struktur organizacyjnych wszystkich naszych jednostek.
K. W.: Oœwiata to dla wielu gmin najwiêksze obci¹¿enie bud¿etowe. Pañstwo zrzuca na barki samorz¹du ogromny ciê¿ar i odpowiedzialnoœæ, bez
zabezpieczenia finansowego. W naszej gminie jest
wiele pomys³ów, czêsto kontrowersyjnych jak
chocia¿by likwidacja Gminnego Zarz¹du Edukacji. Proszê o komentarz w tej sprawie.
T. J.: W marcu bie¿¹cego roku zosta³y Radzie
Miejskiej przedstawione 3 wersje zmiany sieci placówek oœwiatowych. Rada Miejska nie odnios³a
siê do moich propozycji, natomiast w paŸdzierniku przeg³osowa³a wniosek o przygotowanie strategii rozwoju oœwiaty. Zaproponowa³am Radzie
przygotowanie audytu, który wska¿e nam obecn¹
sytuacjê i wyznaczy kierunki, ale moja propozycja zosta³a odrzucona. Uwa¿am, ¿e opracowanie
strategii jest zbyt czasoch³onne, a decyzje nale¿y
podj¹æ przed organizacj¹ nowego roku szkolnego.
Wniosek Rady Miejskiej dotycz¹cy likwidacji
Gminnego Zarz¹du Edukacji uwa¿am za nieekonomiczny i nieracjonalny. Obecnie Gminny Zarz¹d
obs³uguje 4 przedszkola, 3 szko³y podstawowe, 3
zespo³y szkolno-przedszkolne i 2 gimnazja. W GZE
pracuje 15 osób, w tym pracownicy obs³ugi. GZE
ma w trwa³ym zarz¹dzie nieruchomoœæ gminn¹
przy ulicy Kosynierów 20. Likwidacja oznacza
zatrudnienie g³ównych ksiêgowych oraz pracowników rachuby p³ac do placówek, wyposa¿enie
tych stanowisk w sprzêt i oprogramowanie, utworzenie Wydzia³u Edukacji oraz zatrudnienie osób
do Wydzia³u Finansowego Urzêdu Gminy. Szacuje siê, ¿e zwiêkszy to zatrudnienie o 100%. Obecny koszt zatrudnienia administracji w GZE kosztuje ok. 634.000 z³, a po decentralizacji bêdzie to
kwota ok. 1.618.816 z³. To s¹ tylko koszty osobowe, a koszty rzeczowe tak¿e bêd¹ wy¿sze. W czasach, gdy mamy ci¹æ wydatki bie¿¹ce taka decyzja spowoduje wiêksze koszty. Moim zdaniem, na
takie rozwi¹zanie nie staæ w tym momencie naszej
gminy.

Katarzyna Wituœ

Informacja
Burmistrz Brzeszcz informuje o wy³o¿eniu
do publicznego wgl¹du od 5 grudnia 2011 r. do 3
stycznia 2012 r., w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach nastêpuj¹cych opracowañ:
1. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wyzwolenia i Starowiejskiej w Przecieszynie wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko. Dyskusja publiczna
nad przyjêtymi w projekcie rozwi¹zaniami odbêdzie siê 9 grudnia 2011 r. (pi¹tek) o godz. 9.00 w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach.
2. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Œlepej i Maniska w Skidziniu wraz z prognoz¹ oddzia³ywania
na œrodowisko. Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie rozwi¹zaniami odbêdzie siê 15
grudnia 2011 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Œrodowiska pod
nr tel. (32)77 28 575 lub na stronie internetowej
urzêdu: www.brzeszcze.pl.

Informacja
Szanowni Pañstwo,
Serdecznie zapraszam do sk³adania wniosków do Nagrody Burmistrza Oskardy 2011. Po
raz kolejny Kapitu³a Nagrody Burmistrza
Brzeszcz w sk³adzie prof. Alicja Michalik oraz
dr in¿. Adam Stawowy bêdzie rozpatrywaæ Pañstwa wnioski. Mamy nadziejê, ¿e rok 2011 by³
obfity w wydarzenia, które warto przypomnieæ
i doceniæ. Grudzieñ jest przecie¿ miesi¹cem
podsumowañ, zapraszam wiêc do refleksji nad
tym, co interesuj¹cego dzia³o siê w roku 2011,
dziêki zaanga¿owaniu naszych organizacji spo³ecznych czy te¿ poszczególnych mieszkañców.
Wraz z Kapitu³¹ Nagrody Burmistrza Brzeszcz
czekamy na Pañstwa rekomendacje.
Z wyrazami szacunku

Teresa Jankowska
Burmistrz Brzeszcz
Wnioski mo¿na otrzymaæ w sekretariacie Oœrodka Kultury, w informatorium Urzêdu Gminy lub
pobraæ ze strony internetowej: www.brzeszcze.pl.
Nale¿y je sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Gminy Brzeszcze przy ul. Koœcielnej 4 do 6 stycznia 2012 r. do godz. 14.00.

Og³oszeni
a drobne
Og³oszenia
•

Montaż i konserwacja anten RTV-sat.; tel. 33 810
70 22, 604 836 409.
• Niemiecki - korepetycje, przygotowanie do matury i egzaminów A1, A2, B1, B2, C1; tel. 513 161 756.
• Pracownia Protetyczna - technik dentystyczny Andrzej Zinkow; protezy, naprawa protez na poczekaniu. Gwarantuję rzetelne i fachowe wykonanie prac.
Brzeszcze ul. Ofiar Oświęcimia 52; tel. 608 391 857.
• Sprzedam dom w Jawiszowicach o powierzchni
150 m2; działka 9,3 ara; tel. 602 652 429.
• Sprzedam mieszkanie M3 na oś. Słowackiego 7, I
piętro, 45,50 m2 + piwnica, odmalowane! Czynsz 190
zł, spokojne sąsiedztwo. Cena 122 tys.; tel. (033)
8542483 lub 601 802 469.

Dy¿ury aptek
w grudniu
ARNIKA ul. S³owackiego 4
30.12-6.01
B£ÊKITNA ul. Ofiar Oœwiêcimia 20
(pasa¿ w Intermarche)
9.12-16.12
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
2.12-9.12
SYNAPSA ul. £okietka 39
16.12-23.12
ZDROWIE ul. Ofiar Oœwiêcimia 31
(pasa¿ w Biedronce)
23.12-30.12
* dy¿ur nocny trwa w godz. 20.00-8.00
dnia nastêpnego.

Ró¿a Thun nominowana do nagrody
Europose³ Roku 2011 ternetowym wszyscy eurodeputowani. Ró¿a Thun
Ró¿a Thun otrzyma³a nominacjê w plebiscycie na najlepszego europarlamentarzystê 2011
w kategorii Rynek Wewnêtrzny i Ochrona Konsumentów. Nagrody przyznawane s¹ co roku
przez brukselski miesiêcznik The Parliament Magazine dla najbardziej pracowitych i wp³ywowych pos³ów Parlamentu Europejskiego.
Eurodeputowana Ró¿a Thun znalaz³a siê
w grupie trzech pos³ów do Parlamentu Europejskiego nominowanych do nagrody MEP Awards
2011. Nagrody przyznawane s¹ od 2005 roku, a kandydatów zg³aszaj¹ europejskie organizacje, stowarzyszenia oraz instytucje obserwuj¹ce prace
PE. To na podstawie ich wskazañ opracowywana
jest tzw. krótka lista, zawieraj¹ca trzy nazwiska
w ka¿dej z 16 kategorii. Zwyciêzcê spoœród nominowanych pos³ów wskazuj¹ w g³osowaniu in-

jest zaledwie jednym z trzech europos³ów z Polski, którzy w tym roku maj¹ szansê na wyró¿nienie. Oprócz niej nominowali zostali pos³anka
Lena Kolarska-Bobiñska oraz pose³ Jan Olbrycht.
Z inicjatywy Ró¿y Thun w Krakowie od 2 do 4
paŸdzierniku odby³o siê Forum Jednolitego Rynku, które by³o najwiêkszym tegorocznym wydarzeniem dotycz¹cym tematyki europejskiego
wspólnego rynku. Eurodeputowana zabiega równie¿ o zmniejszenie op³at za roaming oraz o powszechny i bezpieczny dostêp do szybkiego Internetu. W swojej pracy skupia siê te¿ na zniesieniu barier w zakupach online w ca³ej UE. Nominacja jest kontynuacj¹ dobrej passy dla krakowskich euro parlamentarzystów w Parlamencie
Europejskim. W zesz³ym roku zwyciêzc¹ w kategorii Energia zosta³ pose³ Bogus³aw Sonik.

Piotr Stolecki

Forum finansowe
Jak poinformowa³ nas organizator, 22
przedsiêbiorców z gminy Brzeszcze uczestniczy³o w Forum Finansowym zorganizowanym
przez rybnick¹ firmê MK Business. Spotkanie
odby³o siê 9 listopada w œwietlicy na os. Paderewskiego w Jawiszowicach.
Przedsiêbiorcy podczas bezp³atnego seminarium wys³uchali wyk³adu Jaros³awa Palusiñskiego wyk³adowcy Europejskiej Akademii Planowania Finansowego w Warszawie. Tematem spotkania sta³o siê „Rentierstwo jako rozwi¹zanie niezale¿noœci finansowej dla przedsiêbiorców”. Podczas odczytu przedsiêbiorcy dowiedzieli siê m.in.
jak zostaæ retnierem, czyli osob¹ utrzymuj¹c¹ siê
z dochodów p³yn¹cych od posiadanego kapita³u,
nieruchomoœci, odsetek od papierów wartoœciowych (akcji, obligacji itp.) lub wk³adów bankowych. Podczas wyk³adu wyjaœniano równie¿ co

Forum Organizacji Pozarz¹dowych

zrobiæ, aby odnieœæ sukces w dziedzinie inwestowania oraz stawania siê rentierem. Spotkanie odby³o siê w ramach projektu wspó³finansowanego
ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
- Jeœli w Brzeszczach bêd¹ osoby zainteresowane szkoleniami, znów chêtnie przyjedziemy mówi szef firmy MK Business Mariusz Kamiñski. Z firm¹ mo¿na skontaktowaæ siê poprzez stronê internetow¹ www.finansowysukces.pl.

Katarzyna Wituœ

Forum organizacji pozarz¹dowych
26 paŸdziernika w Urzêdzie Gminy odby³o
siê Gminne Forum Organizacji Pozarz¹dowych. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych w gminie oraz Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska z naczelnikiem Wydzia³u Spraw Obywatelskich Iwon¹
Stykowsk¹ rozmawiali na temat dzia³alnoœci, mo¿liwoœci wspó³pracy, a tak¿e problemów z jakimi borykaj¹ siê obecnie instytucje
pozarz¹dowe.
Spotkanie rozpoczê³a Barbara Siorek z Akademickiego Biura Karier i Realizacji Projektów
Akademii Sztuk Piêknych im. Jana Matejki w Krakowie wyk³adem zatytu³owanym „Jak staæ siê widzialnym w otoczeniu spo³ecznym? Formy i narzêdzia promocji dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych”. Pani Barbara podczas prezentacji
wielokrotnie powtarza³a, ¿e organizacje pozarz¹dowe w gminie Brzeszcze stanowi¹ przyk³ad
œwietnej dzia³alnoœci i wspó³pracy. Barbara Siorek chwali³a tak¿e pracê Rafa³a Andreasa, któremu udaje siê z powodzeniem szukaæ sponsorów,
rozmawiaæ z ludŸmi biznesu i przekonywaæ ich

do wsparcia akcji, które s³u¿¹ nie tylko mieszkañcom naszego regionu.
- Promocja najlepiej realizuje siê poprzez wspó³pracê. Nie nale¿y dzia³aæ tylko na swoim podwórku. Warto pomyœleæ tak¿e o wspólnej stronie internetowej organizacji pozarz¹dowych
z gminy Brzeszcze. Jeœli nie ma ciê w sieci, dzisiaj nie istniejesz - stwierdza Barbara Siorek.
Wiele osób mówi³o równie¿ o stworzeniu w gminie Centrum Organizacji Pozarz¹dowych. Podczas forum zapoznano siê równie¿ ze sprawozdanie Rady Programowej Forum Organizacji
Pozarz¹dowych z dzia³alnoœci w 2011 roku.
Omówiono program wspó³pracy gminy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na 2012 rok. Przedyskutowano tak¿e procedury zwi¹zanej z przyznawaniem Nagród Burmistrza OSKARDY 2011, a tak¿e te dotycz¹ce
sk³adanych sprawozdañ z realizacji zadañ publicznych w 2011 r. Zajêto siê równie¿ procedur¹
sk³adania ofert (nowy wzór) na realizacjê zadañ
publicznych w 2012 roku.

Katarzyna Wituœ
Odg³osy Brzeszcz
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Zmodernizowane sk³adowisko odpadów
Agencja Komunalna Sp. z o.o. w Brzeszczach zakoñczy³a realizacjê projektu „Modernizacja sk³adowiska odpadów w gminie Brzeszcze”. Projekt by³ wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Dziêki modernizacji nasze sk³adowisko odpadów komunalnych zosta³o dostosowane do wymogów unijnych.
Przygotowanie wniosku trwa³o ponad trzy
miesi¹ce (czerwiec-wrzesieñ 2009 r.). Na og³oszony konkurs z³o¿ono 26 wniosków na ³¹czn¹
kwotê dofinansowania 55 mln z³. Akceptacjê
uzyska³o 16 z nich na kwotê 36 mln z³. Projekt
naszej Agencji Komunalnej uzyska³ 83 proc.
mo¿liwych do zdobycia punktów i zosta³ oceniony jako 3. najlepszy projekt. Umowê podpisano
11 maja 2010 r.
Efekty projektu
Na sk³adowisko w Brzeszczach przyjmowane s¹
odpady zmieszane, które s¹ sortowane. Frakcje
metalowa, szklana i makulatura s¹ przekazywane do ponownego przerobu. Tworzywa sztuczne
s¹ równie¿ oddawane do przerobu m.in. na paliwo alternatywne, g³ównie dla cementowni.
Czêœæ organiczna po rozdrobnieniu jest umieszczana w pryzmach na placach kompostowych,
które maj¹ odpowiedni system drena¿u. Dziêki

£awnicy z Brzeszcz
Radni Rady Miejskiej w Brzeszczach wybrali ³awników na kadencjê 2012-2015.
Wszystkie osoby, które zg³osi³y chêæ bycia ³awnikiem, zosta³y wybrane na to stanowisko.
W S¹dzie Rejonowym w Oœwiêcimiu orzekaæ w sprawach rodzinnych bêd¹ Marek Galoch,
Beata Krupa i Michalina Sajdak. W S¹dzie Rejonowym w Chrzanowie w sprawach z zakresu
prawa pracy ³awnikiem zosta³a Aneta £uniewska- Plata. Przypomnijmy, ¿e w gminie Brzeszcze powinno zostaæ wybranych siedmiu ³awni-

temu wszelkie nieczystoœci s¹ szczelnie izolowane od g³êbszych warstw pod³o¿a. Ich budowa
kosztowa³a ok. 2,4 mln z³. Place kompostowe s¹
jednym z efektów projektu. Ponadto zmodernizowano i rozbudowano budynek socjalno-biurowy. Zakupiono tak¿e kompaktor, prasê hydrauliczn¹, koparko-³adowarkê, rozdrabniacz, przesiewacz, przerzucarkê i traktor. Dziêki modernizacji zwiêkszono odzysk kompostu i odpadów komunalnych oraz usprawniono ich przekazywanie
do produkcji paliwa alternatywnego. Z kolei dziêki zmniejszeniu iloœci sk³adowanych odpadów
biodegradowalnych i lepszej stabilizacji tlenowej
frakcji organicznej podsitowej uda³o siê równie¿
zniwelowaæ uci¹¿liwoœæ zapachow¹ sk³adowiska.
Warto podkreœliæ, ¿e docelowo masa sk³adowanych dotychczas odpadów ma ulec zmniejszeniu
o 75 proc. Planowane jest te¿ zwiêkszenie zatrudnienia w firmie (min. 3 osoby).
Historia sk³adowiska
Sk³adowisko Odpadów Komunalnych w Brzeszczach zosta³o uruchomione 1 kwietnia 1999 r. Rok
póŸniej zakupiono pierwszy kompaktor DINO.
W 2001 r. wybudowano boksy do segregacji i magazynowania surowców wtórnych. Liniê do segregacji zmieszanych odpadów uruchomiono
w 2002 r. W 2008 r. radni gminy Brzeszcze podjêli uchwa³ê o przekazaniu maj¹tku Sk³adowiska
Odpadów Komunalnych jako aportu podwy¿szaj¹cego kapita³ zak³adowy Agencji Komunalnej.
ków, jednak zosta³y trzy wolne miejsca z powodu braków chêtnych. Win¹ za s³abe zainteresowanie tym popularnym jeszcze niedawno zajêciem obarcza siê m.in. zmiany w ustawie dotycz¹cej naboru ³awników, które wesz³y w ¿ycie
dopiero 14 czerwca, a czas zg³aszania kandydatów mija³ ju¿ 30 czerwca. Zainteresowani mieli
wiêc ma³o czasu na zdobycie wymaganych zaœwiadczeñ i rekomendacji organizacji spo³ecznych lub mieszkañców. W prasie pojawi³y siê
ju¿ nieoficjalne informacje, ¿e je¿eli ³awników
w naszym kraju bêdzie zbyt ma³o, byæ mo¿e zostanie zorganizowany kolejny nabór.

Informacja

Umowa I obejmuje miejscowoœæ Brzeszcze i os. Paderewskiego w Jawiszowicach. Umowa II obejmuje so³ectwa, tj.: Jawiszowice z wyj¹tkiem os. Paderewskiego, Przecieszyn, Skidziñ, Wilczkowice i Zasole. W sprawach zimowego utrzymania dróg gminnych i oczyszczania nale¿y kontaktowaæ siê z Wydzia³em Gospodarki Komunalnej Urzêdu Gminy Brzeszcze, w godzinach pracy
urzêdu, tj. wtorek w godz. 8.00-17.00; poniedzia³ek, œrodê, czwartek w godz. 7.00-15.00; pi¹tek w godz. 7.00-14.00; tel. 32 77 28 563,
32 77 28 564.
W innych godzinach nale¿y kontaktowaæ siê ze Stra¿¹ Miejsk¹ (tel.
32 21 11 347, 32 737 32 45, 32 733 54 68 lub 986 - sieci komórkowe).
Uruchomienie zimowego utrzymania nastêpowaæ bêdzie ka¿dorazowo na polecenie Oœrodka Dyspozytorskiego, którego funkcje pe³niæ bêdzie Sta¿ Miejska Gminy Brzeszcze.

Odg³osy Brzeszcz

Katarzyna Wituœ

Oddam/Potrzebujê
W brzeszczañskim OPS dzia³a KRAM, czyli mo¿liwoœæ zarówno oddania jak i przyjêcia
przedmiotów „z drugiej rêki”. Pracownicy
poœrednicz¹ w przekazywaniu danych osób, które
posiadaj¹ zbêdne artyku³y gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, kuchenki, ¿elazka itp.), tak¿e
meble (³ó¿ka, wersalki, sto³y, krzes³a, fotele, szafy), wózki ró¿nego rodzaju, dywany, ³ó¿eczka
i krzese³ka dla dzieci itd. ludziom, którym wymienione sprzêty bêd¹ mog³y jeszcze pos³u¿yæ. Mo¿na równie¿ zg³aszaæ siê z proœb¹ na konkretne zapotrzebowanie. W obu wypadkach wystarczy wype³niæ druczek dostêpny w sekretariacie OPS lub
na stronie www.ops.brzeszcze.pl.
- Jesteœmy wdziêczni wszystkim, którzy przynosz¹
do nas ró¿nego rodzaju sprzêty. Wiele rzeczy znalaz³o ju¿ kolejnych w³aœcicieli. Jednoczeœnie zwracamy siê do potencjalnych darczyñców, by przekazywane przez nich rzeczy nie by³y zepsute i zbytnio zniszczone - apeluj¹ pracownicy OPS zaznaczaj¹c, ¿e nie przyjmuj¹ u siebie samych rzeczy,
a jedynie gromadz¹ i wymieniaj¹ dane kontaktowe miêdzy zainteresowanymi stronami.
Wszelkie potrzebne informacje mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu 32 2111 25 1ub w siedzibie OPS.

Katarzyna Wituœ

I Ty mo¿esz pomóc

Urz¹d Gminy w Brzeszczach informuje, ¿e w wyniku przetargów nieograniczonych zosta³y zawarte dwie umowy na zimowe utrzymanie i oczyszczanie dróg gminnych w sezonie
2011-2012, obie z Agencj¹ Komunaln¹ Sp. z o.o. przy ul. Koœcielnej 7 w Brzeszczach.
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Decyzja mia³a u³atwiæ funkcjonowanie sk³adowiska w czasach zaostrzania przepisów dotycz¹cych sk³adowisk. Przyspieszy³o to realizacjê niezbêdnych inwestycji oraz stworzy³o mo¿liwoœci uzyskiwania dofinansowania zewnêtrznego.
Od 1 maja 2008 r. do koñca 2009 r. zakupiono
m.in. prasê do belowania odpadów o nacisku 24
tony za 35 tys. z³., drugi kompaktor - 534 K za
817 tys. z³. Zadaszono stanowiska do rêcznej segregacji surowców wtórnych za 48 tys. 800 z³.
Uda³o siê równie¿ zadaszyæ linii segregacyjn¹ za
44 tys. z³. ¯ywotnoœæ wysypiska œmieci w Brzeszczach, uwzglêdniaj¹c tylko mo¿liwoœæ zape³nienia drugiej jego niecki, oceniany jest obecnie na
najbli¿sze 20 lat. Przy uzyskaniu pozwolenia na
podniesienie rzêdnej pryzm sk³adowanych odpadów perspektywa ta mo¿e ulec wyd³u¿eniu nawet do 60 lat.
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Czas wielkich tematów
nigdy nie minie
Rozmowa z pierwszym redaktorem naczelnym „Odg³osów Brzeszcz” Józefem Stolarczykiem.
Ka¿da rocznica zmusza do refleksji i oceny.
„Odg³osy Brzeszcz” maj¹ ju¿ 20 lat. Zarejestrowane w grudniu 1991 r., pierwszym numerem
zaistnia³y w styczniu 1992 r. Któ¿ mo¿e powiedzieæ wiêcej o naszej gazecie ni¿ jej twórca.
Ewa Pawlusiak: Jak zrodzi³ siê pomys³ utworzenia samorz¹dowego pisma lokalnego?
Józef Stolarczyk: „Odg³osy” nie s¹ pierwsz¹ lokaln¹ gazet¹. Przez wiele lat brzeszczanie czytali
„Gazetê Górnicz¹”. Po jej likwidacji powsta³a
pustka informacyjna. Przemiany spo³eczno-polityczne zainicjowane Okr¹g³ym Sto³em i pierwszymi w pe³ni demokratycznymi wyborami samorz¹dowymi by³y kolejn¹ istotn¹ przyczyn¹
utworzenia lokalnego forum samorz¹dowego.
Wybory samorz¹dowe w Brzeszczach wygra³
Komitet Obywatelski. Tam te¿ zrodzi³a siê inicjatywa, ale nie zosta³a zrealizowana. Dlatego
ówczesna przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Barbara Zieliñska zaproponowa³a mi przyjêcie funkcji redaktora naczelnego i przygotowanie dokumentów do rejestracji. Rada Miejska zatwierdzi³a propozycjê w g³osowaniu jednomyœlnie na sesji
w listopadzie 1991 r. Grupa robocza przyjê³a propozycjê radnej Ewy Hebdy, by gazeta nosi³a tytu³
„Odg³osy Brzeszcz”. Opracowanie graficzne
przygotowa³ Józef £ysakowski.
E.P.: Jakie zadanie mia³y pe³niæ „Odg³osy
Brzeszcz” w pocz¹tkowym okresie istnienia?
J. S.: Ju¿ w listopadzie na sesji poinformowa³em
Radê, ¿e chcê redagowaæ forum obywatelskie dla
mieszkañców gminy wspólnie z nimi. Dlatego
powo³ana rada programowa praktycznie nie funkcjonowa³a, aby nie sugerowaæ, ¿e w gazecie jest
jakaœ cenzura. „Odg³osy” mia³y równie¿ informowaæ mieszkañców o tym, co dzieje siê na sesjach
Rady i byæ Ÿród³em informacji o wszystkim co
wa¿ne w gminie.
E.P.: W tych pierwszych latach mo¿na zauwa¿yæ, ¿e „OB” by³y forum opinii, wymiany myœli i pomys³ów na rozwój gminy. Pisali wszyscy - nauczyciele samorz¹dowcy, dzia³acze,
zwykli obywatele itd. Czy trzeba by³o ich zachêcaæ do pisania?
J. S.: Œwietny amatorski zespó³, warunki spartañskie, lokum w Miejsko-Gminnym Oœrodku
Kultury, obs³uga administracyjno-techniczna: pracownik Oœrodka Alicja Szyma. Szczególn¹ rolê
w tworzeniu gazety odegra³a Maria Ptaszyñska,
przez pierwsze 5 lat zajmowa³a siê nie³atw¹ korekt¹, a nastêpnie zosta³a redaktorem naczelnym.
Ludzie chcieli pisaæ i dzieliæ siê swoimi uwagami i spostrze¿eniami. Bardzo dobrze przyjêli artyku³ programowy. Uwierzyli, ¿e bêd¹ traktowani powa¿nie. Od startu pisali: Jacek Lachendro,
Dorota Korczyk, Weronika W³odarczyk, Wojciech

Janusz, Jaros³aw Rybak, Adam
Szyma, Barbara Chrz¹szcz, Kazimiera Seku³a, Boles³aw Zaj¹c,
Kazimierz Walczyszewski, W³adys³aw Senkowski. Wraz z rozwojem gazety autorów przybywa³o. Aktywizowali siê radni prowadz¹c medialn¹ dyskusjê z wyborcami. W mojej ocenie gazeta
¿y³a. A lokalni dziennikarze pisali gratis otrzymuj¹c raz w roku
na spotkaniach noworocznych
skromne nagrody.
E.P.: Czy pojawia³y siê próby
zaw³aszczenia pisma przez Józef Stolarczyk
jak¹œ grupê?
J. S.: Próby?... Jak zawsze, gdy chodzi o publikatory, politycy na górze i na dole chc¹ mieæ
„przyjazne media”. Gazeta by³a otwarta dla
wszystkich mieszkañców. Próby nacisków nawet
na sesjach Rady by³y odrzucane. Propaganda partyjna mog³a byæ drukowana tylko na zasadach
og³oszeniowych za op³at¹, a to skutecznie blokowa³o chêci zaistnienia.
E.P.: Czy pamiêta Pan jakie tematy, sprawy
podejmowano wówczas na ³amach „OB”?

E.P.: Przez te lata zmieniali siê
autorzy pisz¹cy do „Odg³osów”, zmieni³o siê samo pismo.
Jakie zadanie ma teraz do
spe³nienia gazeta, kiedy instytucje samorz¹dowe ju¿ dawno
okrzep³y, a czas wielkich tematów ju¿ min¹³?
J. S.: Przez te 20 lat „Odg³osy”
mia³y piêciu redaktorów naczelnych: w kolejnoœci ja, Maria Ptaszyñska, Marek Zarzycki, Jacek
Bielenin, Ma³gorzata Wójcik.
Ka¿dy z nas mia³ i ma swoj¹ wizjê pisma lokalnego. To dobrze,
¿e zmieniaj¹ siê redaktorzy i autorzy. Cieszy, ¿e coraz wiêcej m³odych ludzi pisze. Myœlê, ¿e nadal „Odg³osy” mog¹ byæ forum obywatelskim. Mo¿e instytucje samorz¹dowe okrzep³y, ale ostatnio niewiele
wiemy o tym, co robi¹ dla nas nasi wybrañcy na
wszystkich szczeblach w³adz samorz¹dowych. Je¿eli sami nie chc¹ nas informowaæ nie czuj¹c pióra czy klawiatury, to zadajmy im pytania. Czas wielkich tematów nigdy nie minie. Nawet ma³e charytatywne akcje to wielkie tematy o cz³owieczeñstwie.
Tych ludzi nale¿y pokazywaæ. Zw³aszcza tych, którzy œwietnie siê realizuj¹. Niech ci co narzekaj¹ zobacz¹, ¿e mo¿na, tylko trzeba trochê chcieæ.

J. S.: „Odg³osy” by³y otwarte dla wszystkich. Dlatego podzieliliœmy je na dzia³y i wszystko co dotyczy³o gminy i przemian demokratycznych by³o
podejmowane. Szczególnie wa¿nym dla gazety by³ temat m³odzie¿y. Powo³aliœmy wspólnie
z burmistrzem Piotrem Z³otkiem Forum M³odzie¿y. To by³y trudne spotkania i trudne artyku³y. Ale
wspólnie rozwi¹zywaliœmy problemy. Powsta³
Dom M³odzie¿y, zaczê³a graæ amatorska Liga „7”.
W sprawach gospodarczych wspieraliœmy remont
kapitalny oczyszczalni, budowê wysypiska i kanalizacji sanitarnej w ca³ej gminie. Chcieliœmy
pokazaæ potrzebê uporz¹dkowania problemów
ochrony œrodowiska.

E.P.: A wiêc lokalni dziennikarze ci¹gle maj¹
o czym pisaæ?

E.P.: Najtrudniejszy temat?

Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e podany zosta³ do publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie na tablicach og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Gminy w Brzeszczach przy ul. Koœcielnej 4, wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej, oznaczonych numerami dzia³ek: pgr 1177/16 o pow. 932 m2, pgr
3334/13 o pow. 85 m2, po³o¿onych w Brzeszczach
przy ul. Nosala.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

J. S.: Je¿eli gazeta jest prawdziwym forum obywatelskim nie ma najtrudniejszych tematów.
Wszystkie s¹ powa¿ne. Maj¹ informowaæ, uczyæ
i kszta³towaæ oraz pomagaæ w rozwi¹zywaniu
problemów. Dlatego od pierwszego numeru broniliœmy siê przed prób¹ przekszta³cenia „Odg³osów” z forum na brukowca spo³ecznego. Myœlê,
¿e siê nam to uda³o.
E.P.: Czy mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e
„OB” przyczyni³y siê do okrzepniêcia demokracji lokalnej i rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego (w jaki sposób)?
J. S.: „OB” odegra³y wa¿n¹ rolê w edukacji demokratycznej. Nauczyciele wiedzy o spo³eczeñstwie i historii korzystali z naszej gazety przybli¿aj¹c j¹ uczniom i ich rodzicom. Doroœli czytelnicy dostrzegali rzetelnoœæ informacji i kulturaln¹
wolnoœæ s³owa. Podejmowali dyskusje z dziennikarzami. W ten sposób chcieliœmy tworzyæ lokalne spo³eczeñstwo obywatelskie. Czy nam siê to
uda³o, sami Pañstwo musicie oceniæ.

J. S.: Tak, tematów jest du¿o. Wróæmy do kanalizacji, do problemów jej realizacji w mieœcie i so³ectwach, dzikich wysypisk, problemów klubów
sportowych. Podyskutujmy o problemach m³odzie¿y i zagro¿eniach wynikaj¹cych z ró¿nych
nieformalnych zajêæ. Zapytajmy naszych wybrañców, co i dlaczego robi¹ dla nas, a… przepraszam
to tylko luŸne uwagi, ale mo¿e siê przydadz¹. Na
koniec swojemu doros³emu „dziecku”, bo tak traktujê „OB”, ¿yczê nastêpnych dziesi¹tek lat i wielkiej poczytnoœci.

Informacja
Dyrektor i grono pedagogiczne ZSP nr 2 w Zasolu zwraca siê z proœb¹ do mieszkañców gminy
Brzeszcze i okolic o udostêpnienie jakiejkolwiek
dokumentacji archiwalnej, zwi¹zanej z histori¹ SP
w Zasolu ze wzglêdu na zbli¿aj¹ce siê obchody
100-lecia placówki bêdzie wydana publikacja.
ZSP nr 2 im. Kostka Jagie³³y w Zasolu
ul. Kostka Jagie³³y 8
32-626 Jawiszowice
tel./fax: 32 21 11 285
e-mail: zsp2zasole@wp.pl

Odg³osy Brzeszcz
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Co w Brzeszczach trzeszczy
Rozmowa z dr Maciejem M¹czyñskim, pracownikiem Instytutu Politologii Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oœwiêcimiu, Zak³adu Mediów
i Komunikowania Miêdzynarodowego; wspó³autorem podrêcznika o prawach cz³owieka
wydanym w porozumieniu z Helsiñsk¹ Fundacj¹ Praw Cz³owieka.
Katarzyna Senkowska: Jak ocenia Pan zasadnoœæ istnienia, przydatnoœæ mediów lokalnych
w dzisiejszej rzeczywistoœci?
dr Maciej M¹czyñski: Mo¿e na pocz¹tek odwo³am siê krótko do przesz³oœci, czyli Alexisa de
Tocqueville - myœliciela, dzia³acza demokratycznego, urzêdnika administracji francuskiej, który
oko³o 150 lat temu przyp³yn¹³ do USA. W ówczesnych czasach nie by³o tam prawie miejscowoœci, która nie posiada³aby w³asnej gazety. Liczba pism okresowo wydawanych przekracza³a
wiêc wszelkie wyobra¿enia, do dziœ zreszt¹ mówi
siê, ¿e nie ma Stanów bez prasy lokalnej (stosunkowo mniej ukazuje siê dzienników, za to wiêcej
tygodników, miesiêczników czy innych periodycznych pism). Alexis de Tocqueville uwa¿a, ¿e
demokratyczne stowarzyszenie nie mo¿e obyæ siê
bez w³asnej gazety. Parafrazuj¹c, wydaje mi siê,
¿e w demokratycznym spo³eczeñstwie, w pañstwie wolnych ludzi, ¿adna wspólnota lokalna nie
mo¿e siê obejœæ bez w³asnej gazety, to jest niemo¿liwe na d³u¿sz¹ metê, zarówno kiedyœ jak
i dziœ. Spo³ecznoœæ bez w³asnych mediów jest
u³omna, w pewnym momencie przestanie siê rozwijaæ, bo nie stwarza mo¿liwoœci samorealizacji
swoim mieszkañcom. Ludzie pozbawieni rzetelnej informacji dotycz¹cej bezpoœrednio ich samych pozostaj¹ skazani na g³upie plotki, doniesienia, donosy, a tak przecie¿ byæ nie mo¿e. Dlatego w³aœnie prasa jest niezbêdnym elementem
demokracji lokalnej, co zreszt¹ jasno wynika
z dwóch zasad naszej konstytucji - zasady decentralizacji (której celem jest sprowadzenie aktywnoœci w³adzy do dzia³añ w³aœnie na szczeblu lokalnym) i zasady pomocniczoœci, ogólnie mówi¹c
wed³ug której najwa¿niejszy jest cz³owiek i jego
wp³yw na innych obywateli. Dobrze, gdy istnieje
wiêcej ni¿ jedno medium na danym terenie, tak
zreszt¹ zazwyczaj wygl¹da praktyka - z g³osów
sprzeciwu przeciw monopoliœcie rodzi siê konkurencja medialna, co jest jak najbardziej po¿¹danym zjawiskiem. Minimum - czyli jeden tytu³
medialny - musi byæ jednak zachowane.
K. S.: Czy gazety tego typu powinny wykraczaæ tematyk¹ poza wydarzenia lokalne czy te¿
skupiaæ siê wy³¹cznie na kwestiach dotycz¹cych danej gminy/ miasta/ powiatu itp?
dr M. M.: Trzeba braæ pod uwagê, ¿e ludzie
mieszkaj¹cy poza stolic¹ przestaj¹ siê interesowaæ budow¹ drugiej nitki metra w Warszawie,
natomiast budowa chodnika czy nowej drogi
w ich miejscowoœci jest dla nich spraw¹ daleko
bardziej istotn¹. To przez objazdy w swoim mieœcie czy wsi mog¹ realnie spóŸniæ siê do pracy.
Nie uwa¿am jednak, by s³uszne by³o jednostronne zawê¿enie spektra poruszanych zagadnieñ -
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media lokalne powinny wychodziæ równie¿ poza
spo³ecznoœæ, przecie¿ pojawia siê wiele sprawy
„ogólnopolskich”, które dotycz¹ bezpoœrednio
ludzi na szczeblu lokalnym. Prasa ma w takich
przypadkach prawo i obowi¹zek pytaæ oraz dyskutowaæ. Bior¹c pod uwagê choæby kwestiê posy³ania 6-latków do szkó³ - bêdzie ona trochê inaczej postrzegana i rozwi¹zana w Brzeszczach ni¿
np. w Warszawie, a jest zagadnieniem, które interesuje wiêkszoœæ rodziców w Polsce. W³adze
lokalne musz¹ liczyæ siê przede wszystkim z sytuacj¹ w terenie - ze strony mediów nie chodzi
tyle o kontrolê realizacji zadañ, choæ w uzasadnionych przypadkach jest ona równie¿ wa¿na, ale
g³ównie o odpowiedŸ na pytanie, czy i jak uda³o
siê w poszczególnych regionach kraju owo przedsiêwziêcie zrealizowaæ. Miejmy na uwadze równie¿ relacjê w druga stronê - im szerszy zasiêg
gazety, tym selekcja materia³ów wiêksza i lokalne problemy raczej nie zainteresuj¹ wysokonak³adowych dzienników.
K. S.: Co powinno kierowaæ doborem materia³ów pochodz¹cych od czytelników? Czy w takich wypadkach media powinny na ¿yczenie podejmowaæ rolê rozjemcy, egzekutora, arbitra?
dr M. M.: Prawo do informacji jest nierozerwalnie zwi¹zane z wolnoœci¹ s³owa i mediów - gazety lokalne s³u¿¹ wiêc nie tylko uzyskiwaniu informacji, ale w niektórych przypadkach te¿
wyra¿aniu swoich s¹dów, czyli czynnemu korzystaniu z mediów lokalnych. Naturalnie zazwyczaj
w takich sytuacjach pojawia siê pytanie o zasadnoœæ druku i granice wolnoœci s³owa, które trudno rozstrzygn¹æ, bo ka¿da sprawa jest indywidualna i inna ni¿ pozosta³e. Prawa europejskie i nasza konstytucja (art. 31 ust 3) wprowadzaj¹ wiêc
zasadê zdrowego rozs¹dku, czyli proporcjonalnoœci; pozwala ona decydowaæ redaktorowi, czy
dany problem jest na tyle wa¿ny, by pojawiæ siê
na ³amach gazety, czy ma zasiêg marginalny. Poruszaj¹c owo zagadnienie, dotykamy jeszcze jednej funkcji mediów - niekiedy powinny one równie¿ wskazywaæ mieszkañcom jednostki i metody (urz¹d gminy, sesje rady, indywidualne spotkania z radnymi, wójtem, burmistrzem czy prezydentem), które ustawowo zajmuj¹ siê konkretnymi problemami i udzielaniem odpowiedzi. Niekoniecznie ka¿d¹ sprawê trzeba za³atwiaæ w mediach, tak samo jak nie z ka¿d¹ spraw¹ chodzi siê
do s¹du. Gazeta mo¿e natomiast podaæ do wiadomoœci jakie stanowisko zajê³a w³adza lokalna
w danej kwestii.
K. S.: W jaki sposób okreœli³by Pan pozosta³e
funkcje lokalnej prasy?
Niezmiernie istotn¹ funkcj¹ prasy pozostaje tak¿e aktywizacja spo³ecznoœci, uczestnictwo w lokalnych projektach. Z tego wzglêdu uwa¿am za
œwietne rozwi¹zanie, jeœli gazeta dzia³a w ramach
Oœrodka Kultury. Podobna wspó³praca jest nie do
przecenienia dla mieszkañca i czytelnika. Lokaln¹
kulturê, sprawy spo³eczne, imprezy rozrywkowe,
charytatywne w³aœciwie trudno sobie wyobraziæ
bez wspó³pracy z mediami lokalnymi. Jest pomys³
- zaproszenie na imprezê - potem relacja z niej,

dr Maciej M¹czyñski

czyli szerszy dostêp ludzi do wydarzenia. Tego
typu wspó³dzia³anie daje niemal pewnoœæ, ¿e najwa¿niejsze kulturalne wydarzenia na terenie gminy b¹dŸ miasta nie przejd¹ bez echa. Warto podkreœliæ, ¿e ogromna zaleta mediów lokalnych tkwi
równie¿ w tym, ¿e za wzglêdu na sw¹ specyfikê
najwierniej oddaj¹ nastroje prawdziwe, s¹ bardzo
„obywatelskie”. To niew¹tpliwie posiada okreœlony wp³yw na morale.
K. S.: Czy uwa¿a Pan, ¿e studenci (poniewa¿
to oni najczêœciej zg³aszaj¹ siê z proœb¹ o zamieszczanie w³asnych tekstów, np. w ramach
praktyk) powinni mieæ mo¿liwoœæ druku swoich tekstów na ³amach tego typu gazet?
dr M. M.: S¹dzê, ¿e studenci powinni mieæ okazjê, by zaistnieæ w prasie lokalnej. Myœlê, ¿e warto
daæ im szansê na sprawdzenie swoich si³ i przekonanie siê, czy taka œcie¿ka zawodowa im odpowiada. Po co podsycaæ niespe³nione ambicje?
Jeœli ktoœ z³apie bakcyla i oka¿e siê w tym dobry,
same media mog¹ mieæ z niego du¿y po¿ytek œwie¿e spojrzenie i nowe g³osy to coœ, co zawsze
przydaje siê w redakcji. Oczywiœcie takim próbom musi towarzyszyæ równie¿ profesjonalna
ocena tekstów, zarówno pod wzglêdem jêzykowym jak i przydatnoœci tematycznej. Nie ma sensu drukowaæ rzeczy nie spe³niaj¹cych pewnych
standardów.
K. S.: Czy Internet uznaje Pan za szansê czy
te¿ za zagro¿enie dla lokalnej prasy?
dr M. M.: Rozwój Internetu i jego ingerencja
w ró¿ne aspekty rzeczywistoœci to materia³ na
osobny artyku³, jeœli jednak chodzi o media lokalne, uwa¿am, ¿e ca³kiem realna jest zmiana formy z papierowej na elektroniczn¹, oczywiœcie
z zachowaniem op³at. S¹dzê równie¿, ¿e nawet
jeœli dosz³oby do takiej sytuacji, biuletyny i tak
pozostan¹. Warto podkreœliæ, ¿e przecie¿ dziêki
Internetowi wiadomoœci lokalne mog¹ byæ szerzej rozpowszechnione i dotrzeæ do wiêkszej grupy ludzi. Skromny klub pi³karski Ruch Radzionków jest w stanie mieæ w³asn¹ telewizjê internetow¹, coraz wiêcej tego typu produkcji siê pojawia. Najwy¿ej stanie siê wiêc tak, ¿e wzroœnie
sprzeda¿ drog¹ elektroniczn¹, zmaleje papierow¹.
Niektóre wielkie gazety œwiatowe wprowadzi³y
ju¿ p³atne dostêpy do swoich wersji online. Najlepsza dla czytelnika opcja, czyli darmowa prasa
w sieci, bêdzie mo¿liwa jedynie wtedy, gdy wp³ywy z reklam pokryj¹ koszty dzia³alnoœci.

Katarzyna Senkowska

Sumienie to zmys³ czytania
drogowskazów. Tylko ono
wie, na który drogowskaz
zwróciæ uwagê tu i teraz
ks. Jozef Tischner
Wielka bitwa w nieustannie trwaj¹cej wojnie o w³adzê dobieg³a koñca. Zwyciêzcy i pokonani z wyj¹tkiem SLD odtr¹bili swój sukces.
Ich jedyne prawdy g³oszone w kampanii znajd¹
siê w programie rz¹du w przypadku zwyciêzców i bêd¹ dla nas trudne do przyjêcia, ale konieczne. Jesteœmy czêœci¹ europejskiego i œwiatowego organizmu. Wszelkie ich dolegliwoœci
mog¹ byæ poœrednio b¹dŸ bezpoœrednio naszymi, wiêc profilaktyka jest konieczna, aby unikn¹æ choroby gospodarczej lub j¹ zminimalizowaæ. Tego mog¹ dokonaæ tylko zdecydowani fachowcy, a nie znachorzy - domoroœli fachowcy
od ekonomii i gospodarki, którym wydaje siê,
¿e czêœæ organizmu mo¿e funkcjonowaæ sama.
¯adne z pañstw na kuli ziemskiej nie jest w stania prowadziæ gospodarki autarkicznej, to znaczy samodzielnej i zamkniêtej. Bez rynków zbytu i mo¿liwoœci importu organizm pañstwowy
skazany jest na zag³adê.
W³adza przedstawi³a ogóln¹ diagnozê z propozycjami diety na najbli¿sz¹ kadencjê, a opozycja na to „my siê nie zgadzamy”, „na to nie ma
naszego przyzwolenia” i co wiêcej - nic, zgodnie z zasad¹, któr¹ przyjê³a najwiêksza partia
opozycyjna - „im gorzej w pañstwie, tym lepiej
dla nas, a s³oñce partii wie najlepiej i nale¿y go
tylko cytowaæ”. Polityka jest gr¹ mniej lub bardziej przygotowanych do pe³nienia funkcji przywódczych cz³onków spo³ecznoœci ludzkiej. Jak
na ironiê, kartami w tej grze staj¹ siê inni ludzie, którzy œwiadomie lub nieœwiadomie pozwalaj¹ sob¹ manipulowaæ. Licytacja nadal pe³na jest sloganów i pustos³owia, czystoœæ intencji bardzo czêsto zastêpowana jest „blefem”.
Zwyciêstwo dla s³u¿by spo³ecznej, gdy¿ tak
powinno siê traktowaæ sprawowanie funkcji
z wyboru, staje siê pocz¹tkiem egoistycznej walki
o „utrzymanie sto³ka”. Nie uda³y nam siê ani druga Japonia ani druga Irlandia, ale obawiam siê,
¿e mo¿e udaæ siê druga Grecja. Czêœæ naszych
wybrañców nie cofnie siê przed niczym, aby zrealizowaæ swoje egoistyczne cele, nie zwa¿aj¹c
na ¿adne symbole ani œwiêta, o czym œwiadczy
„gra krzy¿em” i konfrontacja polityczno-moralna w narodowe œwiêto niepodleg³oœci z wykorzystaniem radykalnej i nie zawsze dzia³aj¹cej
zgodnie z prawem m³odzie¿y. Pamiêtajmy „z³o
zwalczane z³em rodzi z³o zwielokrotnione”.
W kolejce ¿ycia oczekuj¹ nastêpne pokolenia,
niespokojne i zatroskane o to, co im pozostawimy. Potraktujmy to zgodnie z dewiz¹ ludzi odpowiedzialnych „ lepiej zawieœæ siê na przyjacio³ach, ni¿ samemu ich zawieœæ”. Niech nasi
nastêpcy wejd¹ w ¿ycie m¹drzejsi o nasze doœwiadczenia. Niech nasz¹ zawiœæ i nietolerancjê
zast¹pi u nich zdrowa rywalizacja i kultura polityczna. To oni bêd¹ musieli donieœæ za nas kamienie do budowli dziejów, na której nasze pokolenia pozostawi heroikomiczn¹ rysê.

Józef Stolarczyk

Dzieñ S³odkich Ludzi
Przypadaj¹cy na dzieñ 14 listopada Œwiatowy Dzieñ Cukrzyka brzeszczañscy diabetycy œwiêtowali dwa dni póŸniej w restauracji
„S³owiañska”.
Z ¿yczeniami i s³odyczami dla S³odkich Ludzi przyby³a burmistrz Terasa Jankowska. £akociami ¿ycie os³odzi³a im równie¿ prezes „Spo³em”
PSS „Górnik” w Brzeszczach Barbara Ga³uszkaPrzewoŸnik. Prezes Ma³opolskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Krakowie Stanis³aw Chowaniec w imieniu Zarz¹du G³ównego SD uhonorowa³ „Medalem 30-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” prezesa Antoniego Korczyka.
W Polsce na cukrzycê cierpi 2 i pó³ miliona ludzi, na ca³ym œwiecie liczba ta siêga 240 milionów. W dzia³aj¹cym w gminie Brzeszcze Stowarzyszeniu Diabetyków czynnie dzia³a 80 osób,
w kartotekach zapisanych jest 120.
- Nie sposób powiedzieæ ilu ludzi mieszkaj¹cych
w naszej gminie boryka siê z cukrzyc¹ - mówi
diabetyczka Weronika W³odarczyk. - Dobrze by
siê sta³o, ¿eby do³¹czyli do naszego Stowarzyszenia. £atwiej wtedy przebyæ chorobê. Na nasze spotkania przyje¿d¿aj¹ z wyk³adami lekarze
diabetycy, okuliœci, dietetycy, rehabilitanci.
Przekazuj¹ nowoœci z diabetologii, ucz¹ jak ¿yæ

fot. Agnieszka Moœ

Czas prawdy

Prezes Antoni Korczyk zosta³ odznaczony
„Medalem 30-lecia Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków

z cukrzyc¹, i mimo trapi¹cych nas dolegliwoœci
¿yjemy normalnie. Poza tym wyje¿d¿amy na
turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe, wycieczki, do teatru, bierzemy udzia³ w œrodowiskowych
spotkaniach.
Brzeszczañscy diabetycy serdeczne podziêkowania kieruj¹ do dyrektora Oœrodka Kultury Ma³gorzaty Wójcik za nieodp³atne nag³oœnienie imprezy, pracownikom restauracji za przygotowanie pysznych potraw, a za trud w³o¿ony w przygotowanie uroczystego spotkania uk³ony sk³adaj¹ Bronis³awie Korczyk.

Ewa Pawlusiak

Górnicza pielgrzymka
W intencji polskiego górnictwa, o bezpieczn¹ pracê w kopalniach oraz m¹dre decyzje rz¹dz¹cych, po raz 21. modlili siê na
Jasnej Górze pracownicy przemys³u wydobywczego. Do Sanktuarium w galowych
strojach z pocztami sztandarowymi przybyli
pracownicy kopalni wêgla kamiennego, brunatnego, siarki, soli, gazu, nafty, rud cynku,
o³owiu i miedzi. Wœród nich znaleŸli siê równie¿ brzeszczañscy górnicy.

w jasnogórskiej Kaplicy Matki Bo¿ej. Homiliê wyg³osi³ biskup diecezji opolskiej Andrzej
Czaja. Dziêkowa³ Bogu za górników, za ich
trud, wysi³ek, poœwiêcenie, z którego korzysta ca³e spo³eczeñstwo oraz za ich przywi¹zanie do Koœcio³a.
- Œwiadczy o tym nie tylko coroczne wasze pielgrzymowanie, ale te¿ codziennoœæ, o której œwiadectwo daj¹ duszpasterze w ca³ej Polsce. Na was
mo¿na liczyæ. Górnika staæ na to, by uklêkn¹æ
przed Panem - mówi³ biskup Andrzej Czaja.
W homilii biskup podkreœla³ te¿, ¿e górnicy dziœ
maj¹ siê czego obawiaæ. Ten niepokój wi¹¿e siê
z restrukturyzacj¹ górnictwa i ta pielgrzymka
jest okazj¹ do wypraszania u Matki Bo¿ej m¹drej polityki rz¹dz¹cych.

Górnicza pielgrzymka tradycyjnie przybywa do Sanktuarium na krótko przed obchodzon¹ 4 grudnia Barbórk¹ - œwiêtem górników.
Modlitewne spotkanie pielgrzymów rozpoczê³o siê w czêstochowskim koœciele pod wezwaniem ich patronki, œw.
Barbary. Wraz z górnikami 20 listopada modli³y
siê ich rodziny oraz pracodawcy. Spotkanie górników u Matki Bo¿ej to
przede wszystkich czas
g³êbokiej modlitwy o godn¹
i bezpieczn¹ pracê.
Uroczystoœci rozpoczê³y
siê przy koœciele œw. Barbary. Tam p¹tników powita³ przeor i proboszcz parafii o. Ryszard Bortkiewicz. Potem górnicy przemaszerowali na Jasn¹
Górê, by przy pomniku
Prymasa Tysi¹clecia z³o- Górnicy KWK „Brzeszcze” ka¿dego roku pielgrzymuj¹ na Jasn¹ Górê
¿yæ kwiaty. Jeszcze przed msz¹ œwiêt¹, moZwieñczeniem uroczystoœci by³o Zawierzenie
dlili siê podczas drogi krzy¿owej na Wa³ach
Braci Górniczej oraz ich rodzin Matce NajœwiêtJasnogórskich.
szej w Kaplicy Cudownego Obrazu.
Centralnym punktem pielgrzymki by³a msza
Ewa Pawlusiak
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cyjne. Opracowano i wdro¿ono do systematycznej
realizacji na terenie gminy program „Ratujmy Kasztanowce”. Strategia zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka poprzedzona zosta³a przeprowadzeniem inwentaryzacji kasztanowców sfinansowanej
przez WGPiOŒ. W porozumieniu z fundacj¹ Nasza Ziemia z du¿ym powodzeniem realizowana jest
rokrocznie akcja „Sprz¹tanie Œwiata”. Stowarzyszenie prowadzi te¿ ca³oroczn¹ akcjê zbiórki ¿ywno-

fot. Grzegorz Baczkowski

Stowarzyszenie otrzyma³o pami¹tkow¹ statuetkê
wykonan¹ w Oœrodku Kultury

Goœcie i cz³onkowie „BIOS-u” z zainteresowaniem
s³uchali wspomnieñ obecnej Prezes - Haliny Kolanko

fot. Sebastian Siwiec

Program ów zosta³ pozytywnie oceniony i zamieszczony na ³amach miesiêcznika popularno-naukowego „AURA” w dodatku ekologicznym dla
szkó³ (styczeñ 2001). Równoczeœnie pilota¿owo
realizowano jego za³o¿enia przez m³odzie¿ SP nr
2, z nadspodziewanie pozytywnymi efektami. To
definitywnie przes¹dzi³o o potrzebie za³o¿enia Stowarzyszenia Ekologicznego w celu wdro¿enia tak
trafionych za³o¿eñ programowych do wszystkich
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w naszej
gminie. W czerwcu 2002 grupa za³o¿ycielska powo³a³a wiêc do ¿ycia Stowarzyszenie Ekologiczne
Gminy Brzeszcze „Bios”. Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia zosta³ wybrany W³adys³aw Drobniak.
W statucie poza programem edukacji ekologicznej
dzieci i m³odzie¿y „EKO-Szko³a”, za g³ówny cel
postawiono wszechstronne dzia³anie na rzecz ochrony œrodowiska przyrodniczego. Dziêki œcis³ej wspó³pracy z w³adzami gminy reprezentowanymi przez
Agencjê Komunaln¹ program „Eko-Szko³a” sta³ siê
czêœci¹ sk³adow¹ „Programu ochrony œrodowiska
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi” w gminie, a jego sprawna realizacja w placówkach oœwiatowych by³a i jest mo¿liwa dziêki wsparciu logistycznemu i materialnemu ze strony Agencji Komunalnej. W ramach celów statutowych Stowarzyszenia w oparciu o œrodki konkursowe pozyskane z Wojewódzkiego Wydzia³u Ochrony Œrodowiska realizuje tak¿e plan Œcie¿ki edukacyjnej o treœciach przyrodniczo-ekologicznych, ustawiaj¹c na
terenie gminy w miejscach o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych tablice informa-

fot. Sebastian Siwiec

W odpowiedzi na rosn¹ce zainteresowanie
spo³eczne problematyk¹ ekologii, grupka nauczycieli entuzjastów z SP nr 2 w Brzeszczach
w porozumieniu z Agencj¹ Komunaln¹ Sp. z
o.o. w Brzeszczach, reprezentowan¹ wówczas
przez nie¿yj¹cego ju¿ Adama Papiórka, w roku
2000 opracowa³a Program Edukacji Ekologicznej, kierowany do dzieci i m³odzie¿y.

Kwiaty od Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej

Program Wsparcia Rodziny w gminie Brzeszcze
na lata 2012 --2016 -- wyniki konsultacji
Tworzony przez siedem miesiêcy przez Zespó³ Partycypacyjny Program Wsparcia Rodziny zosta³ poddany konsultacjom spo³ecznym w paŸdzierniku bie¿¹cego roku. Mieszkañcom Gminy zosta³y przedstawione projekty w obszarach niepe³nosprawnoœci, rodzicielstwa zastêpczego, opieki nad dzieckiem do
lat 3, rodziny dysfunkcyjnej oraz dojrzewania i czasu wolnego.
W trakcie realizacji projektu tworzone treœci
umieszczane by³y na bie¿¹co na stronie internetowej (3965 ods³on). Konsultacje prowadzone
by³y za poœrednictwem strony internetowej Urzêdu Gminy. Dostêpne by³o równie¿ forum internetowe oraz utworzony dla wspomnianych potrzeb adres e-mail: decydujmyrazem@um.brzeszcze.pl. W ramach przedsiêwziêcia zorganizowano dwa spotkania otwarte, gdzie zaprezentowano tworzone projekty. Z efektami prac mo¿na
zapoznaæ siê na stronie internetowej gminy
Brzeszcze (filtr wyszukiwanej treœci: decydujmy
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razem). Program Wsparcia Rodziny tworzony by³
na podstawie rzetelnej diagnozy przeprowadzonej przez cz³onków Zespo³u. Diagnozowano potrzeby osób niepe³nosprawnych oraz rodzin zastêpczych. Pytano tak¿e o potrzebê utworzenia
zorganizowanej opieki nad dzieckiem do lat 3,
przeprowadzaj¹c ankietê w placówkach oœwiatowych oraz najwiêkszych zak³adach pracy na terenie Gminy. Przeprowadzono badania na temat
mo¿liwoœci udoskonalenia oferty wsparcia w 22
instytucjach, które na terenie Gminy udzielaj¹
pomocy rodzinie. M³odzie¿ i pracownicy szkó³
zostali z kolei zapytani o problemy dojrzewania
i uzupe³nienie oferty spêdzania czasu wolnego.
W tworzonym Programie znalaz³y siê projekty odpowiadaj¹ce na zdiagnozowane potrzeby, dlatego te¿ w odpowiedzi na konsultacje mieszkañcy
wyrazili swoj¹ aprobatê dla planów Zespo³u Partycypacyjnego. Zg³oszone zosta³y tak¿e nowe
postulaty:
- w obszarze „Rodzina dysfunkcyjna”: potrzeba
utworzenia grupy wsparcia dla rodziców, kórzy

œci dla bezdomnych
zwierz¹t, a znaczne
iloœci zebranej ¿ywnoœci przekazywana jest do schronisk
w Oœwiêcimiu, Bielsku-Bia³ej, a tak¿e
w Æwiklicach (konie). Corocznie Stowarzyszenie Ekologiczne „BIOS” w ramach obchodów Dni Za³o¿yciel i pierwszy Prezes
Ziemi organizuje Stowarzyszenia,W³adys³aw
równie¿ „Zloty M³o- Drobniak, nie ukrywa³
satysfakcji z 10 lat dzia³alnoœci
dych Ekologów”
po³¹czony z konkursami wiedzy przyrodniczo-geograficznej, z zakresu fotografiki i filmów. Od dwóch
lat Stowarzyszenie objê³o opiek¹ równie¿ najm³odszych ekologów gminy, podejmuj¹c wspó³pracê
w zakresie edukacji z najm³odszymi klasami szkó³
i grupami przedszkolnymi. W bie¿¹cym roku
wznowiono uzupe³nione wydanie przewodnika po
œcie¿ce edukacyjnej wzbogaconej w ubieg³ym roku
o 3 nowe tablice.
Bardzo zale¿y nam, by nasze cele - zwrócenie
uwagi m³odzie¿y i ich rodziców na zmiany zachodz¹ce w otaczaj¹cym nas œrodowisku oraz
ich wartoœciowanie, rozwijanie wra¿liwoœci na
problemy œrodowiska oraz kszta³towanie nawyków i przyzwyczajeñ selekcjonowania odpadów na poziomie gospodarstwa domowego by³y realizowane systematycznie i na w³aœciwym poziomie organizacyjnym. Podobne realizowanie zadañ jest mo¿liwe dziêki dotacjom pozyskiwanym z gminy, œcis³ej wspó³pracy z Agencj¹ komunaln¹ oraz Oœrodkiem
Kultury w Brzeszczach oraz pomocy sponsorów. Obecnie strategicznym zadaniem Stowarzyszenia Ekologicznego „BIOS” pracuj¹cego
pod kierunkiem Prezes Haliny Kolanko jest
objêcie wspó³prac¹ szerszego krêgu doros³ych
mieszkañców gminy Brzeszcze.
fot. Grzegorz Baczkowski

X-lecie BIOSu

W³adys³aw Drobniak
ukoñcz¹ „Szko³ê dla rodziców” - propozycja zosta³a zawarta w Programie;
- w obszarze „Czas wolny”: potrzeba postawienia
betonowego sto³u do ping-ponga na os. Szymanowskiego - propozycja zosta³a zawarta w Programie;
- w obszarze „Czas wolny”: budowa ”Orlika” propozycja nie bêdzie umieszczona w Programie
z uwagi na plany w realizacji podobnego przesiêwziêcia ze strony Urzêdu Gminy;
- w obszarze „Opieka nad dzieckiem do lat 3”
potrzeba utworzenia placówki dziennego pobytu
dla osób starszych - propozycja nie bêdzie umieszczona w Programie z uwagi na plany w realizacji
podobnego przesiêwziêcia ze strony Fundacji
Pomocy Spo³ecznej.
21 listopada przedstawiono propozycje projektów
cz³onkom Rady Miejskiej, kórzy mieli mo¿liwoœæ
zadawania pytañ i zapoznania siê z ich szczegó³ami. Program Wsparcia Rodziny w ca³oœci bêdzie przedstawiony Radzie Miejskiej na Sesji
Rady w grudniu bie¿acego roku. Plany Zespo³u
Partycypacyjnego bêd¹ skonfrontowane z zasobami finansowymi Gminy.

Beata Komendera

Reprezentant KWK „Brzeszcze” wygra³ VIII
edycjê konkursu „Pracujê bezpiecznie”
Bogdan Pasternak - ratownik górniczy kopalni Brzeszcze zwyciê¿y³ w organizowanym
przez Kompaniê Wêglow¹ konkursie „Pracujê bezpiecznie”, który odby³ siê 27 paŸdziernika w Oœrodku Kultury w Brzeszczach.

nieliczni zdo³ali odpowiedzieæ poprawnie. Po serii
20 pytañ do decyduj¹cej rundy przeszli Bogdan
Pasternak, Tomasz KremeŸ i Marek Karkoszka,
dostarczaj¹c kolejnej porcji emocji wype³nionej
po brzegi widowni Oœrodka Kultury. I tym razem
wiedza z dziedziny bezpieczeñstwa i higieny pracy okaza³a siê najwa¿niejsza, jednak w tej rozgrywce liczy³ siê równie¿ refleks. Na pytanie od-

Do rozgrywki fina³owej ósmej edycji konkursu zakwalifikowa³o siê 16 zawodników: Marek Karkoszka (KWK Piast), Bogdan Pasternak (KWK Brzeszcze), Miros³aw Wojtynek
i £ukasz Sznapka (KWK Boles³aw Œmia³y),
Krzysztof Kurbiel (ZGRI), Tomasz KremeŸ
(KWK Boles³aw Œmia³y), Zbigniew Trzaska
(KWK Knurów-Szczyg³owice), Arkadiusz
Cichos (KWK Jankowice), Bogus³aw Mêdrala (KWK Soœnica-Makoszowy), Dariusz
Malarczyk (KWK Rydu³towy-Anna), Damian Starowicz (KWK Halemba-Wirek),
£ukasz P³onka (KWK Piast), Mariusz Wójcik (KWK Brzeszcze), Karol Piechaczek
(KWK Marcel), £ukasz Szu³a (KWK Chwa³owice) oraz Krzysztof Michalczyk (KWK
Jankowice). Emocji nie brakowa³o od samego pocz¹tku. Po raz pierwszy uczestnicy fi- Fina³ Kompanijnego konkursu BHP
na³u zostali wyposa¿eni w tablety, na których wypowiada³ zawodnik, który zg³osi³ siê jako pierwœwietla³y siê kolejne pytania. Prawid³ow¹ odposzy naciskaj¹c przycisk. W tym momencie prowiedŸ, spoœród kilku sugerowanych, nale¿a³o
wadz¹cy przerywa³, kilkakrotnie górnicy odpowybraæ w ci¹gu 20 sekund - a skala trudnoœci by³a
wiadali wiêc na pytanie, którego us³yszeli jedybardzo wygórowana. Na niektóre z pytañ tylko
nie pocz¹tkow¹ czêœæ. Mimo tego odpowiadali

Nowa placówka „Spo³em” w Zasolu
22 listopada nast¹pi³o oficjalne otwarcie
sklepu nr 8 pod mark¹ „Spo³em” w Zasolu
przy ulicy Wypoczynkowej 74.

Uroczyste przeciêcie wstêgi

W imieniu Zarz¹du i Rady Nadzorczej
„Spo³em” Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców „Górnik” w Brzeszczach Prezes Zarz¹du
„Spo³em” PSS „Górnik” w Brzeszczach Barbara Ga³uszka-PrzewoŸnik powita³a przyby³ych na uroczystoœæ goœci: Iwonê Gibas - Dyrektora Biura Poselskiego Beaty Szyd³o - Pos³a na Sejm RP, Ryszarda Jaœkowskiego - Zastêpcê Prezesa Zarz¹du Krajowego Zwi¹zku
Rewizyjnego Spó³dzielni Spo¿ywców „Spo³em” w Warszawie, Burmistrz Brzeszcz - Teresê Jankowsk¹, Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej - Jacka Wawro, Ma³gorzatê Wójcik
- Dyrektora Oœrodka Kultury, Teresê Ga³dziñsk¹-Nocula - doradcê bankowego z Banku Pekao S.A., Zofiê Stopczyñsk¹ - G³ówn¹
Ksiêgow¹ reprezentuj¹c¹ Dyrektora Kopalni

Wêgla Kamiennego „Brzeszcze” Kazimierza
Grzechnika, Jaros³awa Adamiec - Zastêpcê
Komendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach, Krzysztofa Tokarza - Komendanta Stra¿y Miejskiej, Zarz¹d Spó³ki Pastwiskowej do
Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi
Zasole, Zofiê Wójcik - So³tysa So³ectwa Zasole, zespó³ projektuj¹cy obiekt, biuro projektowe Susu³&Strama Architekci, wykonawców
robót budowlano - instalacyjnych z Zak³adu
Ogólnobudowlanego Jan Waz, przyjació³ z Grupy Zakupowej „Podbeskidzie”, Barbarê
Zmiertka - Prezes Zarz¹du „Spo³em” PSS w Andrychowie, Annê Bielarz - Pe³nomocnika Zarz¹du „Spo³em” PSS w Wadowicach Krystynê Sikorê - Prezes Zarz¹du „Spo³em” PSS w Wêgierskiej Górce, Konstantego Sewi³o - Prezesa Zarz¹du „Spo³em” HWSP w Bielsku-Bia-

wprost rewelacyjnie. Walka toczy³a siê o ka¿dy
punkt. Ostatecznie najwy¿sz¹ lokatê uzyska³ Bogdan Pasternak z kopalni Brzeszcze, drugie miejsce zdoby³ Tomasz KremeŸ z Kopalni Boles³aw
Œmia³y, a na trzecim uplasowa³ siê Marek Karkoszka z kopalni Piast. Zwyciêzcy pozowali do pami¹tkowych zdjêæ z symbolicznymi czekami opiewaj¹cymi odpowiednio na 10 tys., 7,5 tys. i 5 tys. z³.
Jak siê okazuje, zgodnie z przyjêt¹ zasad¹, za rok
gospodarzem fina³owych zawodów znów bêdzie
kopalnia Brzeszcze, zak³ad pracy tegorocznego
triumfatora Bogdana Pasternaka. Wszystkim
finalistom osobiste gratulacje z³o¿yli Joanna
Strzelec-£obodziñska, prezes zarz¹du Kompanii Wêglowej oraz Klemens Œcierski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej KW S.A.
Warto wspomnieæ, ¿e w przerwie rywalizacji gromkimi brawami przyjêto prezentacjê
teledysku zrealizowanego przez górników
kopalni Rydu³towy-Anna i zespó³ „G³êbia”.
Jego szczery i prawdziwy przekaz ilustruje
zagro¿enia wystêpuj¹ce w kopalniach w rytm
ostrej rockowej muzyki, której autorem jest
Dawid Klimanek, górnik z Rydu³tów. S³owa piosenki skierowane s¹ g³ównie do m³odych ludzi. Grupa ma¿oretek ze Starej Wsi
równie¿ uœwietni³a fina³ konkursu wspania³ym wystêpem. Na zakoñczenie imprezy wyst¹pi³y gwiazdy Piwnicy pod Baranami, na które
wszyscy z niecierpliwoœci¹ czekali - Beata Rybotycka i Jacek Wójcicki.

Maria Dom¿a³
³ej, Zygmunta Pche³ka - dyrektora handlowego firmy „Multipak”, Firmê Handlowo-Us³ugow¹ „Sobik” z Bielska-Bia³ej, Spó³dzielniê
„SOT” w Bia³ymstoku, Radê Nadzorcz¹ Spó³dzielni, pracowników czuwaj¹cych nad realizacj¹ i finansowaniem budowy, a tak¿e Edytê
Jarmundowicz - kierownika sklepu wraz z ca³¹
jego za³og¹. Pani Prezes w skrócie nakreœli³a
bogat¹ historiê Spó³dzielni, wyrazi³a tak¿e nadziejê, ¿e nowa placówka bêdzie dobrze s³u¿yæ
klientom, spe³niaj¹c ich oczekiwania.
Z kolei dwa dni póŸniej dokonano uroczystego
otwarcia sklepu dla klientów. Ju¿ przed 9.00
przy wejœciu, pomimo doœæ ch³odnego poranka zgromadzi³ siê spory t³um ludzi:
- Bardzo siê cieszê, ¿e powsta³a tu nowa placówka handlowa PSS. Jest samoobs³ugowa,
wiêc bardzo wygodna. Nareszcie mamy w Zasolu bogaty wybór artyku³ów spo¿ywczych stwierdza Pani Wiola.
- Na pierwszy rzut oka bardzo mi
siê podoba i na pewno bêdê czêstym klientem - dodaje Pan S³awek,
który na zakupy wybra³ siê z synkiem Piotrusiem.
- Myœlê, ¿e to bardzo dobry pomys³,
by w ma³ej miejscowoœci wybudowaæ taki du¿y sklep. Stanie siê du¿ym u³atwieniem, szczególnie dla
starszych ludzi, choæ myœlê, ¿e na
pewno skorzystaj¹ na tym wszyscy
mieszkañcy gminy Brzeszcze - podkreœla Pani Joanna.

Audra

Pierwsi klienci

Fot. udostêpnione przez p. Zajdê
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Posag emocjonalny
Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Noworyt¹,
psychologiem, terapeutk¹ uzale¿nieñ.
Katarzyna Senkowska: Tym razem spotykamy
siê w wyczekiwanym przez wielu z nas czasie
poprzedzaj¹cym Bo¿e Narodzenie. Z tej okazji
postanowi³yœmy nieco zmieniæ formê wywiadu
i skupiæ siê nie tylko na psychologicznych aspektach zagadnienia, ale równie¿ swobodnie uzupe³niæ je o informacje spo³eczne, kulturowe, a nawet etnologiczne. Warto zwróciæ uwagê na fakt,
¿e koñcówka roku to nie tylko Œwiêta, ale równie¿ wa¿ne dla nas jako Polaków i Polek rocznice - odzyskania niepodleg³oœci i wprowadzenia
stanu wojennego. Wszystkie wymienione wydarzenia, na pozór tak ró¿ne, ³¹czy jednak bardzo
istotne pojêcie: tradycja.
Barbara Chrz¹szcz-Noworyta: Zgadza
siê. Tradycja choæby w najmniejszym
stopniu towarzyszy ludziom wszystkich
kultur, bo jest nierozerwalnie po³¹czona
z to¿samoœci¹ cz³owieka. Jak doskonale
wiadomo, przejawia siê w najró¿niejszych
obszarach - zwi¹zana zosta³a zarówno
z wartoœciami patriotycznymi jak i religijnymi, kultywowana jest w krêgach rodzinnych, spo³ecznych, narodowych, wyznaniowych, mo¿na powiedzieæ, ¿e zostawia
œlady w ka¿dym „przekroju” zbiorowoœci
ludzkiej. W szerokim pojêciu tradycji zawieraj¹ siê obyczaje, pogl¹dy, wierzenia,
sposoby myœlenia, mówienia, œwiêtowania, potrawy, stroje, a niekiedy nawet wystroje wnêtrz - s³owem wszystkie aspekty
¿ycia, które zosta³y uznane przez spo³ecznoœæ za potrzebne i w³aœciwe, zarówno dla wspó³czesnoœci jak i przysz³ych pokoleñ. Rytua³y funkcjonuj¹ w naszym ¿yciu na co dzieñ, z t¹ ró¿nic¹,
¿e wtedy trudniej je dostrzec, bo nie s¹ a¿ tak
wyraŸne. Mog¹ to byæ wspólne posi³ki, sposoby
spêdzania urlopu, dni wolnych od pracy, organizacja codziennych zajêæ, œwiêtowanie wszystkich
rocznic, imienin, urodzin, Dnia Babci i Dziadka,
Dnia Dziecka… celebruj¹c je dajemy jasny znak,
¿e ka¿dy z cz³onków wspólnoty zas³uguje na szacunek, jest wa¿ny i potrzebny - co wiêcej, kochany i doceniany, bo przecie¿ jak s¹dzê nikt nie sk³ada takich ¿yczeñ z obowi¹zku! Bezcenne jest równie¿ bezpieczeñstwo emocjonalne, które zyskujemy przez uczestnictwo w pielêgnowaniu tradycji. Tradycje, i to nie tylko te rodzinne, odgrywaj¹ ponadto nieocenion¹ rolê w kszta³towaniu
charakteru cz³owieka, dlatego stanowi¹ ogromn¹
wartoœæ wychowawcz¹. Maj¹ wp³yw na tworzenie œwiata wartoœci, wzmacniaj¹ wiêzi emocjonalne miêdzy cz³onkami rodziny, daj¹ poczucie
to¿samoœci, ucz¹ szacunku do starszych osób.
Dlatego tak niezmiernie wa¿ne jest, by m³odzi
ludzie w pe³ni zostali w³¹czeni w kr¹g tych obrzêdów, zwyczajów i uznali je za swoje w³asne.
Osoby pozbawione przywi¹zania do wartoœci
przekazywanych przez poprzednie pokolenia czêsto nie wiedz¹ po co ¿yj¹, nie maj¹ niczego istotnego do przekazania swoim dzieciom. Poczucie
pustki mo¿e nie byæ nawet do koñca uœwiadomione, a wynikaæ w³aœnie z takiego wyalienowania. Tradycja stanowi równie¿ zapis to¿samoœci
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narodowej, jest jak lustro, w którym przygl¹daj¹
siê sobie pokolenia. Odzwierciedla bowiem pewne typowe dla danej grupy sposoby myœlenia.
Dobrym przyk³adem jest choæby zestawienie dnia
Wszystkich Œwiêtych i Halloween - w naszym
rodzimym œwiêcie, mocno zreszt¹ zakorzenionym
w wierzeniach pogañskich, mo¿na znaleŸæ odczucia powagi, wyciszenia, modlitewny nastrój sk³ania do zadumy, odwiedzamy groby bliskich z ca³ymi rodzinami. Na zachodzie odwrotnie - trwaj¹
przebieranki, dzieci chodz¹ po domach i p³ataj¹
psikusy jeœli nie dostan¹ cukierków za „straszenie” domowników. Mo¿na siê w tym dopatrywaæ
odstraszania œmierci, oswajania przeraŸliwego
zjawiska przez wyœmianie go. Naturalnie ¿adna
tradycja nie jest „gorsza” - nasza podkreœla nato-

miast stosunkowo silne zwi¹zki rodzinne, zapalaj¹c znicze wspominamy dziadków, pradziadków
i innych krewnych, opowiadamy o nich dzieciom
i uczymy najm³odsze pokolenie szacunku do pamiêci o zmar³ych.
K. S.: Dziœ niewielu zdaje sobie sprawê, ¿e w dawnej Polsce Bo¿e Narodzenie równie¿ by³o czasem, w którym pamiêæ o zmar³ych, a raczej œwiadomoœæ ich obecnoœci przyjmowano za doœæ oczywiste... Ju¿ sam adwent - od ³ac. adventus (przyjœcie) od ok. V wieku by³ czasem wyciszenia nie
tylko w sferze duchowej. Ludzie przystêpowali
wtedy do oczyszczenia, pocz¹wszy od w³asnych
sumieñ, skoñczywszy na domostwach. Zwracano uwagê, by niewyprane ubrania zniknê³y z chaty, bo móg³by zamieszkaæ w nich diabe³, który
teraz szczególnie intensywnie szuka schronienia. Nie wolno by³o podejmowaæ ¿adnych prac
w polu, gdy¿ zak³ócenie spokoju uœpionej ziemi,
kiedy wêdrowa³y po niej dusze zmar³ych, mog³o
groziæ nieurodzajem nawet przez siedem lat. Cich³y odg³osy uczt i hucznych zabaw, nie urz¹dzano wesel, poszczono. Ju¿ od XIII wieku odprawiano tak¿e specjalne msze ku czci Maryi. Ich
nazwa pochodzi od pierwszych s³ów rozpoczynaj¹cych te nabo¿eñstwa - Rorate coeli desuper,
czyli Spuœcie rosê, niebiosa. Oficjalnie przygotowywano domostwa na Bo¿e Narodzenie dopiero
od œw. £ucji (13 grudnia); dzieñ ten uwa¿any by³
równie¿ za najkrótszy w roku jako granica miedzy tym co by³o, a tym co nast¹pi. Wigilia stano-

wi symboliczny pocz¹tek nowego czasu, jest
przejœciem, w którym wyraŸnie wspó³istniej¹ dwa
œwiaty. W ten szczególny wieczór nie wolno by³o
na przyk³ad szyæ i cerowaæ, bo przyby³e duchy
mog³yby zapl¹taæ siê w œciegu. Nie wolno by³o
tak¿e pluæ, wylewaæ brudnej wody, a zanim usiad³o siê na krzeœle, nale¿a³o dmuchn¹æ, wszystko
po to, by nie zniewa¿yæ snuj¹cych siê po domu
niewidzialnych goœci. Pierwotnie wolne miejsce
przy stole zostawiano w³aœnie dla zmar³ych
przodków, dopiero w czasach niewoli narodowej
narodzi³ siê piêkny, typowo polski zwyczaj, ¿e
przynajmniej jedno nakrycie pozostawiano dla
nieobecnych zes³añców, wiêzionych, najbli¿szych sercu, którzy zaginêli w wojennej zawierusze. Charakterystyczn¹ wigilijn¹ potraw¹ jest
kutia, tak¿e symbolizuj¹ca jednoœæ œwiata
¿ywych i zmar³ych: pszenica (chleb) to ¿ycie,
sytoœæ i rozwój - jak wzrastanie ciasta w dzie¿y; mak to sen spokojny i g³êboki, na pograniczu dwóch rzeczywistoœci, miód z kolei to s³odycz i czystoœæ, pokonanie zepsucia i grzechu. Dziœ wiêkszoœæ z tych obyczajów... zwyczajów? jest ju¿ zapomniana.
B. Ch-N.: W potocznym jêzyku terminu
zwyczaje i obyczaje u¿ywa siê zamiennie
jako synonimów, choæ w socjologii ró¿ni¹
siê one od siebie. Obyczaj to pewien ustalony w danej spo³ecznoœci sposób postêpowania, który jest powszechnie przyjêty
i œciœle powi¹zany z systemem wartoœci
uznawanym przez dan¹ zbiorowoœæ, co
wiêcej - podlega ocenie. Zwyczaj z kolei
jest ustalonym sposobem zachowania, dzia³a podobnie jak nawyk zazwyczaj powtarzany przez naœladownictwo. Istotna równica polega na tym, ¿e nawet jeœli ktoœ go
nie przestrzega, nie jest przez innych negatywnie
oceniany. Zwyczaj stanowi na przyk³ad przynoszenie kwiatów (zw³aszcza podczas pierwszej
wizyty) dla pani domu, nie jest to jednak powszechnie stosowane. Jeœli nowoprzyby³y goœæ
tego zaniedba, nie pope³nia gafy. Inaczej z obyczajem: jeœli np. mê¿czyzna wejdzie do koœcio³a
i nie zdejmie czapki lub dziewczyna za³o¿y krótk¹
mini, prawdopodobnie zostanie to Ÿle odebrane
przez ludzi zgromadzonych na mszy. Umi³owanie zarówno zwyczaju jak i obyczaju zwi¹zane
jest z ca³ym rokiem kalendarzowym - z powitaniem wiosny, topieniem marzanny, jesiennym
„skubaniem” pierza, do¿ynkami, jednak najsilniej daje o sobie znaæ i jest najbardziej widoczne podczas œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
K. S.: Wybór daty œwiat Bo¿ego Narodzenia mia³
byæ przeciwwag¹ dla obchodzonego w tym dniu
w Rzymie œwiêta narodzin „niezwyciê¿onego”
s³oñca - Dies Natalis Solis Invicti. S³owo wigilia pochodzi z ³aciny i oznacza czuwanie. Jedna
z teorii zak³ada, ¿e op³atek, którego nie mo¿e zabrakn¹æ na ¿adnym polskim stole wigilijnym bez
wzglêdu na czasy, wzi¹³ siê od eulogii, czyli chleba ofiarnego rozdawanego w czasach starochrzeœcijañskich. Jego nazwa z kolei wywodzi siê
prawdopodobnie od ³aciñskiego oblatum - dar
ofiarny. Nierzadko wysy³ano go najbli¿szym
w listach. Stanowi symbol jednoœci ludzi, mi³oœci Boga, a tak¿e pomocy i mi³osierdzia, które
ka¿e podzieliæ siê z potrzebuj¹cym nawet ostat-
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nim kawa³kiem chleba. Jeœli natomiast chodzi
o choinkê, w Europie ju¿ w XV wieku przynoszono do domów zielone ga³¹zki na œwiêta i wieszano u pu³apu. Potem zast¹pi³y je szczególnie
w Polsce popularne œwiaty, wykonane z s³omy lub
op³atków lekkie kolorowe kule - symboliczne znaczenie ich okr¹g³ego kszta³tu przeniesione zosta³o na bombki. W XIX wieku przyj¹³ siê w Polsce
niemiecki zwyczaj ubierania bo¿onarodzeniowego drzewka. Najg³êbsze znaczenie wi¹¿e choinkê z drzewem wiadomoœci dobra i z³a. To st¹d
wiesza siê na niej jab³ka - jest nawet specjalna
odmiana „choinkowa”, ma³e czerwone rajskie jab³uszka. Zale¿nie od zamo¿noœci rodziców, wœród
pachn¹cych ga³¹zek dzieci znajdywa³y równie¿
orzechy, figi, marcepan, pierniki, ciasteczka, czekoladki. Ju¿ w tamtych czasach nie mog³o zabrakn¹æ te¿ ³añcuchów symbolizuj¹cych wê¿a, które
oplataj¹ choinkê tak jak ród ludzki spêtany jest
grzechem. W czasach zaborów ³añcuch odnosi³
siê tak¿e do zniewolenia Polski (warto mo¿e jeszcze wspomnieæ, ¿e po odzyskaniu wolnoœci wyczekiwane tyle lat œwiêta w 1918 r. odznacza³y
siê szczególnym charakterem - niech wskazówk¹
bêdzie, ¿e prezydent Moœcicki wyda³ swojemu
kucharzowi na Zamku w Warszawie kategoryczny zakaz u¿ywania jakichkolwiek zagranicznych
produktów w zamkowej kuchni). Œwieczki na
choince maj¹ przywodziæ na myœl mi³oœæ Boga
do ludzi, który pomimo ¿e wygna³ Ewê i Adama
z raju, nigdy ich nie opuœci³. Dodaj¹c do tego korzenie pogañskie - przy wspomnianych œwiecach
mog¹ ogrzaæ siê równie¿ dusze przodków. Podobnie gdy wybierano siê na pasterkê, nie gaszono
œwiat³a w domu, by jasnoœæ towarzysz¹ca narodzeniu Chrystusa królowa³a wszêdzie. Wiele z wymienionych obrzêdów pozosta³o do dzisiaj, nawet jeœli w powszechnej œwiadomoœci zatraci³y
uzasadnienie, zniknê³a te¿ wiedza na temat ich
korzeni, a z ni¹ racjonalne (jeœli mo¿na u¿yæ tego
s³owa pisz¹c o podaniach) wyjaœnienia dlaczego
w³aœciwie dziœ postêpujemy w dany sposób. Jak
wiadomo, tradycja, chocia¿ z racji swej istoty bardzo konserwatywna, podlega jednak zmianom.
B. Ch-N.: Tak ju¿ jest, ¿e niektóre tradycje ca³kiem zanikaj¹, inne s¹ nadal pielêgnowane, jeszcze inne podlegaj¹ modyfikacji. Ostatnie zjawisko najczêœciej ma miejsce w sytuacji, gdy w kr¹g
kulturowy wchodz¹ obcy mu ludzie. S¹dzê, ¿e ma
to swoje dobre i z³e skutki. Jeœli wprowadzimy
na polski grunt coœ zupe³nie obcego naszej kulturze, zjawisko takie mo¿e zostaæ odebrane jako
sztuczne i obce - i nic w tym dziwnego. Dobrym
przyk³adem s¹ Walentynki - sam zwyczaj okazania komuœ uczucia jest mi³y, jednak wielu odstrasza cukierkowy sztafa¿, z którym chyba ju¿ nierozerwalnie wi¹¿e siê 14 lutego. Naturalnie takie
nowinki ³atwiej trafiaj¹ do m³odzie¿y, która coraz czêœciej podró¿uje, poznaje ludzi i z regu³y
jest bardziej otwarta na przyjmowanie nowych
trendów. Absolutnie nie potêpiam takich zachowañ, to wolny wybór i w³aœciwe dla ka¿dego
upodobanie, martwi mnie tylko, ¿e jeœli jako spo³eczeñstwo bezkrytycznie bêdziemy kultywowaæ
obce tradycje, zagubimy nasze w³asne. Poznawaæ
cudze zwyczaje jest cudownym doœwiadczeniem,
które poszerza horyzonty, jednak uwa¿am, ¿e
warto przy tym pozostaæ przy swoich skarbach.
Inaczej œwiat zmieni siê w globaln¹ wioskê i to

czym my sami moglibyœmy siê pochwaliæ, zniknie - rozp³ynie siê w taniej, ogólnoœwiatowej komercji. Istniej¹ jednak i pozytywne aspekty mieszania siê ró¿nych obyczajów - widaæ to dobrze
na przyk³adzie ma³¿eñstw, w których m¹¿ i ¿ona
pochodz¹ z ró¿nych krêgów, jednak zanurzonych
w tej samej kulturze. Dzieje siê tak czêsto gdy
pobieraj¹ siê ludzie z ró¿nych regionów. Jeœli tylko m¹drze wykorzystaæ tak¹ sytuacjê (nie da siê
ukryæ, ¿e odmienne upodobania na tym tle mog¹
wywo³aæ spory), mo¿na wspólnie zbudowaæ w³asne, piêkne rodzinne tradycje.
K. S.: Myœlê, ¿e warto zacz¹æ od urozmaicenia
sto³u wigilijnego - by nie szukaæ daleko, ma³opolskie potrawy ró¿ni¹ siê znacznie od tych, które mamy tu¿ za miedz¹, czyli na Œl¹sku. Wracaj¹c jeszcze na moment do staropolskich œwi¹tecznych kulinariów, w dworskiej kuchni przygotowania zaczyna³y siê ju¿ z pocz¹tkiem grudnia,
gdzie po œwinobiciu zajmowano siê gotowaniem
i wêdzeniem wêdlin, przyrz¹dzaniem pasztetów
i kie³bas. Potem dopiero przychodzi³ czas na
pierniki, w koñcu makowce i strucle. Oprócz
kutii i ryb w ró¿nych szatach przygotowywano
jeszcze szereg innych smakowitych potraw (niektóre przepisy s¹ dostêpne choæby w ksi¹¿ce kucharskiej Lucyny Æwierczakiewiczowej). Dziœ
najczêœciej ró¿nicowane przebiega w zale¿noœci
od miejsca zamieszkania, dawniej nie mniej istotny podzia³ wyznacza³a równie¿ przynale¿noœæ
domowego ogniska do danego stanu. Wigilijna
wieczerza ch³opska sk³ada³a siê wiêc na przyk³ad
z siedmiu dañ, szlachecka z dziewiêciu, a pañska
z jedenastu (choæ istniej¹ równie¿ podania, które
wskazuj¹ na dwanaœcie potraw w ka¿dym przypadku). Liczba osób zasiadaj¹cych do wieczerzy
musia³a byæ parzysta, inaczej w przysz³ym roku
kogoœ mog³oby przy stole ju¿ zabrakn¹æ. Zwracano te¿ uwagê na szereg pomniejszych przes¹dów - przy krojeniu jab³ka nie mo¿na by³o
uszkodziæ ¿adnej pestki, bo oznacza³oby to choroby w rodzinie. Jeœli dziewczyna tar³a mak we
wigiliê, mog³a mieæ nadziejê na zam¹¿pójœcie. Do
karnawa³u (okresu w powszechnej œwiadomoœci
zwi¹zanego z kojarzeniem par) pozostawa³o jeszcze trochê czasu, póki co m³odzie¿ pobieraj¹ca
w wielkim œwiecie nauki t³umnie wraca³a z miast
do domów na wieœ. Ju¿ sama podró¿ przez zaœnie¿one zaspy saniami przys³anymi przez rodziców z dworu wprowadza³a w jedyny w swoim
rodzaju nastrój. Zajmowano siê równie¿ przewidywaniem pogody wedle znanych przys³ów:
Narodzenie po wodzie, zmartwychwstanie po
lodzie lub W jakim blasku Bóg siê rodzi, w takim styczeñ ca³y chodzi. Z okresem œwi¹tecznym
wi¹¿e siê równie¿ niezwykle bogaty, stary zwyczaj chodzenia po kolêdzie. Wystawiane s¹ równie¿ jase³ka - pierwsze zorganizowa³ podobno œw.
Franciszek, dlatego ubóstwo chatki jest zazwyczaj tak podkreœlane. W drugi dzieñ Œwi¹t, kiedy kolêdnicy zaczynali siê pojawiaæ we dworach i chatach, powtarzano równie¿ ze œmiechem
„Na œw. Szczepana rzucaj owsem w kap³ana!”,
jako odniesienie do œmierci mêczennika, który
zosta³ ukamienowany... mo¿na by tak wymieniaæ
prawie bez koñca. Staropolskie tradycje, szczególnie te œwi¹teczne, maj¹ w sobie tyle niewys³owionego uroku, ¿e w³aœciwie chyba nie mo¿na siê im oprzeæ. Myœlê, ¿e warto rozgrzaæ siê

w ich cieple, by jeszcze lepiej zrozumieæ sens dzisiejszych obyczajów i na nowo poddaæ siê bo¿onarodzeniowym czarom, które s¹ przecie¿ tak
prawdziwe i dotykalne, jak p³atki œniegu na zmarzniêtych od mrozu d³oniach.
B. Ch-N.: Okres œwi¹t w istocie jest czasem magicznym, równie¿ dlatego, ¿e dziêki powtarzaniu zwyczajów, obrzêdów, rytua³ów, mo¿emy
powróciæ do dzieciñstwa, które zazwyczaj kojarzy siê z okresem beztroski i poczuciem bezpieczeñstwa. Zapach igliwia, pierników, które
przygotowuje siê ju¿ 2 tygodnie wczeœniej...
Tego typu rzeczy, zupe³nie indywidualne dla
ka¿dego cz³owieka, zawsze przypominaj¹ atmosferê domu rodzinnego. W tamtych wspomnieniach od¿ywaj¹ te¿ ukochane babcie i dziadkowie. Bêd¹c rodzicami, na ogó³ pragniemy wiêc,
by nasze dzieci równie¿ wynios³y podobne wra¿enia, nastroje do swojego doros³ego ¿ycia, co
wiêcej - by przechowa³y i przekazywa³y je dalej. Bo¿e Narodzenie stanowi równie¿ doskona³y czas do dzielenia siê rodzinnymi historiami.
Takich skarbów nie mo¿na wprost przeceniæ.
Mama opowiada³a mnie, ja moim dzieciom i widzê na w³asnym przyk³adzie, jak ta ci¹g³oœæ jest
zachowywana. Z dzieciñstwa pamiêtam na przyk³ad, ¿e na 2 tygodnie przed œwiêtami wszyscy
zbieraliœmy siê by robiæ ozdoby na choinkê. Na
drzewku wiesza³o siê cukierki i czekoladki opakowane w zdobyte wczeœniej z³otka - ju¿ od paŸdziernika rodzice kupowali je w sklepach. Dziœ
raczej kupuje siê bombki i dok³ada do pud³a, co
jest oczywiœcie du¿o wygodniejsze, ale zatraca
jednak pewne wartoœci. W naszym zabieganym
œwiecie czas szybko ucieka i na co dzieñ jest go
ci¹gle za ma³o. Œwiêta to naprawdê jedna z bardzo niewielu okazji, kiedy zatrzymujemy siê
chocia¿ na chwilê, po to by poczuæ wspólnotê
i wiêŸ z innymi. Okres œwi¹teczny sk³ania tak¿e
do poprawy relacji z ludŸmi - jest czasem, gdy
³atwiej wybaczamy, przepraszamy, godzimy siê.
Czêsto to najlepsza okazja, by wyci¹gn¹æ rêkê
na zgodê, zakoñczyæ spory, na które nie warto
traciæ ¿ycia. Wtedy ³atwiej tak¿e otwieraj¹ siê
serca, dlatego pojawia siê tak wiele akcji charytatywnych, miêdzy innymi WOŒP organizowana jest zaraz po œwiêtach - wtedy ludzie nosz¹
jeszcze w sobie pozytywne emocje. Taka ju¿
niestety nasza natura, ¿e po jakimœ czasie powracamy do swoich zajêæ, wiêkszoœæ znów zapada w letarg codziennych spraw. Myœlê, ¿e
œwiêta istniej¹ równie¿ po to, by nas budziæ. To
co w nas piêkne i dobre, wartoœciowe i cenne
ma szansê zaistnieæ w³aœnie w tym niezwyk³ym
czasie.

Katarzyna
Senkowska

Przyk³adowa bibliografia:
Maja £oziñska, W ziemiañskim dworze;
Joanna Minksztym, Tajemnice obyczajów i tradycji polskich;
Ewa Ferenc, Polskie tradycje œwi¹teczne;
Renata Hryñ-Kusmierek, Zuzanna Œliwa, Encyklopedia tradycji polskich.
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Reaguj!
16 listopada w brzeszczañskim Oœrodku
Kultury w ramach Gminnego Systemu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie odby³a siê
konferencja „Przemoc w rodzinie - nie b¹dŸmy obojêtni!” poœwiêcona problematyce efektywnego przeciwdzia³ania agresji ukierunkowanej na najbli¿szych.
Po powitaniu zgromadzonych na sali goœci
dyrektor OPS w Brzeszczach El¿bieta Krzak rozpoczê³a spotkanie s³owami:
- Jak œwiadcz¹ dane statystyczne, skala przemocy
w rodzinie jest niestety coraz wiêksza. W 2010 r.
w gminie pomoc¹ Oœrodka objêto z tego powodu
59 rodzin, dla porównania w 2009 r. by³o ich 45.
Jeszcze przed wejœciem w ¿ycie ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy (2005 r.) w oparciu o Gminny System Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem
i Rodzin¹ pracownicy OPS pe³nili dy¿ury popo³udniowo-weekendowe, mieliœmy równie¿ podpisane stosowne porozumienia z Policj¹, Stra¿¹
Miejsk¹, funkcjonowa³ tak¿e tzw. telefon interwencyjny. W 2008 r. gmina Brzeszcze przyst¹pi³a do realizacji programu Przeciw Przemocy Budowanie Lokalnych Koalicji, efektem czego
by³o powo³anie Lokalnej Koalicji Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie, która to Koalicja
w 2010 r. otrzyma³a tytu³ honorowy z r¹k Marsza³ka Wojewódzkiego jako najlepsza dzia³aj¹ca
na terenie woj. ma³opolskiego. W ramach przyjêtego uchwa³¹ Rady Miejskiej w 2010 r. „Gminnego Systemu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie” prowadzony jest równie¿ Punkt Wsparcia Informacji i Pomocy, gdzie realizowana jest
praca socjalna z osobami doznaj¹cymi przemocy i osobami stosuj¹cymi przemoc. Dzia³a tele-

Bon appétit!
Od 11 do 13 listopada we francuskim Annonay (ko³o Lyonu) odby³y siê Dwudzieste
Targi Smaku, na które zaproszony zosta³ równie¿ polski producent ¿ywnoœci regionalnej,
Ryszard Wyrobek.
20 lat temu we Francji, podobnie jak u nas
dzisiaj, nast¹pi³ prê¿ny rozwój sieci hipermarketów, co sta³o siê zagro¿eniem dla lokalnych
producentów ¿ywnoœci. Postanowili wiêc zorganizowaæ specjalne targi na których mo¿na
promowaæ swojskie wyroby i tradycyjny sposób ich przyrz¹dzania. W ca³e przedsiêwziêcie w³¹czy³y siê równie¿ francuskie winnice.

fon interwencyjny - mo¿na zadzwoniæ pod numer 668994230 i zg³osiæ ka¿dy przypadek przemocy. Przyznajemy tak¿e tzw. vouchery na basen i halê w celu poprawy kondycji psychicznej
zg³aszaj¹cych siê do nas ludzi, zmniejszenia ich
napiêcia i lêku.
Nastêpnie g³os zabra³a psycholog i psychoterapeuta Jolanta Andruchowycz nakreœlaj¹c Ÿród³a
przemocy rodzinnej, przedstawiciel Komisariatu
Policji w Brzeszczach Dariusz Olek przedstawi³
prezentacjê „Zanim bêdzie za póŸno”, Ma³gorzata Reiter i Jacek Wêgrzyn - kuratorzy S¹du Rejonowego w Oœwiêcimiu - zarysowali problematykê pracy z osob¹ stosuj¹c¹ przemoc, na koniec
z wyk³adem dotycz¹cym wspó³uzale¿nieñ osób doznaj¹cych przemocy wyst¹pi³a specjalista psychoterapii uzale¿nieñ Anna Pucka. Ca³a konferencja
zosta³a podsumowana projekcj¹ poruszaj¹cego filmu „Prêgi” w re¿yserii Magdaleny Piekorz.
- O przemocy zwykle zaczyna siê mówiæ, jeœli
sprawa zostaje nag³oœniona. To, co siê dzieje w œcianach wielu domów okryte jest tajemnic¹. Wszystkie wymienione dzia³ania maj¹ ograniczaæ, by nie
powiedzieæ zatrzymaæ stosowanie przemocy,
jednak by tak siê sta³o, nie tylko profesjonaliœci i osoby zaanga¿owane powinny podejmowaæ
okreœlone dzia³ania, ale przede wszystkim s¹siedzi, rodzina, czyli najbli¿sze otoczenie ofiar
przemocy musi w³¹czyæ siê w te inicjatywy podkreœla El¿bieta Krzak.
Wiadomo, jak wa¿na jest profilaktyka, jak istotny ka¿dy gest zapobiegaj¹ce przemocy. Na razie
w du¿ej mierze g³ównym celem w tym zakresie
pozostaje uœwiadamianie, ¿e zwyczajne, ludzkie,
proste reakcje mog¹ zapobiec tragediom - natomiast brak dzia³añ i obojêtnoœæ nierzadko s¹ powodem nieszczêœæ ci¹gn¹cych siê latami.

Katarzyna Senkowska
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W 2011 roku Bank Spó³dzielczy w MiedŸnej œwiêtuje a¿ dwie wa¿ne rocznice.
Na pocz¹tku XX wieku, jeszcze pod zaborem austriackim, z inicjatywy ks. Juliana Migda³ka, ówczesnego proboszcza parafii pw. œw.
Urbana, zwo³ano zebranie za³o¿ycielskie Spó³ki
Oszczêdnoœci i Po¿yczek. Pierwsz¹ siedzib¹
by³o mieszkanie skarbnika Józefa Kulki, potem
w czasie II wojny œwiatowej w³adze niemieckie umieœci³y Kasê Stefczyka w budynku przy
ulicy Kosynierów, po okupacji przeniesiono
Spó³kê do nieistniej¹cego ju¿ budynku Piast
przy ul. Koœciuszki. Kasa Stefczyka dzia³a³a samodzielnie do 1949 roku, do czasu przy³¹czenia do Banku Spó³dzielczego w Oœwiêcimiu.
W latach ’60-tych XX wieku w budynku „Baru
Zag³oba” Bank uruchomi³ jednoosobowy punkt
kasowy, który w 1973 r. przekszta³cono w oddzia³. Dwa lata póŸniej w wyniku zmian administracyjnych dzia³alnoœæ bankow¹ na terenie
Brzeszcz i Jawiszowic przej¹³ Bank Spó³dzielczy w MiedŸnej. W 1990 r. Bank przeniós³
Oddzia³ Banku w Brzeszczach do lokalu przy
ulicy Dworcowej, a w 2009 r. Rada Nadzorcza
i Zarz¹d podjê³y decyzjê o powstaniu kolejnej
placówki w gminie. We wrzeœniu 2010 r. zosta³
wiêc uruchomiony II Oddzia³, tym razem przy
ul. Ofiar Oœwiêcimia. Warto wspomnieæ, ¿e cennym Ÿród³em wiedzy na temat historii dzia³alnoœci Kasy jest Ksiêga Pami¹tkowa za³o¿ona
6 wrzeœnia 1936 roku. W niej w³aœnie mo¿na
znaleŸæ miêdzy innymi informacje o wk³adzie
pieniê¿nym na potrzeby prowadzonych walk
przekazanym na rzecz Polskiego Skarbu Wojennego w 1914 r. czy te¿ o zmaganiach z szalej¹c¹
w okresie miêdzywojennym inflacj¹.

Co roku w ci¹gu trzech dni trwania imprezy
odwiedza j¹ oko³o 17 tysiêcy osób.
- Wœród goœci z W³och, Belgii, Niemiec i innych krajów Europy byliœmy jedynymi wystawcami z Polski. To dla nas du¿a przyjemnoœæ, poniewa¿ promujemy w ten sposób nie
tylko w³asne produkty, ale równie¿ region i gminê Brzeszcze - opowiada Ryszard Wyrobek. PrzywieŸliœmy ze sob¹ w³asne wyroby, w g³ównej mierze garma¿eryjne i wêdliniarskie, zabraliœmy te¿ ciasta firmy Asteria z Kaniowa
oraz wyszukane polskie alkohole. Nie mog³o
równie¿ zabrakn¹æ rodzimego rêkodzie³a, wiêc
panie z Babskich Fanaberii dostarczy³y nam
zrobionych przez siebie baniek, anio³ków i kolii. Wyst¹piliœmy w strojach regionalnych
dziêki uprzejmoœci Zespo³u Brzeszczanki. Na miejscu przygotowywaliœmy wiele potraw, najwiêksz¹
furorê zrobi³y pierogi z miêsem,
kapust¹, grzybami, szpinakiem i ruskie oraz krokiety ma³o znane we
Francji. Korzystaj¹c z okazji, chcielibyœmy z³o¿yæ serdeczne podziêkowania Pani Burmistrz za zaproszenie, Brzeszczankom za wypo¿yczone stroje, natomiast Pani
Ewelinie Sage za goœcinê we Francji - dodaje Pan Ryszard.

- Minê³o ju¿ 100 lat od czasu powstania Kasy
Stefczyka w Brzeszczach, której dzie³o kontynuuje dzisiejszy Bank Spó³dzielczy w MiedŸnej.
Mija równie¿ 150 rocznica urodzin dra Franciszka Stefczyka, inicjatora i organizatora bankowoœci spó³dzielczej na ziemiach ówczesnej Galicji.
Z tej okazji Rada Nadzorcza i Zarz¹d Banku podjê³y inicjatywê uczczenia tych rocznic poprzez
ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy i wydanie
okolicznoœciowego folderu. Bank Spó³dzielczy w MiedŸnej dzia³a na terenie Brzeszcz i Jawiszowic od 36 lat, mamy tutaj szerokie grono
osób i instytucji, którzy nam zaufali. W imieniu
pracowników i kierownictwa Banku przekazujê
Im s³owa podziêkowania za wieloletni¹ wspó³pracê - mówi Prezes Zarz¹du Józef Czysz.

Katarzyna Senkowska

Katarzyna Senkowska

Ryszard Wyrobek i Cecylia Ko³odziejczyk na tle stoiska firmowego
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100-lecie
Kasy Stefczyka

Uroczystego ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej dokonali
Prezes Zarz¹du i Burmistrz Brzeszcz

Nie rzucim pojêæ z których ród…
Jak co roku 11 listopada w ca³ej Polsce obchodzono Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci.
Flagi narodowe przys³oni³y miasta i wsie, z racji dnia ustawowo wolnego Polacy i Polki mogli bez przeszkód œwiêtowaæ upamiêtnienie jednej z najwa¿niejszych dat w naszej historii.

A jeœli komu droga otwarta
do nieba,
Tym, co s³u¿¹ ojczyŸnie.
Jan Kochanowski

wdziêczne, pe³ne g³upiej pychy dziecko, które nawet nie jest w stanie dojrzeæ, ¿e jego w³asny byt
zale¿y od rodziców, którzy otoczyli je opiek¹. Podobnie jeœli ktoœ deklaruje nowoczesny kosmopolityzm w po³¹czeniu z pogard¹ dla „tradycyjnych
wartoœci zaœciankowych”. W naszym spo³eczeñstwie to ci¹gle coœ rzadkiego - mo¿e to uatrakcyjnia niektórym tego typu pogl¹dy? Na ogó³ w zetkniêciu z takimi osobami odnoszê wra¿enie, ¿e
we w³asnym mniemaniu tak mi³o i snobistycznie
zab³ysn¹æ im oryginalnym, wyzwolonym has³em
czy z³ota myœl¹, co niezmiennie napawa mnie zarówno ¿alem jak i pustym œmiechem - smutkiem,
bo przecie¿ oni te¿ wychowuj¹ Polsce przysz³ych
obywateli, gorzkim rozbawieniem, bo przecie¿ tak
ograniczone i naiwnie krótkowzroczne s¹ podstawy ich za³o¿eñ.

W gminie Brzeszcze oficjalne uroczystoœci
rozpoczê³y siê o 9.00 rano w Urzêdzie Gminy.
Burmistrz Teresa Jankowska wspólnie z Prezes
Stowarzyszenia Wspólnoty Samorz¹dowej Danut¹ Soch¹ wrêczy³y nagrody zwyciêzcom konkursu organizowanego w ramach projektu „Niemi œwiadkowie naszej historii - kapliczki i krzy¿e przydro¿ne w fotografii mieszkañców”. Nastêpnie poczty sztandarowe w uroczystym pochodzie przesz³y do koœcio³a œw. Urbana, gdzie
odprawiona zosta³a msza w intencji Ojczyzny.
Nastêpnie wszyscy zebrali siê w parku naprzeciw budynku kopalni, by oddaæ czeœæ poleg³ym
za wspóln¹ wolnoœæ ¿o³nierzy. Wszyscy zebrani otrzymali równie¿ okr¹g³e przypinki z bia³oczerwonym sercem i cyframi 11.11.11.11.11.
Uroczystoœci w parku przy ul. Koœciuszki
Niektórych zastanawia³o takie zestawienie,
z wyjaœnieniem pospieszy³a Teresa Jankowska:
Niestety w ostatnich latach mo¿na odczuæ równie¿
- Pad³y dziœ s³owa, ¿e cz³owiek honoru to rówodwrotne zjawisko, jednak w tym przypadku zanie¿ cz³owiek sumienia. Zarówno podczas walk
przeczenie b³êdu wcale nie daje prawdy. Oczywio niepodleg³oœæ jak i teraz nie mo¿na wiêc byæ
ste, ¿e szczególnie od polityka powinno siê wypatriot¹, jeœli podejmowanymi dzia³aniami nie
magaæ kultywowania mi³oœci do swego pañstwa
kieruje chêæ poœwiêcenia dla drugiego cz³owiei narodu - w teorii wiadomo o tym co najmniej od
ka. Obecny rok zosta³ og³oszony Europejskim
narodzin demokracji ateñskiej, a polska szlachecRokiem Wolontariatu - dzisiaj w ca³ej Polsce,
ka pozostawi³a nam po sobie zarówno wiele napoczyli 11.11.2011 r. o godzinie 11.11 wyruszaj¹
mnieñ, jak i antyprzyk³adów w tym zakresie. Dla
sztafety wolontariuszy nios¹cych piêkne i zawsze
sprzedawczyka nie by³o wœród uczciwych ludzi
aktualne przes³anie pomocy potrzebuj¹cym.
¿adnego szacunku, choæby sta³o za nim z³oto i zaszczyty na dworze. Mroczn¹ legend¹ okry³ siê pose³
upicki W³adys³aw Siciñski, który w 1652 po raz
pierwszy przerwa³ sejm. Jedna z wersji podaje, ¿e
zrobi³ to przekupiony przez mo¿nych - rzucone
w sejmie przekleñstwo „Bodajby przepad³!” po-

twierdzi³o „Amen…” zgromadzonych szlachciców, a dalsze ¿ycie Siciñskiego w istocie wygl¹da³o jak egzekwowanie przez los s³usznego wyroku. Wydaje siê, ¿e dziœ stawiamy czo³a nawet nie
tyle innym problemom (jeœli za wartoœæ nadrzêdn¹
uznamy dobro Polski), co postawom. Mam na
myœli pozornie patriotyczn¹ retorykê, któr¹ coraz
bardziej przesi¹ka nasza polityka. Niestety szczególnie w ostatnich latach pojawiaj¹ siê wypowiedzi, które powinny niepokoiæ chyba nawet jeszcze
bardziej, ni¿ pusty kosmopolityzm. Ten ostatni
neguje wspomniane wartoœci, nie deformuj¹c ich
jednak w du¿ym stopniu. Zupe³nie inaczej przedstawia siê sprawa, gdy ktoœ bezwstydnie próbuje
przyw³aszczyæ sobie najcenniejsze dla narodu pojêcia. Na to nie ma s³ów. Nie wiadomo jak z tym
walczyæ, a zostawiæ takich zachowañ bez komentarza wprost nie wolno. S¹dzê, ¿e wielu ludzi
boleœnie dotyka wycieranie sobie w radiu i telewizji ust s³owami Ojczyzna, Polska, cytatami
z Pi³sudskiego (myœlê, ¿e sam Marsza³ek znalaz³by najlepsze, choæ pewnie ma³o eleganckie okreœlenia na wspomniane nadu¿ycia) oraz
arbitralne podzia³y my-patrioci i oni-zdrajcy.
W podprogowym komunikacie oznacza to naturalnie: jak nie jesteœ z nami, nie masz prawa
uwa¿aæ za dobrego Polaka/Polkê! Wydzieranie z niektórych przemówieñ tych s³ów, które
i tak zosta³y ju¿ do szczêtu przeœlinione czystej wody nienawiœci¹ jest chyba bezcelowe.
Wydaje siê, ¿e najm¹drzej jednak pozostaæ przy
apelu, by nie daæ siê opanowaæ b³êdnemu przekonaniu, ¿e istnieje polityczny monopol na patriotyzm. Trzeba s¹dziæ wed³ug w³asnego sumienia i w ten sposób czynnie burzyæ granice, które
wielu polityków stara siê dla w³asnej korzyœci
stworzyæ. Trzeba zostaæ przy pojêciach i ochroniæ je swoj¹ osobist¹ postaw¹. Pod ¿adnym pozorem nie wolno natomiast odwracaæ siê od drogich sercu wartoœci, nawet gdy ktoœ inny przykraja ich nazwy do programów politycznych. Jeœli
zranieni w ten sposób Patrioci zareaguj¹ dziœ zniechêceniem, jutro z nami jako narodem - koniec,
najsmutniejszy jaki mo¿na sobie wyobraziæ, bo
w oprawie hymnu i kolorach bia³o-czerwonej.

Katarzyna Senkowska
Fot. udostêpnione dziêki uprzejmoœci p. Zajdy

Niezwyk³e Drzewka
Drzewko Pokoju, Drzewko PrzyjaŸni
i Drzewko Marzeñ rosn¹ przy Oœrodku Kultury w Brzeszczach.
Wolontariusze na mecie

Brzeszczañscy biegacze wyruszyli wiêc z parku
pod koœció³ œw. Urbana, gdzie przy kamiennych
tablicach czekali na nich harcerze. Pozostali zgromadzeni odœpiewali Rotê, orkiestra odegra³a wi¹zankê pieœni ¿o³nierskich. W parku oprócz ludzi,
którzy znaleŸli siê tam równie¿ z racji pe³nionych funkcji, pojawili siê tak¿e mieszkañcy, którzy przyprowadzili dzieci, by te mog³y zobaczyæ,
a w miarê up³ywu lat coraz dok³adniej rozumieæ,
sens mi³oœci do Ojczyzny. Dzisiejszym doros³ym
znane s¹ s³owa „Legiony to…”. Ta wiedza jeszcze jest ¿ywa i chyba wci¹¿ oczywista - oœmielê
siê zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e jeœli doros³y
Polak lub Polka nie zna chocia¿ kilku pieœni tego
typu, okrywa siê wstydem. Zachowuje siê jak nie-

24 paŸdziernika 2011 r. w ramach 9 edycji
Œwiêta Drzewa, akcji zapocz¹tkowanej przez
bielski Klub Gaja, zasadziliœmy trzy drzewka:
wi¹z oraz dwie sosny limby. W imprezie wziê³y udzia³ dzieci z przedszkola „Pod ¯yraf¹” gr.
VII., przedszkola „S³oneczko” gr. VI i przedszkola „Pod Têcz¹” gr. III, IV, V wraz z wychowawcami, goœcie z Ni¿nego Nowogrodu,
uczestnicy miêdzynarodowej wymiany, organizowanej przez Centrum Wspierania Aktywnoœci Lokalnej oraz pracownicy Oœrodka Kultury Brzeszcze. Na Drzewku Marzeñ ka¿dy z nas
zawiesi³ karteczkê z zapisanym lub narysowanym wczeœniej marzeniem a przedszkolaki,
w czasie zajêæ plastycznych, wspólnie tworzy³y piêkne portrety drzew. Mam nadziejê, ¿e te

Przy Drzewku Marzeñ

chwile na d³ugo pozostan¹ w pamiêci uczestników a sadzonki, troskliwie pielêgnowane i wspierane nasz¹ wspóln¹ pozytywn¹ energi¹, bêd¹
rozwijaæ siê i po latach wyrosn¹ na wspania³e
drzewa. Serdecznie dziêkujemy za sadzonki
przekazane nam przez Szkó³kê Drzew i Krzewów w Katowicach-Murckach, której w³aœcicielem jest pan Janusz Szyca.

Agnieszka Zió³kowska
Odg³osy Brzeszcz
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Iskierkowe œwiêto
11 listopada póŸnym popo³udniem œwiêtowano Jubileusz Dzieciêcego Zespo³u Pieœni
i Tañca „Iskierki” dzia³aj¹cego przy Oœrodku
Kultury w Brzeszczach. Ju¿ od dziesiêciu lat
mamy okazjê podziwiaæ talent m³odych artystów, którzy dziêki ciê¿kiej pracy oraz zaanga¿owaniu przybli¿aj¹ widzom tradycje ludowe.
Uroczystoœæ odby³a siê w Oœrodku Kultury
w Brzeszczach, gdzie ju¿ przed godzin¹ 16.00 zebra³y siê t³umy, a wœród nich m.in. rodziny oraz
byli reprezentanci zespo³u. W holu uwagê przykuwa³a galeria osi¹gniêæ oraz stoisko z pami¹tkami, gdzie mo¿na by³o zakupiæ ceramiczne kubki, koszulki, portfele, ko³atki z logo i nazw¹ zespo³u, a tak¿e p³yty wydane przez zespó³ Iskierki. Ca³a sala wype³ni³a siê goœæmi, a jako pierwsza przemówi³a Dyrektor Oœrodka Kultury Ma³gorzata Wójcik. Nastêpnie na scenê zaproszono
Matkê Chrzestn¹ Iskierek, Burmistrz Teresê Jankowsk¹, która pokrótce przytoczy³a historiê powstania grupy. Nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ Alicji Zieliñskiej- Z³ahoda - g³ównej choreografki,
Eugeniusza Pieczki - instruktora, akompaniatora
muzycznego oraz Zenobii We³ny - równie¿ akompaniatorki. Koncert podzielono na trzy programy
ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ przedstawianych
pieœni i tañców. Jako pierwsze zaprezentowane
zosta³y m.in. utwory: Diobo³ek, Ko³omajki i Koziorajka. Kolorowe stroje oraz dŸwiêki ludowej
OBECNY SK£AD
ISKIEREK
1. Izabela Apryas
2. Gabriela Bojczuk
3. Ma³gorzata Bul
4. Pawe³ Danek
5. Iwona Janiga
6. Ewa Jasek
7. Marcelina Jasek
8. Karol Ko³ecki
9. Weronika Ko³ecka
10. Justyna Korczyk
11. Marta Kwaœniak
12. Aleksandra Piestrak
13.Igor Piestrak
14. Wojciech Piotrowski
15. Julia Rothkegel
16. Natalia Ró¿a
17. Amelia Adamczyk
18. £ukasz Broszkiewicz
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Burmistrz Brzeszcz oraz Dyrektor OK w Brzeszczach
sk³adaj¹ gratulacje na rêce Alicji Zieliñskiej-Z³ahoda,
obok prowadz¹cy Jubileusz cz³onkowie zespo³u
Iskierki - Monika Sambak i Piotr Jasek

Iskierki wraz z Iskierkow¹ Famili¹ i akordeonist¹
Eugeniuszem Pieczk¹, z drugiej strony Zenobia We³na
- akompaniatorka

19. Zofia Bul
20. Natalia Fajfer
21. Marta Jureczko
22. Weronika Kózka
23. Zuzanna Pêdrys
24. Patrycja Rusznica
25. Kinga Tyrpa
26. Kinga Walczyk
DAWNE ISKIERKI
1. Karolina Lipska
2. Klaudia Kózka
3. Igor Bojczuk
4. Oliwia Sambak
5. Dominik Kopijasz
6. Hubert Kulczyk
7. Aleksandra Niedziela
8. Kamil Stopa
9. Magdalena Stopa
10. Katarzyna Nycz

grudzieñ 2011

11. Paulina Miko³ajek
12. Krystian Miko³ajek
13. Adrian Kóska
14. Patryk Kóska
15. Kajetan Kojm
16. Anna Wato³a
17. Maciej Wato³a
18. Aneta Janiga
19. Gabriel Parysz
20. Daniel Ko³acz
21. Natalia Maci¹ga
22. Natalia Praszkiewicz
23. Klaudia £atak
24. Anna Latosiñska
25. Sebastian Fryœ
26. Tomasz Hryciuk
27. Klaudia Krzan
28. Jakub ¯ak
29. Wojciech ¯ak
30. Bart³omiej Nycz

muzyki wzbudzi³y pozytywne emocje wœród
przyby³ych goœci. Zaraz potem na scenie pojawi³a siê Iskierkowa Familia, w sk³ad której wchodz¹
rodzice oraz inni cz³onkowie rodzin najm³odszych
œpiewaków. Program krakowski, w którym zabrzmia³y m.in. pieœni: Ch³opoki, ch³opoki oraz
Jestem jo dzieweczka pobudzi³ publicznoœæ do
g³oœnych oklasków, a flesze aparatów rozb³yskiwa³y w ca³ej sali widowiskowej. Po udanym wystêpie Alicja Zieliñska w kilku zdaniach streœci³a
okres wspólnej pracy z zespo³em oraz wymieni³a
jego najbardziej zas³u¿onych cz³onków:
- Dziesiêæ lat dzia³alnoœci Iskierek minê³o mi
bardzo szybko. Do zespo³u wst¹pi³o trafi³o ju¿
drugie pokolenie utalentowanych dzieci przyczyniaj¹cych siê do rozwoju tradycji ludowej. Chcia³abym podziêkowaæ wszystkim rodzicom, ciociom, babciom za to, ¿e anga¿uj¹ najm³odszych
w œpiew i taniec. Wielu z nich nie opuszcza prób,
bez wzglêdu na pogodê czy jakiekolwiek œwiêta,
co czyni ich po czêœci profesjonalistami - podsumowa³a Pani Alicja.
Po przemowie nast¹pi³y uroczyste podziêkowania dla organizatorów oraz z r¹k Pani Alicji zosta³y wrêczone wyró¿nienia dla najbardziej zaanga¿owanych cz³onków zespo³u. Jubileusz
zwieñczy³ ciekawie udekorowany bia³y tort iskierkowy, na którym weso³o pob³yskiwa³y sztuczne
ognie. W holu zgromadzili siê wszyscy goœcie
chc¹c zasmakowaæ iskierkowej niespodzianki,
a przy okazji wymieniæ komentarze na temat zakoñczonego koncertu. Z pewnoœci¹ dla wiêkszo-

31. Marcel Lechwar
32. Maja Grabowska
33. Martyna Grabowska
34. Paulina Wodnicka
35. Natalia Pawlus
36. Sandra Jaszczyk
37. Marta Szyjka
38. Stella Œlusarczyk
39. Karolina B¹k
40. Monika Kramarczyk
41. Daria Gabryœ
42. Bartosz Baklarz
43. Ewelina Domagalik
44. Inga Pietrzyk
45. Monika Rakowska
46. Maria Stachura
47. Ewelina Wyrobek
48. Gabriela Pa³ka
49. Barbara Pa³ka
50. Gabriela Fajferek

51. Maria Rymarczyk
52. Mi³osz Siemek
53. Patrycja Krzemieñ
54. Kinga Miko³ajczyk
55. Joanna Stopa
56. Patrycja Kocierz
57. Olga Szlachcic
58. Barbara Szlachcic
59. Karol Foksiñski
60. Maciej Worwa
61. El¿bieta Ha³t
62. Zofia Mre¿ar
63. Ma³gorzata Mre¿ar
64. Kinga Nycz
65. Olga Matusik
66. Katarzyna ¯ak
67. Dagmara Wróbel
68. Kinga Wróbel
69. Magdalena Tomaszek

Reklama
œci dzieci wystêpowanie przed tak
du¿¹ publicznoœci¹ jest wielkim
prze¿yciem, co zreszt¹ zaznacza
Pani Ma³gorzata, babcia Partycji Iskierki:
- Wnuczka nale¿y do zespo³u dopiero od trzech miesiêcy, dlatego
przed ka¿dym wystêpem jest jeszcze troszkê zestresowana. Mama
namówi³a j¹, aby tutaj przyjœæ.
Ona równie¿ zawsze lubi³a œpiewaæ. Ja z kolei sama jestem cz³onkiem zespo³u ludowego i cieszy
mnie to, ¿e wnuczka ma podobne Iskierki w programie krakowskim Solistka
- Justyna Korczyk
zainteresowania.
Ponury listopadowy wieczór okaza³ siê dobr¹ okazj¹ do tego, aby zobaczyæ
grono rozœpiewanych i roztañczonych dzieci, które staraj¹ siê podtrzymaæ
i upiêkszaæ tradycje ludowe. Mamy nadziejê, ¿e w czasie nadchodz¹cych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia Iskierki równie¿ pojawi¹ siê na scenie, tym razem w repertuarze kolêdowym.

Kornelia NiedŸwiedŸ

Iskierki z nagrodami

Odg³osy Brzeszcz

grudzieñ 2011

17

Razem przez lata

zawsze siê dogadaliœmy i tak dziêki Bogu przelecia³o 65 lat - uœmiecha siê pani £ucja. - Poznali17 listopada Z³ote i Diamentowe Gody
œmy siê 3 miesi¹ce przed œlubem. Ja jestem ze
w naszej gminie obchodzi³o 57 par ma³¿eñWschodu, z Tarnopolskiego, to kiedyœ by³y polskich. Jedna para œwiêtowa³a tzw. „¯elazne
skie ziemie. M¹¿ urodzi³ siê we Francji. Jako przeGody”. Uroczystoœci odbywa³y siê w restaurasiedleñcy w 1945 r. znaleŸliœmy siê na zachodzie
cji „S³owiañska”.
w Ko³czynie ko³o Gorzowa Wielkopolskiego i tam
Medalami za d³ugosiê poznaliœmy. M¹¿ proletnie po¿ycie ma³¿eñwadzi³ restauracjê, przyskie Prezydent Rzeczychodzi³ do nas za³atwiaæ
pospolitej Polskiej uhotransport, bo mój ojciec
norowa³ 45 par. Wrêczymia³ konia. Zawsze zwra³a je w jego imieniu wraz
ca³am siê do niego per
kierownikiem Urzêdu
pan, potem po œlubie nieStanu Cywilnego Ann¹
raz siê zapomnia³am i te¿
Adamczyk burmistrz
tak do niego mówi³am.
Brzeszcz Teresa JanMia³am 19 lat kiedy siê
kowska. Na rêce 12 par
pobieraliœmy. Wesele by³o
œwiêtuj¹cych „Diamen- Stefania i Franciszek Gembalowie œwiêtowali „Z³ote huczne, ale nie takie jak
towe Gody” (60 lat) oraz Gody”
teraz. Œlub koœcielny brajednej, która doczeka³a siê „¯elaznych Godów”
liœmy w œwiêto Trzech Króli. Zima by³a ostra, nie
(65 lat) z³o¿y³y listy gratulacyjne z ¿yczeniami
bardzo by³o w co siê ubraæ. Pamiêtam, teœciowa
dalszych d³ugich lat w szczêœciu i zdrowiu.
zdoby³a w Kaliszu jakiœ materia³ na sukienkê,
moja wujenka i jej kuzynka szy³y w nocy, takie
Poznaliœmy siê 3 miesi¹ce przed œlubem
to by³y ciê¿kie czasy.
Najbardziej zas³u¿on¹ par¹ w groKiedy pañstwo Pasa³kowie
nie jubilatów byli £ucja i Edward
trafili do Brzeszcz, pan
Pasa³kowie. Razem szczêœliwie
Edward znalaz³ pracê w koprze¿yli 65 lat. Pani £ucja liczy
palni, pani £ucja w „Spo³em”
sobie 85 lat, m¹¿ Edward 3 lata
PSS „Górnik” w Brzeszwiêcej. Doczekali dwóch synów,
czach. Oboje szczêœliwie
piêciu wnucz¹t, czterech prawnudoczekali do emerytury.
ków, a za miesi¹c urodzi siê pierwsza prawnuczka. Oboje zgodnie
Dla szacownych goœci by³ po£ucja i Edward Pasa³kowie obchodzili
stwierdzaj¹, ¿e ¿ycie ich p³ynê³o 65. rocznicê po¿ycia ma³¿eñskiego
czêstunek, tradycyjne sto lat
bez stresu. Nigdy siê nie k³ócili.
przy lampce szampana, ¿ycze- To znaczy k³óciæ to myœmy siê k³ócili, ale o pienia, kwiaty oraz koncert, z którym wyst¹pi³ zeni¹dze, bo trzeba by³o oszczêdzaæ, gdy budowaspó³ œpiewaczy „Têcza”.
Ewa Pawlusiak
liœmy dom. Ale cichych dni u nas nigdy nie by³o,

Obchody stulecia SP w Przecieszynie
Czwartek 22 wrzeœnia 2011 r. na d³ugo pozostanie w pamiêci przedszkolaków, uczniów,
nauczycieli, rodziców i ca³ej spo³ecznoœci Przecieszyna. W tym dniu odby³a siê najwa¿niejsza uroczystoœæ obchodów jubileuszu 100-lecia
Szko³y Podstawowej.
Dok³adnie sto lat wczeœniej rozleg³ siê pierwszy dzwonek i rozpoczê³a pierwsza lekcja. Aby
uczciæ to wydarzenie, w szkole stawili siê absolwenci, emerytowani i byli nauczyciele oraz pracownicy, zaproszeni goœcie, a przede wszystkim
ca³a obecna „szkolna rodzina”. Wszyscy pe³ni
radoœci, refleksji i wspomnieñ przybyli by podziwiaæ „szanown¹ jubilatkê”. Obchody jubileuszu
„Ze Szko³¹ Podstawow¹ w Przecieszynie przez
wiek” rozpoczê³y siê msz¹ w Koœciele w Przecieszynie, któr¹ prowadzi³ ks. Biskup Tadeusz
Rakoczy ordynariusz diecezji Bielsko-¯ywieckiej. Nastêpnie wszyscy w uroczystym pochodzie
udali siê pod budynek szko³y, gdzie Dyrektor Maria Polak oraz Józefa Mastykarz, pe³ni¹ca tê funkcjê przez 20 lat, ods³oni³y tablicê pami¹tkow¹.
Nastêpnie zebrani udali siê do amfiteatru, gdzie
pani dyrektor powita³a goœci z przedstawicielami
w³adz oœwiatowych i gminnych na czele, dyrektorów szkó³ i przedszkoli z terenu gminy Brzeszcze, emerytowanych i by³ych nauczycieli szko³y,
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przedstawicieli organizacji lokalnych, sponsorów
oraz wszystkich mieszkañców Przecieszyna. Po
przemówieniach rozpocz¹³ siê program artystyczny. Aktorami by³y 3 pokolenia przecieszynian -

dzieci, absolwenci, rodzice i dziadkowie. Trzeba
przyznaæ, ¿e wszyscy okazali siê œwietni i zebrali
zas³u¿one brawa od publicznoœci. Zaproszeni podziwiali nie tylko kunszt aktorów, ale i sposób
przedstawienia tak bogatej historii sporego kawa³ka czasu - stu lat. Na koniec skecz szkolnego kabaretu wszystkim widzom zapewni³ dawkê œmiechu. Po nim rozpocz¹³ siê „polonez pokoleñ”
w wykonaniu uczniów i rodziców ubranych w przepiêkne stroje krakowskie oraz polskie stroje szlacheckie. Nastêpnie Pani Dyrektor wraz z So³tysem Czes³awem Smó³k¹ oraz Burmistrzem

Szacowni jubilaci:
65 lat w zgodzie i mi³oœci prze¿yli £ucja i
Edward Pasa³ka;
Diamentowy jubileusz œwiêtowali: Janina i
Benedykt Chowaniec, Anna i Franciszek Faruga, Bo¿ena i Stefan Gil, Irena i W³adys³aw Gut,
Wanda i Stanis³aw Krawczyk, W³adys³awa i
Stanis³aw Kubica, Albina i Mieczys³aw £ysek,
Zofia i Edward Moskwik, Wies³awa i Kazimierz
Niedziela, Janina i W³adys³aw Paszek, Marianna i Leon Warczek, Helena i Tadeusz Widlarz;
„Z³otych Godów” doczekali: Aleksandra i
Franciszek Adamaszek, Julia i Edward Bassara, Krystyna i Stanis³aw Bednarczyk, Bronis³awa i Józef Bies, Helena i Franciszek B³azenek,
Helena i Stanis³aw Broszkiewicz, Alojzja i Stanis³aw Cacak, Czes³awa i Henryk Chojna, Maria i W³adys³aw Czuwaj, Krystyna i Mieczys³aw Dadak, Maria i Stanis³aw Ga³uszka, Stefania i Franciszek Gembala, Krystyna i Jan
Gembala, Rozalia i Ryszard Gibas, Anna i Józef G³¹b, Czes³awa i W³adys³aw G³owa, Bronis³awa i Adam Graboœ, Jadwiga i Roman Ha³at, Eugenia i Stefan Józefowicz, Stefania i
Franciszek Karcz, Aleksandra i W³adys³aw Klecha, Stanis³awa i Franciszek Knapczyk, Stefania i Jerzy Kopeæ, Emilia i Józef Korczyk, Krystyna i Stanis³aw Korczyk, Danuta i Czes³aw
Kózka, Irena i Kazimierz Kubica, Irena i Franciszek Kulig, W³adys³awa i Edmund Liber,
W³adys³awa i Jan £ukasik, Helena i Ludwik
Marsza³ek, Wanda i Józef Nalepa, Irena i Kazimierz Pêkala, Krystyna i Stanis³aw Sajdak,
W³adys³awa i Józef Salamon, Stanis³awa i Jan
Siwak, Genowefa i Kazimierz Sroka, Zuzanna
i Marian Tokarz, Janina i Marian Witasik, Aniela
i Sylwester W³oszek, Stanis³awa i Edward Wolas, Janina i Julian Wykrêt, Irena i W³adys³aw
¯ak, Mieczys³awa i Józef ¯ak.
Brzeszcz Teres¹ Jankowsk¹ rozkroili jubileuszowy tort. Po akademii rozpoczê³o siê zwiedzanie
okolicznoœciowych wystaw, ogl¹danie zdjêæ i kronik szkolnych oraz zakup pami¹tek: ksi¹¿ki „Ze
Szko³¹ Podstawow¹ w Przecieszynie przez wiek”,
kroniki zawieraj¹cej informacje z lat 1911-1939,
kubeczków, breloczków i kartek upamiêtniaj¹cych to niecodzienne wydarzenie. Mo¿na by³o
równie¿ zobaczyæ specjaln¹ pieczêæ z logo jubileuszu. Po po³udniu natomiast spotkaliœmy siê
jeszcze raz na koncercie uczniów i absolwentów
szko³y. Wystêpy by³y œwietne - popisy wokalne,
instrumentalne, taniec nowoczesny i balet, a na
koniec rewelacja - inscenizacja „Czerwonego
Kapturka” na weso³o, w wykonaniu pañ z zespo³u „Przecieszynianki”. Po koncercie rozpocz¹³ siê
„Bal pokoleñ”. Mo¿na by³o potañczyæ, pos³uchaæ
dobrej muzyki, ale i najeœæ siê do syta. Œwiêtowaniu nie by³o koñca, wszyscy œwietnie siê bawili i dopiero póŸno w nocy uroczystoœæ zakoñczy³a siê. Spo³ecznoœæ Przecieszyna nigdy jej nie
zapomni, bo i ona wpisa³a siê ju¿ na karty historii. Rozpoczyna siê kolejny etap, mo¿e kolejny
wiek, gdzie mury szko³y bêd¹ radoœnie przyjmowa³y kolejne pokolenia uczniów, bêd¹ œwiadkiem
zdobywania nowych doœwiadczeñ, tworzenia siê
przyjaŸni i pierwszych mi³oœci, sukcesów i pora¿ek, rozwoju ukrytych talentów oraz realizacji
dzieciêcych marzeñ.

ZSP nr 1 w Przecieszynie

Edukacja

W dowód uznania
O œwiêcie pracowników gminnych placówek oœwiatowych pisaliœmy krótko w poprzednim numerze „Odg³osów”. Dziœ prezentujemy nazwiska tych, którzy odbierali gratulacje z tytu³u nadania
kolejnych stopni awansu zawodowego oraz nagród i odznaczeñ.
Dzieñ Edukacji Narodowej nauczyciele i pracownicy oœwiaty z naszej gminy œwiêtowali podczas uroczystej akademii w sali widowiskowej Oœrodka Kultury.
- Dziêkujê za wszystko co Pañstwo
robi¹ dla wszechstronnego rozwoju m³odych mieszkañców naszej
ma³ej Ojczyzny, dla ustawicznego
podnoszenia jakoœci oœwiaty, a co
za tym idzie dla zrównowa¿onego
rozwoju jednostki samorz¹du terytorialnego - ¿ycz¹c spokoju, radoœci, zdrowia i osobistego szczêœcia
dyrektor Gminnego zarz¹du Edukacji Bo¿ena Sobociñska kierowa³a te s³owa do zebranych w sali
pracowników oœwiaty.
Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska wrêczy³a akty nadania
stopnia nauczyciela mianowania nauczycielom: Katarzynie
Gancarczyk-Obacz, Agnieszce
Gawe³ek, Monice Latosiñskiej, Joannie Niewdanie, Annie Rembiesie-Ciuk, Rafa³owi Przemykowi,
Jackowi Œciek³o, Agacie Dziubek,
Edycie Kwiecieñ-Niedziela, Aleksandrze Marek-£ukaszczuk. Z³o¿yli oni uroczyste œlubowanie na
sztandar gminy.
Podczas akademii gratulowano tak¿e nauczycielom kontraktowym
oraz wrêczono akty dyplomowania.
Nauczycielami kontraktowymi

zostali: Anna Bielenin, Dominika
Gie³doñ, ks. Micha³ Gajzler, Przemys³aw Nycz. Z kolei akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego odebra³y: Magdalena Dubiel-Baran, Katarzyna Mre¿ar,
Agnieszka Rudnicka, Anna Sz³apa,
Wioletta Wykrêt.
Dziêkowano równie¿ tym, którzy po
wielu latach pracy odeszli na emeryturê: Krystynie Ciepliñskiej (37

lat w zawodzie nauczycielskim), Bo¿enie Drobniak (33 lata w zawodzie
nauczycielskim), Wandzie Dêbickiej
(42 lata w zawodzie nauczycielskim), Jolancie Dziwlik (35 lat pracy - w tym 28 lat w zawodzie nauczycielskim), Janinie Loranc (32 lata
pracy w tym 22 lata w oœwiacie).
Jubileuszu 25-lecia pracy zawodowej gratulowano: Danucie Andrzejczak, Jadwidze Chowaniec, Henry-

Akty nadania stopnia nauczyciela mianowania odebra³o 10 nauczycieli

Podczas uroczystoœci gratulowano równie¿ jubileuszu 25-lecia pracy zawodowej

Œwiêto nauczycieli w powiecie
Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odby³y siê 13 paŸdziernika w sali widowiskowej Oœwiêcimskiego Centrum Kultury.

ce Karpa, Joannie Marusza-Mondygra³, Teresie Nycz, Barbarze Paszek,
Dorocie Rochowiak, Alicji Rochowiak-Zaj¹c, Danucie Skowronek,
Urszuli Szulkowskiej, Hannie W³o-

Z programem artystycznym wyst¹pi³y
przedszkolaki z Zasola i Przedszkola nr
2 „S³oneczko”

darczyk, Renacie Wolny, Iwonie
Wójcik.
By³y tego dnia równie¿ powinszowania dla nauczycieli odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej, którzy 26 paŸdziernika z r¹k Ma³opolskiego
Kuratora Oœwiaty oraz Wojewody
Ma³opolskiego otrzymali to zaszczytne odznaczenie. Odbiera³y
je: Bronis³awa Grzywa, Barbara
Piwowarczyk, Urszula Grzywa,
Krystyna Klêczar, Jolanta Stawowy, Mariola Wróbel.
Wœród odznaczonych Medalem
Z³otym, Srebrnym lub Br¹zowym za D³ugoletni¹ S³u¿bê by³y:
Bo¿ena Drobniak, Krystyna Ciepliñska, Waleria £ysyganicz, Renata Balcarek, Ma³gorzata Moroñczyk, Barbara W³osiak, Urszula
Nocoñ, Krystyna Tobiczyk, Helena Fajfer, Jolanta ¯arkowska, Bo¿ena Klamra.
Nagrody Burmistrza Brzeszcz za
szczególne osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali: Barbara Babula, Urszula Bando³a, Ma³gorzata Moroñczyk, Barbara Piwowarczyk, Maria Polak, Krystyna Wrona, Jadwiga Bolek, Barbara Bus, Renata Gasid³o, Krystyna
Klêczar, Iwona Ma³ecka, Ma³gorzata Stadnik, Jolanta Stawowy, Jacek
Œcieb³o, Agnieszka Zaj¹c.
Swoje nagrody - nauczycielom oraz
pracownikom obs³ugi - wrêczali
równie¿ dyrektorzy szkó³ i przedszkoli z gminy Brzeszcze.

G³ównym punktem programu powiatowych uroczystoœci by³o wrêczenie nauczycielom aktów nadania kolejnych stopni awansu zawodowego, nagród starosty oœwiêcimskiego i dyrektorów szkó³. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzyma³o13 osób, m.in. Urszula FajferBu³hak i Grzegorz Wawrêty z Powiatowego Zespo³u nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Brzeszczach. Na stopieñ nauczyciela dyplomowanego awansowa³o 16 osób, nauczycieli brzeszczañskiej placówki
wœród nich nie by³o. Nagrody Starosty odebra³o 33 wyró¿niaj¹cych nauczycieli i dyrektorów szkó³, wœród nich równie¿ Anna Kasprzyk-Ha³at, dyrektor PZ nr 6 w Brzeszczach oraz nauczyciele tej placówki: Joanna Rothkegel, Ma³gorzata Tatara, Maria Bochnak.

Ewa Pawlusiak

Nagrodê Dyrektora Szko³y PZ nr 6 otrzymali: Maria Grzywa, Ma³gorzata
Banaœ, Aleksander Czarnota, Anna Laszczyk, Dorota Moore, Janusz W³osiak, Renata £ukasik, Grzegorz Wawrêty, Stanis³aw £êkawa. Gratulacje
z okazji otrzymania Medalu Komisji Edukacji Narodowej odbiera³ równie¿
starosta Józef Krawczyk.
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W trosce o zdrowie kobiet
278 mieszkanek gminy Brzeszcze skorzysta³o z profilaktycznych badañ mammograficznych, które pomiêdzy 2 a 4 listopada w ambulansie medycznym ustawionym przy Oœrodku
Kultury przeprowadzi³o Centrum Medyczne
„Maszachaba”.

swoim pracownicom fundowa³ zak³ad pracy. Mia³a wtedy 49 lat. Na badanie do Brzeszcz przyjecha³a razem z kole¿ank¹ Urszul¹ P³onk¹. Pani
Urszula ma 56 lat, pierwsz¹ mammografiê wykonan¹ mia³a cztery lata temu w oœwiêcimskim

Z badania w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi w ramach œrodków Narodowego
Funduszu Zdrowia mog³y skorzystaæ kobiety w wieku 50-69 lat (roczniki od 1942
do 1961), które nie korzysta³y z badania
mammograficznego w ci¹gu ostatnich 24
miesiêcy oraz do tych, które otrzyma³y pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po
up³ywie 12 miesiêcy. W Brzeszczach tê
szansê wykorzysta³o 278 kobiet. Nie znaW ci¹gu trzech dni listopada przed mammobusem mo¿na by³o
czy to, ¿e m³odsze panie nie mog³y podzaobserwowaæ niekoñcz¹c¹ siê kolejkê
daæ siê badaniu. Z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e
odp³atnie. Takich przypadków jednak nie by³o.
szpitalu. Dwa badania mammograficzne ma za
Badanie mammograficzne jest bezp³atne, nie
sob¹ 61-letnia Anna Kostuœ z Brzeszcz. I chocia¿
wymaga skierowania. Kobieta mo¿e siê zg³osiæ
tym razem nie otrzyma³a zaproszenia z Narodona nie sama lub po otrzymaniu zaproszenia. Na
wego Funduszu Zdrowia, 3 listopada stawi³a siê
badanie nale¿y przynieœæ poprzednio wykonane
przy mammobusie w Brzeszczach.
zdjêcia mammograficzne w celu porównania.
- Zwyczajnie upomnia³am siê o badanie, zadzwoBarbara Ptak z Przecieszyna zaproszenie na bezni³am do NFZ w Krakowie, bo mi siê nale¿a³o.
p³atne badanie mammograficzne otrzyma³a ju¿ po
Uznano, ¿e kwalifikujê siê do badania w ramach
raz drugi. Tym razem zadba³ o to Narodowy FunProgramu, no i jestem - mówi pani Anna. - Wydusz Zdrowia. Dwa lata wczeœniej badanie to
pe³ni³am ankietê dla kobiet objêtych Programem

wczesnego wykrywania raka piersi i czekam na
swoj¹ kolejkê.
Pierwszy raz w ¿yciu mammografiê postanowi³a
zrobiæ 62-letnia jawiszowianka Bronis³awa Kózka. Obiecuje sobie odt¹d regularnie podchodziæ
do badania. M¹¿ d³ugie lata chorowa³ i o sobie
zapomnia³a… Irena Korczyk (51 lat) z Jawiszowic wyznaje, ¿e ona z badania korzysta po raz
pierwszy, ale kobiety w rodzinie, choæ nie by³o
przypadków raka piersi, zawsze korzystaj¹ z tego
typu okazji przebadania siê.
Badanie mammograficzne jest bezpieczne i niek³opotliwe, a dziêki przyst¹pieniu do niego zyskaæ mo¿emy spokój. Ka¿da kobieta w wieku
miêdzy 50-69 lat powinna mammografiê wykonywaæ regularnie co 2 lata, poniewa¿ rak piersi
wykryty wczeœnie mo¿e byæ wyleczony. Wczeœnie - to znaczy w okresie, kiedy choroba nie daje
jeszcze ¿adnych objawów.
- Wyniki badañ s¹ ju¿ znane. Spoœród 278 pañ 20
skierowaliœmy do etapu pog³êbionej diagnostyki
- mówi prezes spó³ki „Maszachaba”. - Planujemy przyjechaæ do Brzeszcz wiosn¹, najprawdopodobniej bêdzie to maj. Informacjê dla kobiet
postaramy siê przekazaæ poprzez „Odg³osy”.
Kobiety z gminy Brzeszcz maj¹ to szczêœcie, ¿e
o ich zdrowie dbaj¹ równie¿ brzeszczañskie
„Amazonki”. W ramach profilaktyki pierwszorzêdowej prowadz¹ akcjê nauki samobadania
i samokontroli piersi. Zapraszaj¹ na prelekcje
nt. profilaktyki raka piersi, a od piêciu lat do
wziêcia udzia³u w akcji „Ró¿owa Sobota”.
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III Zjazd Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Oœwiêcimiu
19 listopada w Dom Kultury w Przeciszowie odby³ siê III Zjazd Oddzia³u Powiatowego
ZOSP RP w Oœwiêcimiu. G³ównym zadaniem by³o podsumowanie up³ywaj¹cej kadencji 2006-2011 i wybór nowych w³adz oddzia³u
na kolejne 5 lat.

Obrady w toku

W zjeŸdzie uczestniczyli delegaci wybrani
w trakcie zjazdów oddzia³ów gminnych (Brzeszcze, Che³mek, Kêty, Osiek, Oœwiêcim, Przeciszów, Zator). Na zjazd przybyli równie¿ przedstawiciele, którzy zostali wybrani w trakcie zjazdów gminnych do sk³adu Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego, cz³onkowie ustêpuj¹cego Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goœcie
reprezentuj¹cy w³adze po¿arnicze i samorz¹dowe. W ogólnej grupie 54 delegatów, 9 reprezentowa³o Oddzia³ Gminny w Brzeszczach, a wœród
nich druhowie z naszej jednostki: Kazimierz
Maœlanka, Grzegorz Chowaniec, Adam Maœlanka i Marek Zawadzki. Obszerne sprawozdanie
z dzia³alnoœci Oddzia³u z³o¿y³ Prezes dh Edmund
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Kalfas. Nastêpnie sprawozdanie z dzia³alnoœci
Powiatowej Komisji Rewizyjnej przedstawi³ dh
Adam Gawlik.
W trakcie dyskusji poruszano tematy nurtuj¹ce
obecnie stra¿aków ochotników, w tym skutki
wprowadzenia ekwiwalentu pieniê¿nego za
udzia³ w dzia³aniach bojowych, ograniczony dostêp do szkoleñ, szeroki zakres wymaganych badañ lekarskich dla stra¿aków itp. W czêœci wyborczej zjazdu delegaci dokonali wyboru nowych w³adz Oddzia³u. I tak, Zarz¹d Oddzia³u
Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w Oœwiêcimiu
ukonstytuowa³ siê w sk³adzie: dh Edmund Kalfas (Oœwiêcim) - Prezes Zarz¹du, Wiceprezesi:
W³adys³aw Drabek (Brzeszcze), Boles³aw Paw
(Kêty), Jerzy Obstarczyk (Osiek), Sekretarz dh
Micha³ Curlej (Przeciszów), Skarbnik dh Joanna Zieliñska (Zator), w sk³ad Prezydium Zarz¹du weszli druhowie: Krzysztof G¹ska (Che³mek), Andrzej Skrzypiñski (przedstawiciel Starosty) i Tadeusz Spyra (Komendant PSP w Oœwiêcimiu). Oprócz wymienionych w sk³ad Zarz¹du
wesz³o jeszcze 14 stra¿aków reprezentuj¹cych
Oddzia³y Gminne Zwi¹zku oraz Pose³ na Sejm RP
Beata Szyd³o. W sk³ad
Komisji Rewizyjnej weszli druhowie: Adam
Gawlik, Tadeusz Moroñczyk i Henryk Pawlusiak.

Delegatami na Zjazd Oddzia³u Wojewódzkiego
zostali wybrani druhowie: Adam Gawlik i Jerzy
Obstarczyk, a powiat oœwiêcimski w Zarz¹dzie
Oddzia³u Wojewódzkiego bêdzie reprezentowa³
dh Edmund Kalfas. W trakcie zjazdu wrêczono równie¿ liczne odznaczenia i wyró¿nienia.
Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi nadanym przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zosta³ odznaczony dh Witold Rydzoñ, Br¹zow¹ Odznak¹
„Zas³u¿ony dla Ochrony Przeciwpo¿arowej”
druhowie: S³awomir Narza i Józef Ko³odziej,
Z³otym Znakiem Zwi¹zku dh Józef Madeja, Honorowym Medalem im. Boles³awa Chomicza druhowie: Adam Gawlik i Roman Witkowski, Z³otym Medalem „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa” (po raz drugi) dh Adam Osierda,
Z³otym Medalem „Za zas³ugi dla Po¿arnictwa”
druhowie Jerzy Obstarczyk i Roman Olejarz.

A.M.

Medale dla krwiodawców
W przeci¹gu 45 lat swej dzia³alnoœci brzeszczañscy krwiodawcy zasilaj¹c Bank Krwi uratowali niejedno ¿ycie i zdrowie. Za ten dar dziêkowano im 12 listopada podczas kolejnego jubileuszu Klubu Honorowego Dawcy Krwi.
Podczas obchodów zas³u¿onym krwiodawcom wrêczono odznaczenia. By³o za co dziêkowaæ, bo statystyki za ten okres czasu s¹ imponuj¹ce. Dawcy oddali ponad 7 tys. litrów krwi.
Brzeszczañscy krwiodawcy oraz sympatycy
krwiodawstwa krew oddaj¹ raz na dwa miesi¹ce
w przychodni przy ul. Nosala. Odbiera j¹ pszczyñski oddzia³ Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Klub HDK skupia obecnie oko³o 200 osób, wœród nich sporo, bo a¿ 60
kobiet.
Ze s³owami podziêkowania do krwiodawców
zwróci³a siê kierownik punktu Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Pszczynie Halina Gawroñska-Gepfert. Gratulacje sk³ada³a równie¿ burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska:
- Niedawno na Cmentarzu Rakowickim odwiedzi³am grób wspania³ego cz³owieka, Waszej patronki Marii Bobrzeckiej, która nios³a nadziejê
wiêŸniom KL Auschwitz Birkenau. Pomyœla³am
wtedy o Was, o tym, jak piêknie kontynuujecie
misjê jej ¿ycia - mówi³a burmistrz Jankowska. Dla
was, tak jak dla niej, najwa¿niejszy jest drugi cz³owiek. Dziœ za kontynuacjê tego dzie³a bardzo
Wam dziêkujê. Oddaj¹c cz¹stkê siebie, dbajcie te¿

o w³asne zdrowie, bo tylko wtedy bêdziecie
w stanie pomagaæ drugiemu cz³owiekowi.
Podczas uroczystych obchodów „Odznak¹ Zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia uhonorowano: Zenona Dusika, Zbigniewa Grzywê; II
stopnia: Marka Mertê, Zygmunta Piwowarczyka;
III stopnia: Halinê Malarek, Kamila Miœkowca,
Konrada Tobiczyka, Dawida Tuszyñskiego,
Krzysztofa Wolfa.

Zas³u¿onych krwiodawców uhonorowano medalami

Garœæ historii ...
Pierwsze nieoficjalne spotkanie krwiodawców
zosta³o zorganizowane w czerwcu 1963 r. z inicjatywy przewodnicz¹cej PCK oddz. Oœwiêcim
Jadwigi ¯oga³y i przewodnicz¹cego PCK przy
KWK „Brzeszcze” Józefa Klimczaka. To oni
wyszli z propozycj¹ za³o¿enia przy kopalni

Razem zrobimy du¿o
Antoni Korczyk - Prezes Miejsko-Gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
w Brzeszczach, ma nadziejê, ¿e to o czym pisze
poni¿ej, po³¹czy si³y wszystkich w dzia³aniu na
rzecz chorego na cukrzycê. Pisze o problemach
ludzi dotkniêtych t¹ chorob¹, o ich k³opotach
i osi¹gniêciach.
Prezes diabetyków radzi
Miejsko-Gminne Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Brzeszczach zosta³o zarejestrowane
w 1994 r. Jego dzia³alnoœæ ukierunkowana by³a
przede wszystkim na pomoc w zaopatrzeniu
cz³onków Stowarzyszenia w sprzêt do iniekcji
insuliny.
Dziœ przed Zarz¹dem Stowarzyszenia stoi inne
zadanie - organizacja szeroko pojêtej edukacji
maj¹cej na celu wyjaœnienie, jak ¿yæ z t¹ chorob¹.
To Ty Szanowna Pani, Szanowny Panie zdecydujesz o swojej sprawnoœci fizycznej i dalszym
przebiegu swojego ¿ycia. Jeœli nie chcesz byæ ciê¿arem dla swoich bliskich, ju¿ dziœ zapisz siê do
naszego Stowarzyszenia.
Zapewnimy Ci: wyk³ady na temat nowoczesnej
terapii cukrzycowej, prowadzone przez lekarzy
diabetologów, wyk³ady na temat ¿ywienia chorego na cukrzycê, a tak¿e turnusy rehabilitacyjnoszkoleniowe dla m³odzie¿y i starszych z cukrzyc¹
oraz pomoc i doradztwo w nabywaniu glukometrów i prowadzeniu samokontroli.
Dziœ mo¿e Ciebie to nie dotyczy, ale jutro...
Jeœli nie zdecydujesz siê na wspó³pracê z nami,
mo¿esz pozostaæ wierny starym przyzwyczaje-

niom i nadal ¿yæ beztrosko, bo przecie¿ teraz nie
masz jeszcze ¿adnych objawów, które mog³yby
Ciê zaniepokoiæ, nic Ciê nie boli. Jeœli zatem dziœ:
- masz sprawny wzrok: po co przejmowaæ siê retinopati¹ cukrzycow¹ (w ka¿dym roku przybywa
przeciêtnie 400 niewidomych z cukrzyc¹);
- masz sprawne nerki: po co przejmowaæ siê nefropati¹ cukrzycow¹ (w ró¿nych jej okresach choruje oko³o 5-25 proc. chorych spoœród nich rekrutuj¹ siê chorzy na cukrzycê z tzw. schy³kow¹
niewydolnoœci¹ nerek);
- masz sprawne serce: po co przejmowaæ siê makroangiopati¹ cukrzycow¹ (chorzy na cukrzycê
mê¿czyŸni zapadaj¹ na chorobê niedokrwienn¹
i zawa³ miêœnia sercowego oko³o 2 razy czêœciej,
kobiety oko³o 4 razy czêœciej. Chorzy z cukrzyc¹
3 razy czêœciej choruj¹ na tzw. nieme niedokrwienie serca. Rokowanie w zawale serca jest przeciêtnie 2 razy gorsze ani¿eli w ogólnej populacji,
udar mózgu jest oko³o 2 razy czêstszy ni¿ w ogólnej populacji);
- masz sprawne stopy: po co przejmowaæ siê tzw.
zespo³em stopy cukrzycowej (zespó³ stopy cukrzycowej wystêpujê u 0,5-2 proc. chorych z cukrzyc¹
typu I oraz 12-18 proc. chorych z cukrzyc¹ typu
II. Czêstoœæ amputacji koñczyn w Warszawie (program WHO) wynosi³a œrednio 4,3 proc. Z tych
danych obliczyæ mo¿na, ¿e zespó³ stopy cukrzycowej wystêpuje u oko³o 5000 chorych z cukrzyc¹
typu I i 85000 chorych z cukrzyc¹ typu II);
- masz sprawny uk³ad nerwowy: po co przejmowaæ siê neuropati¹ cukrzycow¹ (u chorych na
cukrzycê wystêpuj¹ ró¿ne zespo³y uszkodzenia
uk³adu nerwowego oœrodkowego, obwodowego

Brzeszcze Klubu Honorowego Dawcy Krwi. Ju¿
w paŸdzierniku, podczas kolejnego spotkania,
wybrano zarz¹d i prezesa.
Klub HDK przy KWK „Brzeszcze” zosta³ zarejestrowany w s¹dzie 15 maja 1966 r., dzia³alnoœæ prowadz¹c ju¿ od paŸdziernika 1963 r.
Pierwszym jego prezesem zosta³ Stanis³aw
Szczepañski, zastêpc¹ Jan Kluczny, skarbnikiem W³adys³aw Sobczuk, sekretarzem Zdzis³aw Cwynar, a cz³onkiem zarz¹du Adam Michalak. W latach 1964-1969 Klubowi HDK
prezesowa³ Jan Kluczny. Po nim funkcjê kolejno objêli Tadeusz Wolak, Ryszard Tomczyk,
Tadeusz Drewniak, Sylwester £aczny, Andrzej
Mlostek. Od 2009 r. prezesem jest Robert
Dura. W pracach Klubu wspieraj¹ go: wiceprezes Andrzej Mlostek, sekretarz Andrzej
Miœkowiec, skarbnik Pawe³ Hulbój. Komisjê
Rewizyjn¹ tworz¹: Stanis³aw Korczyk i Stanis³aw Lukasek.
Oddaj krew w 2012 r.
Zarz¹du Klubu HDK podaje do wiadomoœci
cz³onków i sympatyków Klubu terminy oddawania krwi w 2012 r.:
13 stycznia, 9 marca, 11 maja, 13 lipca, 14 wrzeœnia, 16 listopada - Przychodnia przy ul. Nosala
w Brzeszczach, w godz. 8.00-14.00.
Na ostatni apel z tegorocznego kalendarza Klubu (11 listopada) odpowiedzia³o a¿ 66 osób,
wœród nich a¿ 15 nowych sympatyków. Razem
oddano 29 l 700 ml krwi.
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i autonomicznego. Szacuje siê, ¿e powik³ania te
dotycz¹ oko³o 50 proc. chorych).
Nie jest to straszenie Pañstwa, bo z cukrzyc¹
mo¿na ¿yæ normalnie, jeœli jednak bêdzie Ÿle leczona, wczeœniej czy póŸniej upomni siê o swoje
prawa w postaci wy¿ej wspomnianych powik³añ
cukrzycowych.
Proszê pamiêtaæ, ¿e sami decydujemy o leczeniu.
Lekarz jest jedynie przewodnikiem, który wskazuje ka¿demu indywidualn¹ i najbardziej optymaln¹ drogê leczenia. Nasze Stowarzyszenie natomiast pomo¿e Pañstwu w miarê spokojnie j¹
przebyæ.
Zostañ cz³onkiem Stowarzyszenia
Nastêpnym zagadnieniem jest sprawa leków, leczenia uzdrowiskowego, dostêpu do sanatoriów,
œwiadczenia socjalne i prawa chorych na cukrzycê. Zmiana sytuacji prawnej chorych na cukrzycê zak³ada:
- uznanie cukrzycy za chorobê spo³eczn¹,
- uzyskanie prawa do renty inwalidzkiej osób
z cukrzyc¹ zakwalifikowan¹ do jednej z grup inwalidztwa do 16. roku ¿ycia bez warunku jednorocznego zatrudnienia.
Do realizacji przedstawionych strategicznych celów dzia³ania Miejsko-Gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Brzeszczach nieodzowne jest dzia³anie wszystkich osób dotkniêtych t¹ chorob¹. Ka¿dy we w³asnym interesie
powinien zostaæ cz³onkiem Stowarzyszenia. Razem zrobimy du¿o, a w pojedynkê mo¿emy jedynie narzekaæ na wszystko i na wszystkich. Od tego
jednak nie bêdziemy zdrowsi.

Antoni Korczyk
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Czytelnictwo

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

Wanda Chotomska

Je¿eli to co czytamy w dzieciñstwie ma wp³yw
na to, jacy jesteœmy w przysz³oœci, warto poznawaæ ulubione ksi¹¿ki, te wyj¹tkowe, zapamiêtane na wiele, wiele lat.
Tym razem do rozmowy o czytaniu i
ulubionej ksi¹¿ce z dzieciñstwa, zaprosiliœmy Joannê Olech, autorkê i ilustratorkê ksi¹¿ek dla dzieci (bestseller dzieciêcy „Dynastia Mizio³ków”) ale tak¿e recenzentkê literatury dla dzieci.
Ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñstwa
To pytanie bardzo czêsto pada - zadaj¹ mi je dzieci. I zawsze mam t¹ sam¹ odpowiedŸ - „Kubuœ
Puchatek” i „Pippi Poñczoszanka”. Ostatnio bardziej siê sk³aniam ku Pippi, mo¿e dlatego, ¿e coraz bardziej dokucza mi poczucie, ¿e nie ma równowagi miêdzy kobiec¹ i mêsk¹ rol¹ w spo³eczeñstwie - kobiety maj¹ pod górkê. Dlatego ta lektura jest dla mnie szczególna, bo to pewne marzenie grzecznej dziewczynki o tym, ¿eby mieæ moc,
¿eby nie musieæ siê zawsze podporz¹dkowywaæ,
uciekaæ siê do ró¿nych babskich sztuczek, ¿eby
nie trzeba by³o ci¹gle negocjowaæ tego co siê chce
uzyskaæ, tylko, ¿eby mieæ t¹ niezwyk³¹ si³ê rudzielca, który potrafi³ unieœæ na swoich chudych
ramionkach konia. Pippi jest mi coraz bli¿sza i
niezmiennie mam do niej wielki sentyment.

Ksi¹¿ka ze
zwierzakiem
Biblioteczne pó³ki pe³ne s¹ wielu wartych uwagi
ksi¹¿ek, których bohaterami s¹ zwierzêta - zarówno dla doros³ych jak i dla dzieci. W kolejnych
numerach Odg³osów Brzeszcz bêdziemy prezentowaæ „ksi¹¿ki ze zwierzakiem”, które warto przeczytaæ. W tym miesi¹cu proponujemy rogatych
bohaterów literackich:
James Herriot
Wszystkie stworzenia
ma³e i du¿e
Cykl ksi¹¿ek opowiadaj¹cych o ¿yciu m³odego weterynarza - Jamesa Herriota, który postanawia rozpocz¹æ praktykê w ma³ej wiosce. Spotyka tam wielu
wspania³ych ludzi i oczywiœcie zwierzêta, zarówno
ma³e jak i du¿e. Pomimo wczeœniejszych obaw
udaje mu siê zdobyæ zaufanie farmerów oraz ich
podopiecznych. Znajdujemy tu opowieœci o przyjaŸni i mi³oœci do zwierz¹t. W zabawny sposób
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Te ksi¹¿ki s¹ niezwyk³ymi evergreenami - zawsze
zielonymi lekturami, poniewa¿ Kubuœ Puchatek ma
pewien odcieñ absurdu, który bardzo lubiê. Milne
pisz¹c Kubusia stale siê odwo³uje do
upodobañ ludzi doros³ych, którzy maj¹
specyficzne poczucie humoru i ja do
nich nale¿ê.
Dlaczego warto czytaæ?
Jest takie przys³owie, ¿e ten kto czyta,
¿yje po dwakroæ. Ja powiedzia³abym,
¿e nawet po wielekroæ. Ka¿da ksi¹¿ka
jest jakimœ losem zapisanym i my czytaj¹c, konfrontujemy siê z ludŸmi o
ró¿nych osobowoœciach, temperamentach, zawodach, którzy dokonuj¹ ró¿nych ¿yciowych wyborów. W zwi¹zku z tym, my stale konfrontujemy
siê z innym punktem widzenia i przez to, nasze
nawyki, pogl¹dy, przyzwyczajenia zostaj¹ poddane pewnej próbie - czytaj¹c, odnosimy siê do wyborów, których dokonuj¹ inni ludzie. I co wa¿ne pisarze z regu³y opowiadaj¹ siê po stronie dobra,
po stronie sprawiedliwoœci, zasad - jedni czyni¹ to
bardziej nachalnie, inni czyni¹ to w sposób bardziej zakamuflowany. Dlatego ksi¹¿ka jest najlepszym nauczycielem, najlepszym wychowawc¹ poniewa¿ nie jest mentorem, nie jest nudziarzem, nie
jest belfrem. Ksi¹¿ka jest po prostu pewn¹ propozycj¹ i my t¹ propozycjê ci¹gle od nowa rozwa¿aopisani pacjenci wiejskiego weterynarza - od
krów i koni poci¹gowych do ma³ego psiego arystokraty - Trickiego Woo.
(Ÿród³o: Biblionetka)
Jujja i Thomas Wieslander
Mama Mu
Mama Mu nie robi tego, co
wszystkie krowy, bo ona nie
jest taka, jak wszystkie krowy. Krowy chodz¹ tylko i
siê pas¹. Jeszcze le¿¹, ¿uj¹ i
gapia siê przed siebie. I jeszcze s¹ dojone. I to im wystarcza. Mamie Mu nie wystarcza - ona jest Zaprzeczaj¹c¹ Stereotypom
Krow¹ - Hedonistk¹. Chce spróbowaæ najrozmaitszych przyjemnoœci i zupe³nie nie trafia do niej
argument: Jesteœ krow¹, Mamo Mu. Owszem,
dziwn¹, ale krow¹. Krowy. Siê. Nie. Huœtaj¹. Bo
niby dlaczego nie?
Gdy siê jest krow¹, nie mo¿na wci¹¿ tylko ¿uæ
trawy i gapiæ siê przed siebie. Gdy siê jest cz³owiekiem - te¿. Mama Mu nie tylko uczy nas odwagi w prze³amywaniu stereotypów, ale pokazuje te¿ jak¹ radoœci¹ mog¹ byæ najprostsze rzeczy.
Ot, na przyk³ad - deska i sznurek, a ile frajdy!
(Ÿród³o: blog „Ma³y pokój z ksi¹¿kami”)

my. Dlatego uwa¿am, ¿e ludzie którzy czytaj¹ - to
zabrzmi trochê nietolerancyjnie - ale ci co czytaj¹
s¹ lepsi od tych co nie czytaj¹ ;) Bardzo lubiê wspólnotê ludzi czytaj¹cych - oni s¹ naprawdê fajni ;)
Czytam teraz
Dwie ksi¹¿ki le¿¹ na mojej nocnej szafce, jedna
o zmar³ym niedawno Stevie Jobsie (za³o¿ycielu
firmy Apple), który jest dla mnie mêsk¹ odmian¹
Kopciuszka. Imponuje mi jego ¿yciorys - dokona³ wielu kreatywnych, innowacyjnych wynalazków. Do wszystkiego doszed³ bez niczyjej pomocy, si³¹ w³asnego talentu i ogromn¹ determinacj¹.
I taki ¿yciorys bardzo mi siê podoba.
Drug¹ ksi¹¿k¹ s¹ „Obsoletki” Justyny Bargielskiej
- zupe³nie innego rodzaju ksi¹¿ka, nominowana
do tegorocznej nagrody Nike. Trzyma³am za ni¹
kciuki, niestety nie wygra³a. Autorka w bardzo
zakamuflowany sposób pisze o bolesnym doœwiadczeniu straty dziecka. Takich kobiet w Polsce jest ca³a rzesza ale nikt dot¹d w tak wra¿liwy i
szczególny sposób nie umia³ o tym pisaæ. To nie
jest ksi¹¿ka tkliwa czy sentymentalna - Justyna
Bargielska jest osob¹ mocno prowokacyjn¹ ale jednoczeœnie daje wyraz bardzo g³êbokim uczuciom
zranienia, ¿a³oby, têsknoty. Sekundujê autorce,
chcia³abym aby napisa³a jeszcze wiele ksi¹¿ek.

(bibl)

Z³ote Lwy
W sobotê 19 listopada po projekcji filmu
„Wymyk” Grzegorza Zgliñskiego w Kinie
„Wis³a” odby³o siê spotkanie z odtwórc¹ g³ównej roli - Robertem Wiêckiewiczem.
Robert Wiêckiewicz ukoñczy³ szko³ê teatraln¹
we Wroc³awiu, potem trafi³ do Teatru Polskiego
w Poznaniu, nastêpnie do Teatru Rozmaitoœci w
Warszawie. Przez wielu uznawany jest za jednego z najlepszych aktorów w Polsce. Œwietne aktorskie kreacje mo¿na zobaczyæ w „Baby s¹ jakieœ inne”, „Wymyk” oraz „W ciemnoœci” (ostatni z nich wejdzie na ekrany w styczniu przysz³ego roku). Do Kina Wis³a w Brzeszczach Pan Robert przyjecha³, aby spotkaæ siê i podyskutowaæ
z widzami. Zaznaczy³ przy tym, ¿e wszystko mo¿e
opowiedzieæ o postaciach, które zagra³, ale nie
powie wszystkiego o sobie. Propozycja roli od
Zgliñskiego, prze³amuj¹ca wizerunek ekranowego twardziela ujê³a go, by³a mu potrzebna:
- Gra³em pokaleczonego psychicznie cz³owieka,
musicie wiedzieæ, ¿e na planie nie budujê z premedytacj¹ przebiegu psychologicznego postaci.
Nie zastanawiam siê nad ca³oœci¹ filmu, bo nie jestem re¿yserem. Staram siê realizowaæ to, co jest
w scenariuszu, i to co wynika z rozmów z re¿yserem - relacjonowa³ widzom zmagania z trudn¹ rol¹
tego „gorszego brata”, który najczêœciej zostaje os¹dzany przez widzów, w przeciwieñstwie do bandziorów dokonuj¹cych haniebnego czynu. Spotkanie odby³o siê w ramach Weekendu ze Z³otymi
Lwami, podczas którego widzowie obejrzeli filmy nagrodzone na tegorocznym festiwalu Filmów
Fabularnych w Gdyni. Jak wiadomo, Festiwal w
Gdyni to przede wszystkim wizytówka polskiego
kina - najlepsze filmy roku, najwa¿niejsi twórcy,
najgorêtsze tematy. W ramach przegl¹du w Wiœle
zaprezentowano „Lêk wysokoœci”, „Ki”, „Dass”
oraz „Wymyk”.

Aneta W¹drzyk

Kultura

Kalendarium przedsiêwziêæ
w grudniu
2 grudnia godz. 16.30 (Biblioteka w Jawiszowicach)
WIECZORY Z RĘKODZIEŁEM w ramach projektu
BABA POTRAFI - tym razem tematem naszych działań będą ANIOŁY.
3 grudnia godz. 9.00 (sala nr 30)
BARBÓRKOWY TURNIEJ BRYDŻOWY
5 grudnia godz. 18.00 (Sala widowiskowa)
MIKOŁAJKI - CUDOWNA PODRÓŻ; spektakl w wykonaniu teatru TRIP.
Bilet: 20 zł (w cenie bilet na teatrzyk oraz paczka)
Przyjmujemy zamówienia na bilety zbiorowe oraz indywidualne. Rezerwacja biletów od 7 listopada w OK, pok. 34
5 grudnia godz. 17.15 (Biblioteka Główna)
ZAKŁADKOWE SPOTKANIE w ramach (NIE)ZWYKŁYCH CZYTANEK - zapraszamy dzieci od lat 8 z opiekunem. Pomysłowe warsztaty prowadzi Grażyna Copik.
8 grudnia godz. 15.00 ( Sala widowiskowa )
Brzeszczański Konkurs Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych pod patronatem Burmistrza Brzeszcz Teresy
Jankowskiej oraz Wójta Gminy Miedźna Bogdana
Taranowskiego
V BARBÓRKOWE POTYCZKI GAWĘDZIARZY
„BRZESZCZANIE KONTRA SĄSIADY ZZA MIEDZY”
W programie:
- prezentacje gawędziarzy, śpiewaków ludowych i zespołów śpiewaczych w kategoriach dzieci, młodzież,
dorośli;
- gościnny występ zespołu folklorystycznego PORĘBIANIE z Poręby Spytkowskiej;
W programie ponadto:

- promocja książki kulinarnej „Pyszności z Doliny Soły”
- degustacja tradycyjnych potraw kulinarnych zorganizowana przez LGD „Dolina Soły”;
- giełda przedświąteczna
Wstęp bezpłatny.
9 grudnia godz. 16.00 (Sala widowiskowa)
GMINNY DZIEŃ WOLONTARIUSZA
W programie: projekcja filmu i rozdanie podziękowań
Organizator: Koalicja na Rzecz Wolontariatu Gminy
Brzeszcze, Ośrodek Kultury Brzeszcze.
10 grudnia godz. 15.00-18.00 (Hala sportowa)
EKSTREMALNE SPOTKANIA NA LINIE
Szczegóły na plakatach.
11 grudnia godz. 15.00 (Sala widowiskowa)
GÓRNICZE SKARBY POD ZIEMIĄ - BARBÓRKOWY
PROGRAM ESTRADOWY Z ZESPOŁEM TĘCZA
W programie:
- życzenia dla Górników wyrażone wierszem i piosenką
w kabaretowym nastroju oraz w cygańskich rytmach.
13 grudnia godz. 17.00 (sala nr 30)
DROGA DO WOLNOŚCI - wernisaż wystawy wydawnictw w 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
oraz spotkanie z właścicielem zbiorów Ryszardem
Ciupką - kierowcą rajdów samochodowych. Spotkanie
organizowane przez Klub Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej PIÓROMANI.
15 grudnia godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
STRACHY NA LACHY - godzina z duchami między bibliotecznymi półkami. Zapraszamy dziewczyny z klas III-VI.

Wielka podró¿ po Afryce
14 listopada w Oœrodku Kultury w Brzeszczach odby³o siê spotkanie z redaktorem, autorem ksi¹¿ek, podró¿nikiem z zami³owania
£ukaszem Wierzbickim. Zebrane przez niego
reporta¿e o Kazimierzu Nowaku, Halinie i Stanis³awie Bujakowskich, podobnie jak historia
niedŸwiedzia Wojtka z Armii Andersa ukaza³y
siê równie¿ w formie opowiadañ dla dzieci.
O godzinie 17.00 w sali
widowiskowej zgromadzili
siê wszyscy goœcie, a ich
uwagê zwróci³a wielka walizka turystyczna wype³niona ksi¹¿kami oraz stolik, na
którym znajdowa³a siê ogromna iloœæ dokumentów i kolorowych pami¹tek z podró¿y.
Jako pierwsza przemówi³a
Dyrektor Oœrodka Kultury
Ma³gorzata Wójcik serdecznie witaj¹c wszystkich
wiernych s³uchaczy Uniwersytetu Ka¿dego Wieku oraz cz³onków Towarzystwa Turystyki Rowerowej „Cyklista” i zapraszaj¹c do „wielkiej podro¿y po Afryce”. Nastêpnie g³os oddano £ukaszowi Wierzbickiemu, który przybli¿y³ postaæ
Kazimierza Nowaka opowiadaj¹c o jego wiel-

kiej i trudnej wyprawie rowerem wzd³u¿ kontynentu afrykañskiego. Du¿e wra¿enie zrobi³y stare fotografie, listy Nowaka z podró¿y oraz dŸwiêki
bêbnów, które nada³y ca³ej opowieœci odpowiedniego klimatu. Mówi¹c o losach Bujakowskich,
Wierzbicki przedstawi³ zdjêcie wielkiej walizki,
która nale¿a³a do Haliny. Zdobyte dokumenty
sk³oni³y redaktora do napisania drugiej ksi¹¿ki
zatytu³owanej „Mój ch³opiec,
motor i ja”. Historia ma³¿eñstwa, które w podró¿ poœlubn¹
postanowi³o wybraæ siê motorem do Szanghaju, tak¿e wzbudzi³a wœród s³uchaczy du¿e zainteresowanie. Kolejna opowieœæ dotyczy³a niedŸwiedzia
Wojtka, który towarzyszy³ ¿o³nierzom Armii Andersa. Fotografie, na których prezentowa³
siê brunatny miœ z grup¹ mundurowych, sta³y siê dowodem na to, jak dalece
zwierzêta mog¹ naœladowaæ zachowania ludzi
i odnajdywaæ siê w ich otoczeniu. Losy Wojtka
równie¿ zosta³y spisane w formie opowiadañ, tym
razem w ksi¹¿ce pt. „ Dziadek i niedŸwiadek. Historia Prawdziwa”. Poznanie tylu ciekawych biografii zwyk³ych ludzi przemierzaj¹cych œwiat

16 grudnia godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
STRACHY NA LACHY - godzina z duchami między
bibliotecznymi półkami. Zapraszamy chłopców z klas
III–VI.
18 grudnia godz. 16.00
KAPELUSZ PEŁEN DESZCZU- spektakl w wykonaniu grupy teatralnej VERBUM z Zespołu Szkół nr 1 w
Oświęcimiu. Szczegóły na plakatach.
19 grudnia godz. 17.15 (Biblioteka Główna)
JULEK I JULKA MALI BADACZE – czyli spotkania dla
tych, którzy lubią wiedzieć. Zapraszamy dzieci od 5 do
7 lat.
20 grudnia godz. 15.00 (sala nr 30)
SPOTKANIE WIGILIJNE- integracyjne spotkanie zespołu TĘCZA z pensjonariuszami domów opieki społecznej
Grojec, Zator, SDS, Fundacja Brata Alberta.
28 grudnia godz. 17.00 (sala nr 30)
Z KULTUROSKOPEM KALIOPE TROPEM- ZAKODOWANI W PIÓROMANII - promocja tomiku literackiego
w ramach projektu KULTUROSKOP.
31 grudnia godz. 22.00 (plener przed OK)
SYLWESTER W PLENERZE
W programie:
- hity muzyczne 2011 roku
- noworoczne fajerwerki
- noworoczne życzenia
Zapraszamy na uroczyste otwarcie już od 22.00
Klub Babskie Fanaberie zaprasza na wystawę „Świąteczne inspiracje” w budynku UMiG
w Brzeszczach w dniach 13-15 grudnia, w godz.
13.00-18.00.
sk³oni³o samego Wierzbickiego do odbycia wielu podró¿y. O jednej z nich wspomnia³:
- Wyjazd do Afryki by³ niesamowit¹ przygod¹. Wraz
z grup¹ m³odych ludzi obraliœmy sobie za cel przemierzenie choæ ma³ej czêœci kontynentu konno.
Zdarza³o siê, ¿e w drodze do jednego z miast nie
musieliœmy nawet wspominaæ Kazimierza Nowaka, gdy¿ s³awa naszej wyprawy nas wyprzedzi³a.
Pami¹tkowe zdjêcia przedstawia³y grupê m³odych
ludzi, którzy z wielkim zapa³em przemierzali trudne tereny Afryki. Nie zabrak³o te¿ ujêæ, na których widnia³y uœmiechy i zadowolenie. Wierzbicki podsumowuj¹c zachêci³ wszystkich zgromadzonych do tego, aby podejmowali wyzwania
i podró¿owali, gdy¿: „takich historii jak te tutaj
zaprezentowane jest wiele wokó³ nas. Warto wiêc
s³uchaæ i przekazywaæ swoje wspomnienia m³odym ludziom.” Po zakoñczonym spotkaniu ksi¹¿ki £ukasza Wierzbickiego zosta³y wystawione
w holu, gdzie ka¿dy zainteresowany móg³ zakupiæ egzemplarz z autografem.

Kornelia NiedŸwiedŸ

Informacja
Repertuar kina Wis³a znajd¹ Pañstwo w bezp³atnych informatorach dostêpnych w wielu punktach na terenie gminy lub od 4 grudnia na stronie
ok.brzeszcze.pl w zak³adce Dzia³ Merytoryczny
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22 paŸdziernika o godz. 22.00 w Jawiszowicach na ul. Mickiewicza z³odziej skrad³ mieszkance Jawiszowic telefon komórkowy marki „Samsung Wale”. Poszkodowana Ma³gorzata S. wyceni³a stratê na 700 z³.

*****
24 paŸdziernika o godz. 15.30 w Przecieszynie na ul. Wyzwolenia policjanci zatrzymali mieszkañca Brzeszcz Adama H., który porusza³ siê rowerem w stanie nietrzeŸwoœci (2,01 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu). Na ul. Starowiejskiej w Wilczkowicach o godz. 18.00 w rêce stró¿ów prawa wpad³ kolejny
rowerzysta z promilami. 54-letni mieszkaniec Wilczkowic „wydmucha³” 2,41 prom.

*****
26 paŸdziernika o godz. 15.50 na ul. £êckiej w Zasolu funkcjonariusze Policji zatrzymali dwóch nietrzeŸwych rowerzystów,
mieszkañców tego so³ectwa: 32-letniego Paw³a W. i 60-letniego Stanis³awa W. Podczas sprawdzania stanu trzeŸwoœci u pierwszego badanie wykaza³o 2,07 prom. alkoholu w wydychanym
powietrzu, u drugiego 2,70 prom.

*****
27 paŸdziernika o godz. 14.50 na ul. Wyzwolenia w Przecieszynie policjanci zatrzymali 53-letniego mieszkañca Malca
Marka K., który kierowa³ motorowerem pomimo s¹downie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów

*****
2 listopada o godz. 12.25 w Wilczkowicach na ul. Oœwiêcimskiej policjanci zatrzymali 60-letniego mieszkañca Wilczkowic
Czes³awa C., który jecha³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci (1,42
prom.), 4 godziny póŸniej taki sam los spotka³ 57-letniego Wies³awa D. rowerzystê „na gazie”, bez sta³ego miejsca zamieszkania. W rêce funkcjonariuszy wpad³ w Skidziniu na ul. Oœwiêcimskiej. Stwierdzono u niego 1,49 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu.

*****
8 listopada o godz. 19.30 w Brzeszczach na ul. Drobniaka z³odziej wykorzysta³ nieuwagê kobiety i z koszyka rowerowego
skrad³ torebkê z dokumentami, kart¹ bankomatow¹ i telefonem
komórkowym marki „Samsung”. Ofiar¹ kradzie¿y pad³a Krystyna D., mieszkanka Przecieszyna.

*****
9 listopada o godz. 21.15 w Brzeszczach na ul. Koœciuszki policjanci zatrzymali 56-letniego mieszkañca Woli Stanis³awa K.,
który porusza³ siê rowerem w stanie nietrzeŸwoœci (1,72 prom.
alkoholu w wydychanym powietrzu). Jak siê okaza³o, kierowa³
jednoœladem pomimo s¹downie orzeczonego zakazu kierowania pojazdami.

*****
W nocy z 9/10 listopada nieznany sprawca wywa¿y³ drzwi do
lokalu gastronomicznego „Lider” w Brzeszczach przy ul. Dworcowej, po czym z dwóch automatów do gier skrad³ dwie kasety
z bilonem o nieustalonej wartoœci. Czynnoœci wyjaœniaj¹ce prowadzi KP Brzeszcze.

*****
14 listopada ok. godz. 19.45 do sklepu spo¿ywczego przy ul.
£êckiej w Jawiszowicach wtargnê³o dwóch nieznanych mê¿czyzn. Gro¿¹c ekspedientce u¿yciem przemocy za¿¹dali wydania pieniêdzy. £upem sprawców rozboju pad³o 1070 z³ oraz trzy
butelki wódki.

*****

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oœwiêcimiu i Komisariatu Policji w Brzeszczach prowadz¹ czynnoœci w sprawie
ustalenia przyczyn i okolicznoœci w jakich dosz³o 3 listopada
do zabójstwa 55-letniej mieszkanki Wilczkowic Teresy C. Zatrzymany zosta³ 23-letni syn kobiety podejrzany o dokonanie
tego czynu. W chwili zatrzymania mê¿czyzna by³ nietrzeŸwy
(1,63 prom. alkoholu). Œledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Oœwiêcimiu.

Ewa Pawlusiak
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Wy³udzi³a 7 tys. z³
Fa³szywy „wnuczek” ci¹gle atakuje.
Dociera do dziadka, babci, cioci czy wujka, naci¹gaj¹c ich na wcale niema³e pieni¹dze. Choæ media tr¹bi¹ o tym na lewo
i prawo, naiwnoœæ ludzka nie zna granic.
Ca³kiem niedawno, bo we wrzeœniu,
ofiar¹ oszustwa „wnuczka” pad³a 91-letnia brzeszczanka Stanis³awa M. G³os rzekomej wnuczki w s³uchawce telefonu by³
tak przekonywuj¹cy, ¿e nieznajomemu
mê¿czyŸnie, który pojawi³ siê pod
bramk¹ posesji kobieta bez wahania odda³a swoje oszczêdnoœci. By³o tego a¿
4,7 tys. z³. 2 listopada ofiar¹ oszustów pad³a kolejna mieszkanka naszej gminy 75letnia Aleksandra C. z Jawiszowic, parê
minut po godz. 18-tej odebra³a telefon. Z
rozmowy wywnioskowa³a, ¿e to jej siostrzenica Basia znalaz³a siê w tarapatach i
pilnie potrzebuje po¿yczki. Oczywiœcie
zgodzi³a siê na po¿yczkê! Po pieni¹dze
mia³ zg³osiæ siê znajomy Basi. Wszystko

Kradn¹ samochody
Brzeszczañscy i oœwiêcimscy policjanci poszukuj¹ trzech samochodów,
skradzionych w nocy z 7/8 listopada na
terenie powiatu oœwiêcimskiego.
Dwie kradzie¿e przytrafi³y siê w Jawiszowicach na os. Paderewskiego. £upem
z³odziei pad³y Seat Ibiza koloru czarnego
z 2007 r. i VW Passat kombi koloru srebrny metalic z 2003 r. W obu przypadkach
ich w³aœcicielami s¹ mieszkañcy os. Paderewskiego. Szczepan J., w³aœciciel Ibizy,
wyceni³ stratê na 28 tys. z³. VW Passat Romana S. wart by³ 20 tys. z³.
Tej samej nocy z parkingu osiedlowego
przy ul. Zagrodowej w Oœwiêcimiu

siê dzia³o szybko. Ju¿ po kilkunastu minutach kobieta wysz³a przed dom, by nieznanemu sobie mê¿czyŸnie wrêczyæ kopertê z 7 tys. z³. Po 30 minutach, ju¿ po fakcie, telefonicznie skontaktowa³a siê z siostrzenic¹ pytaj¹c czy pieni¹dze dotar³y.
Jakie¿ by³o jej zdziwienie, gdy okaza³o siê,
¿e ona wcale nie prosi³a o po¿yczkê.
Policja przypomina, ¿e fa³szywy wnuczek,
siostrzeniec, bratanek nadal „poluje”.
Mo¿e dotrzeæ do ka¿dego dziadka, babci,
cioci czy wujka.
- Dlatego pod ¿adnym pozorem nie wolno przekazywaæ pieniêdzy obcym osobom
- mówi zastêpca komendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach Jaros³aw Adamiec - W przypadku odebrania telefonu z
proœb¹ o po¿yczkê trzeba niezw³ocznie
skontaktowaæ siê z Policj¹ (32 2111 551;
997; 112) i postêpowaæ zgodnie z zaleceniami policjanta. Nale¿y równie¿ o tym
zdarzeniu szybko poinformowaæ swoich
najbli¿szych.

Ewa Pawlusiak
znikn¹³ Mercedes Sprinter, którego w³aœcicielem by³ mieszkaniec Zaborza.
- Osoby posiadaj¹ce jakiekolwiek informacje na temat okolicznoœci kradzie¿y,
mog¹ce pomóc w identyfikacji sprawców lub ustaleniu miejsca ukrycia pojazdów prosimy o kontakt osobisty
b¹dŸ telefoniczny z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Oœwiêcimiu - 33 847 52
80 lub Komisariatem Policji w Brzeszczach - 32 211 15 51. Mo¿na te¿ dzwoniæ na numery alarmowe (997 lub 112)
lub kontaktowaæ siê z najbli¿sz¹ jednostk¹ Policji. Zapewniamy anonimowoœæ - mówi Ma³gorzata Jurecka,
rzecznik KPP Oœwiêcim.

EP

Sms-owy
system ostrzegania
ju¿ dzia³a materialnych. Równie¿ przydatne s¹ loPowiat oœwiêcimski w trosce o bezpieczeñstwo mieszkañców powiatu uruchomi³ Samorz¹dowy Informator SMS. - Jest
to system przekazywania ostrze¿eñ i komunikatów w formie bezp³atnej wiadomoœci SMS od w³adz powiatu do wszystkich
u¿ytkowników, którzy zaloguj¹ siê do tego
systemu. Otrzymywany SMS bêdzie zaczyna³ siê od nazwy nadawcy „powiat
oœwiêcimski”. System spe³nia wymogi
okreœlone w ustawie o ochronie danych
osobowych.
Zapraszamy do zarejestrowania siê w bezp³atnych serwisach informacyjnych SMS
dziêki czemu otrzymacie Pañstwo najwa¿niejsze lokalne informacje w postaci wiadomoœci SMS. W sytuacjach zagro¿enia najwa¿niejsze jest skuteczne i szybkie przekazanie ostrze¿enia. Informacje o zbli¿aj¹cych siê zagro¿eniach dadz¹
Pañstwu szansê uchroniæ siê przed utrat¹
zdrowia lub ¿ycia i pozwol¹ unikn¹æ strat

kalne informacje o utrudnieniach i innych
wa¿nych wydarzeniach na terenie powiatu. Samorz¹dowy Informator SMS powsta³ z myœl¹ o bezpieczeñstwie oraz poprawie komfortu codziennego ¿ycia
mieszkañców.
Jak siê zarejestrowaæ, aby otrzymywaæ
bezp³atne informacje SMS?
1. W³¹cz w swoim telefonie komórkowym
tryb wysy³ania wiadomoœci SMS.
2. Jako wiadomoœæ wpisz wybrany kod
rejestruj¹cy.
3. Wpisuj¹c kod rejestruj¹cy zwróæ uwagê na kropkê i brak odstêpów.
4. Wyœlij SMS * na numer 661 000 112.
5. Otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejestracji w wybranym serwisie.
6. Do wybranego serwisu rejestrujemy siê
przez wysy³anie jednego SMS.
7. Wiêcej informacji znajdziesz na naszej
stronie internetowej http://www.sisms.pl.

Edukacja
Uczniowie z Gottlieb-Daimler-Realschule
w Schorndorf z wizyt¹ w PZ Nr 6
W ramach projektu „Œladami przesz³oœci
dla tolerancji, szacunku i przyjaŸni”, realizowanego przez uczniów PZ 6 i m³odzie¿ niemieck¹,
do Oœwiêcimia przyjechali goœcie z Schorndorf,
miasta le¿¹cego ko³o Stuttgartu.
Celem pobytu m³odych Niemców by³o spotkanie zarówno z histori¹ jak i teraŸniejszoœci¹ dla budowania wspólnej, dobros¹siedzkiej, bezpiecznej przysz³oœci. Niezwykle wa¿nym punktem wizyty sta³o siê zwiedzanie Miejsca Pamiêci
Auschwitz Birkenau jak równie¿ spotkanie z niezwyk³ym œwiadkiem tamtych wydarzeñ, Wilhelmem Brasse. Pan Wilhelm opowiada³ o tym, jak
trafi³ do KL Auschwitz z numerem 3444, do komanda, w którym jako obozowy fotograf wykonywa³ tysi¹ce zdjêæ nap³ywaj¹cym do Oœwiêcimia wiêŸniom, ofiarom eksperymentów medycznych, a tak¿e esesmanom. Wizytê w PZ nr 6 rozpoczê³o wyst¹pienie dyrektor Anny Kasprzyk
Ha³at, która zapozna³a naszych goœci z kierunkami kszta³cenia i specyfik¹ szko³y. Poniewa¿ wielu uczniów podejmie w przysz³oœci pracê w KWK
Brzeszcze, grupa niemiecka zwiedzi³a tak¿e kopalniê. Wspólne zajêcia w hali sportowej, w pracowni ¿ywienia i gry towarzyskie sprzyja³y nawi¹zaniu nowych przyjaŸni. Kolejny dzieñ prze(ci¹g dalszy ze str. 1)
Byœcie tej ³aski Ducha Œw. nie zmarnowali, bo to
wielka odpowiedzialnoœæ, przyj¹æ Bo¿e dary i je
wykorzystaæ jak najlepiej.
Legenda o zardzewia³ej armacie
Ks. Infu³at Dadak przytoczy³ legendê o starej,
zardzewia³ej armacie, stoj¹cej w pewniej miejscowoœci pod lasem. Ludzie mówili, ¿e odzywa siê od czasu do czasu ludzkim g³osem. D³ugo nikt do niej nie chcia³ siê zbli¿yæ, wszyscy
siê bali. A¿ kiedyœ znalaz³o siê kilku œmia³ków
i armata przemówi³a: „Kiedyœ by³am koœcielnym
dzwonem, ale kiedy wybuch³a wojna, zdjêto
mnie z wie¿y i przetopiono na armatê. Zamiast chwaliæ Boga, wzywaæ ludzi do koœcio³a, musia³am ich zabijaæ, wzbudzaæ trwogê,
przynosiæ cierpienie... Ale czekam, a¿ ktoœ
mnie znowu odnajdzie i przetopi na dzwon,
bym znowu mog³a przynosiæ radoœæ ludziom
i chwa³ê Bogu.

znaczono na wyjazd do Krakowa, gdzie zwiedzono Muzeum w fabryce Schindlera i krakowski Rynek z jego zabytkami. Wieczorem na wszystkich
czeka³a kolacja w Miêdzynarodowym Domu Spotkañ M³odzie¿y w Oœwiêcimiu. Umówiono siê ju¿
na wizytê w Schorndorf , dok¹d 30-osobowa grupa wybierze siê w marcu, a nowi przyjaciele ju¿
zapoznali polskich uczniów z przygotowywanym
dla nich atrakcyjnym programem pobytu.

Anna Drewniak
Janusz W³osiak

Uczniowie z Gottlieb

pierwszej wojny œwiatowej sprawili parafianie
oraz ks. Jakób Gara, proboszcz i dziekan w Ameryce, rodem z Jawiszowic. Koszt obu wyniós³ 402 dolary, a wykona³a je odlewnia K. Szwabego z Bia³ej.
- Jakiœ czas szuka³em tych dzwonów w niemieckim archiwum w Norymberdze. Posiadamy dokument potwierdzaj¹cy ich odebranie, niestety nie
uda³o siê ich odzyskaæ. W Norymberdze us³yszeliœmy, ¿e w kartotece ich nie ma - mówi ks. proboszcz Henryk Z¹tek. - Przypuszczam, ¿e przez tê
sam¹ firmê, która je kiedyœ odlewa³a (firma Szwabego w Bia³ej) zosta³y przetopione na armaty. Nikt
nigdy parafian za to nie przeprosi³, nie wyrazi³ ¿alu.

Na Wyspach
Bergamutach…
9 listopada Oœrodek Kultury po raz kolejny mia³ przyjemnoœæ goœciæ aktorów KatolickiegoTeatru Edukacji.
W tym roku m³odsza widownia (przedszkolaki oraz klasy 1-3) mog³a œledziæ przygody Z³ego Haka (w tej roli re¿yser przedstawienia - Marek Jêdrzejczyk), który szuka³ Mamusi Piotrusia
Pana (Grzegorz Uniwersa³), Wendy/Dzwoneczka (Mariola Œladowska) oraz pirata Kalesonka
(Robert Turlej). Starsi uczniowie (klasy 4-6) natomiast wspólnie z Robinsonem Crusoe prze¿ywali bunt na statku, niewolê, katastrofê na morzu, spotkanie z tubylcami i nie³atw¹ egzystencjê
na wyspie. Najwiêcej œmiechu wywo³a³ Piêtaszek,
który przy pomocy zaproszonych na scenê dzieci
nad wyraz plastycznie przedstawi³ rytua³ odejœcia
Starej Bamboli. Uradowane twarze widzów s¹
najlepsz¹ recenzj¹ spektaklu i zachêt¹ dla aktorów. Wykonawcy zadbali nie tylko o zabawne
rymowane dialogi (w tym czêœæ w jêzyku „murzyñskim”, który zosta³ bez problemu przyswojony przez widowniê), wspania³e kostiumy i oprawê plastyczn¹ widowiska, ale wzbogacili je równie¿ o laserowe efekty œwietlne, które wprawi³y
w zachwyt zarówno starsze jak i m³odsze audytorium. Ju¿ teraz mamy nadziejê na nastêpne spotkanie z goœæmi z Krakowa za rok, w kolejnej
baœniowej krainie.

KS

œwiêcone w dniu dzisiejszym dzwony siêgnie - dodaje proboszcz Z¹tek. - Cieszymy siê z nich bardzo,
to ju¿ instrumenty muzyczne - dzwony tonalne.

Naoczni œwiadkowie
Œw. Józef, Najœwiêtsza Maryja Panna i œw. Marcin przyjecha³y do Jawiszowic z Passau z po³udniowo-wschodnich Niemiec, z Bawarii. Odlewy dzwonów zosta³y wykonane w zak³adzie, który istnieje od 400 lat. Naocznymi œwiadkami tego
historycznego wydarzenia byli sami jawiszowianie, którzy na prze³omie marca i kwietnia wybrali siê z proboszczem i wikarym do Passau.
- W drugim dniu pobytu w Bawarii, dok³adnie 31 marca, przypatrywaliœmy siê
odlewaniu naszych dzwonów - mówi ze
wzruszeniem Maria £ysakowska, która
by³a jedn¹ z 43 osób chêtnych na wyjazd do Passau. - Odlew odbywa³ siê
metod¹ tradycyjn¹. Wszystko dzia³o siê
Niech ¿adna rêka po te dzwony nie siêgnie
na naszych oczach, w tym czasie wraz
W XX wieku Wspólnota Parafialna Jawiszoz proboszczem i wikarym modliliœmy siê
wic ograbiona z dzwonów by³a dwa razy.
do œw. Marcina. To dla nas starszych luTen fakt potwierdzaj¹ dokumenty zachowadzi, a by³o nas sporo, ogromne prze¿yne w parafialnym archiwum. 24 paŸdziernika
cie. Nikt z nas nie przypuszcza³, ¿e w ¿yciu
1916 r., na cele wojenne zarekwirowano
Poœwiecenie dzwonów - 1927 r., okres duszpasterstwa ks. A. Sznajdrowicza
dane nam bêdzie coœ takiego zobaczyæ.
dzwon wa¿¹cy 274 kg. Rok póŸniej, 19 grud(fot. parafialne archiwum)
Pojechaliœmy te¿ do Marktl nad Innem,
nia, jego los podzieli³ drugi dzwon u¿ywany
Stracili cztery dzwony. Po raz kolejny musieli
miejsca urodzenia Ojca Œwiêtego Benedykta
na „Anio³ Pañski”, wa¿¹cy 39 kg. Kolejne dwa
staraæ siê o nowe. To te z 1952 r., odlane w KêXVI. Zwiedziliœmy muzeum poœwiêcone papiedzwony przeznaczono do przetopienia 20 lutego
tach, którym dziœ za pos³ugê dziêkujemy. Za¿owi, uczestniczyliœmy we mszy œw. w tamtej1942 r. Jeden mia³ 180 lat. „Pierwsza wojna œwiast¹pi¹ je œw. Józef, Najœwiêtsza Maryja Panna
szym koœciele, któr¹ celebrowa³ nasz wikary ks.
towa go ochroni³a, a hitleryzm zniszczy³” - tak
i œw. Marcin. Tak jak poprzednie nawo³ywaæ
Zbigniew Jurasz. Odwiedziliœmy te¿ Altotting,
pisa³ o nim w kronice parafialnej ówczesny probêd¹ do wiary.
oœrodek kultu religijnego, zwany Niemieck¹
boszcz ks. W³adys³aw Têcza. Drugi dzwon po- Niech Bóg da przez wieki, ¿eby nie zdarzy³o siê
Czêstochow¹.
chodzi³ z 1927 r. By³ jednym z tych dwóch, które
tak, jak w tamtym stuleciu, ¿e jakaœ rêka po te poEwa Pawlusiak
w miejsce dawnych zarekwirowanych podczas
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Roman Chrobak
Historia szkolnictwa w Skidziniu jest bardzo œciœle zwi¹zana z osob¹ Romana Chrobaka, wieloletniego nauczyciela i kierownika
szko³y, wychowawcy wielu pokoleñ uczniów
w Skidziniu i w Wilczkowicach. Pan Roman
urodzi³ siê 18 lipca 1909 r. w Straconce ko³o
Bielska-Bia³ej jako syn Micha³a i Marii Klisz.
Po ukoñczeniu w 1923 r. siódmej klasy Szko³y
Powszechnej w Bia³ej, zosta³ przyjêty do Pañstwowego Seminarium Nauczycielskiego w Bia³ej,
które ukoñczy³ w maju 1930 r. zdaj¹c egzamin
dyplomowy nadaj¹cy mu prawa do nauczania
w publicznych i prywatnych szko³ach powszechnych. Jesieni¹ 1930 r. zosta³ zatrudniony przez Radê Szkoln¹ w Oœwiêcimiu jako nauczyciel jednoklasowej Szko³y Powszechnej
w Skidziniu. Swe obowi¹zki obj¹³ 7 listopada
1930 r. Po kilku latach otrzyma³ mianowanie
na nauczyciela Publicznej Szko³y Powszechnej
I stopnia w Skidziniu w powiecie bialskim. Od
pocz¹tku podjêcia pracy by³ równoczeœnie
osob¹ kieruj¹c¹ szko³¹. 1 wrzeœnia 1939 r.
otrzyma³ w drodze konkursu mianowanie na
stanowisko kierownika placówki. Wczeœniej, 26
grudnia 1937 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski
z Ann¹ Bulik ze Skidzinia i odt¹d ca³e swe ¿ycie
zwi¹za³ z t¹ wsi¹. Wybuch II wojny œwiatowej
nie pozwoli³ na inauguracjê roku szkolnego
1939/40. Dla m³odego nauczyciela rozpocz¹³
siê chyba najtrudniejszy okres w ¿yciu. W drugim dniu trwania wojny wyjecha³ na tzw.
„ucieczkê” na Wschód, do miejscowoœci Orzydów w powiecie z³oczowskim, gdzie przebywa³a ju¿ grupa nauczycieli z powiatu bialskiego. Po up³ywie trzech tygodni powróci³ jednak
do Skidzinia. Aby unikn¹æ wywiezienia na roboty do Rzeszy, Roman Chrobak zg³osi³ siê do
pracy we dworze. Tam zosta³ zatrudniony w charakterze oborowego, a ponadto do jego obowi¹zków - jak sam wspomina³ - nale¿a³o wydawanie i obliczanie dawki pasz, mierzenie mleka itp.
Oprócz tego dodatkowo prowadzi³ ksiêgowoœæ oblicza³ zarobki, wydawa³ deputaty i tak by³o do
koñca wojny. Po wyzwoleniu w 1945 r. Pan Roman pe³ni³ we wsi funkcjê so³tysa.
Okres okupacji by³ szczególnie dotkliwy i niebezpieczny dla inteligencji. Odczu³ to równie¿
Roman Chrobak. Oto urywek z pozostawionej
przez niego relacji, przedstawiaj¹cy wydarzenia tamtych dni:
- 24 kwietnia 1940 r. o godz. 6.00 pod jeden
z budynków dworskich, w którym mieszka³em,
podjecha³ samochód z dwoma policjantami niemieckimi, którzy na podstawie listy zawieraj¹cej wykaz inteligencji oœrodka brzeszczañskiego i okolicy, zaaresztowali mnie. Nastêpnie zosta³em przewieziony do urzêdu gminnego w Brzeszczach (przedwojenny budynek PZU). Tam ju¿
przebywa³o oko³o 50 ludzi aresztowanych w podobny sposób co ja (m.in. by³ syn Kowalskiego, by³ in¿. Refkowski, Marian Kosoñ - wszyscy z Brzeszcz, Kolarzyk z £êk, znajdowali siê
tam równie¿ mieszkañcy Jawiszowic, Przecieszyna i okolicznych miejscowoœci). Z Brzeszcz
wywieziono nas do Bielska. Tam komisja niemiecka uzna³a mnie za inwalidê (mia³em kontuzjê kolana) i tego samego dnia po po³udniu
wróci³em do domu. Jaki by³ dalszy los areszto-
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wanych? Z Bielska przewieziono ich via Cieszyn (w Cieszynie zwolniono Kosonia) do
niemieckich obozów koncentracyjnych. Niektórzy z nich
powrócili, czêœæ zmar³a.
Natychmiast po wyzwoleniu,
zim¹ 1945 r. Pan Roman
przyst¹pi³ do organizowania
szko³y. Inspektor szkolny
w Bia³ej - decyzj¹ z 1 lutego
1945 r. - przywróci³ go na stanowisko kierownika Publicznej Szko³y I Stopnia w Skidziniu. 1 marca 1945 r. z ¿on¹
Ann¹ rozpoczyna nauczanie
w pomieszczeniach szybko przystosowanych
do prowadzenia lekcji. W pierwszych latach po
wojnie Pan Roman poczyni³ wiele starañ w zakresie podniesienia stopnia organizacyjnego
szko³y i zapewnienia w miarê godziwych warunków pracy dla uczniów i nauczycieli. G³ównym celem kierownika szko³y by³o jednak wybudowanie budynku szkolnego z prawdziwego
zdarzenia. Otrzymane w 1956 r. zezwolenie na
budowê szko³y zapocz¹tkowa³o kilka lat (dok³adnie do 1962 r.), w których ka¿dy dzieñ Pana
Romana by³ wype³niony za³atwianiem mnóstwa
spraw zwi¹zanych z budow¹. Wa¿nym dniem
by³ 25 wrzeœnia 1960 r. - data wmurowania aktu
erekcyjnego pod budowê szko³y. Radoœæ i zadowolenie mo¿na zobaczyæ na twarzy kierownika na pami¹tkowych zdjêciach z tej uroczystoœci. Uczucia satysfakcji i radoœci prze¿ywa³
w czasie uroczystego przekazywania budynku
szko³y na potrzeby miejscowej m³odzie¿y i nauczycieli. Ta podnios³a uroczystoœæ odby³a siê
16 wrzeœnia 1962 r. Nauka w nowym budynku
wi¹za³a siê jeszcze z wieloma pracami porz¹dkowymi, z wieloma staraniami o wyposa¿enie
w odpowiedni sprzêt i pomoce dydaktyczne
czemu Roman Chrobak poœwiêca³ wiêkszoœæ
swego czasu. Dostrzega³ wszystko to, co by³o
pozytywne i negatywne w pracy szko³y. Zawsze
spokojnie wypowiada³ swe uwagi i spostrze¿enia. Jako doœwiadczony pedagog radzi³ w wielu
sprawach. Nigdy nie okazywa³ wielkiego zdenerwowania, czasem tylko g³oœniej „ni¿ zwykle” mówi³ lub po prostu „przygryza³ wargê”.
Dok³ada³ wielu starañ, by kierowany przez niego zespó³ nauczycieli pracowa³ jak najlepiej
i sam dawa³ taki przyk³ad. Œwiadczy o tym zdanie wyjête z opinii o pracy kierownika szko³y
Romana Chrobaka, wystawionej przez Wydzia³
Oœwiaty i Kultury w Oœwiêcimiu w roku 1962:
„Wymieniony wyró¿nia siê w pracy nauczycielskiej i spo³ecznej i jest jednym z dobrych kierowników szkó³”. Nie wyobra¿a³ sobie ¿ycia
bez pracy z uczniami, choæ swój czas wype³nia³
równie¿ innymi zajêciami. Bêd¹c nauczycielem
i kierownikiem szko³y Pan Roman równoczeœnie bardzo mocno zaanga¿ow³ siê we wszystkich dziedzinach wioskowego ¿ycia. Dzia³aj¹ce we wsi organizacje spo³eczne mog³y liczyæ
na jego pomoc i doradztwo.
W roku szkolnym 1966/1967 (w 37 roku pracy
w szkole w Skidziniu) zaczê³o siê pogarszaæ
zdrowie Pana Romana. Skorzysta³ z rocznego

urlopu i podj¹³ decyzjê o przejœciu na zas³u¿on¹ emeryturê. W sierpniu 1967 r. przekaza³
szko³ê nowemu kierownikowi, Krystynie Stankiewicz przyby³ej z Oœwiêcimia. Z relacji osób
bliskich Panu Romanowi wynika, ¿e by³y to dla
niego trudne i ciê¿kie dni z powodu drêcz¹cych
Go obaw o przysz³oœæ szko³y („aby dosta³a siê
w dobre rêce…” - jak mówi³). W roku szkolnym 1968/69 pracowa³ jako nauczyciel i czyni³ starania o przyznanie emerytury, na któr¹
przeszed³ 31 sierpnia 1969 r. Nie rozsta³ siê jednak ze szko³¹. Jeszcze przez 4 lata pracowa³ na
pó³ etatu. W 1973 r. po utworzeniu Zbiorczej
Szko³y Gminnej w Brzeszczach i pozostawieniu w szkole w Skidziniu klas 1-4, Pan Roman
Chrobak zakoñczy³ pracê nauczycielsk¹ (38 lat
pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹), ale wiêzi ze
szko³¹ nadal nie przerwa³. Przyjmowa³ ka¿de
zaproszenie na uroczystoœci, odwiedza³ szko³ê
równie¿ przy innych okazjach. Co roku 28 lutego w imieniny Romana nauczyciele byli serdecznie goszczeni w domu pañstwa Chrobaków. We dworze, gdzie mieszkali pañstwo
Chrobakowie, mieœci³o siê równie¿ biuro Kó³ka Rolniczego w Skidziniu, w którym Pan Roman prowadzi³ ksiêgowoœæ. Stan jego zdrowia
pogarsza³ siê, powa¿nie zachorowa³a te¿ jego
¿ona, która zmar³a 1 sierpnia 1981 r. Pozosta³
z córk¹ Urszul¹, coraz rzadziej wychodzi³ poza
obrêb swego ogrodu.
6 lutego 1985 r. to ostatni dzieñ w jego ¿yciu.
Przed szko³¹ zawis³a czarna flaga. ¯egnaliœmy
Go 8 lutego w mroŸne, zimowe popo³udnie.
Kondukt ¿a³obny na minutê zatrzyma³ siê
przed budynkiem szko³y. Ogromna rzesza
uczestników pogrzebu odda³a ostatni ho³d temu
cz³owiekowi, który 43 lata swojego ¿ycia poœwiêci³ sprawie nauczania i wychowania dzieci i m³odzie¿y w Skidziniu.
Za wieloletni¹ pracê zosta³ uhonorowany Br¹zowym, Srebrnym, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
oraz Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W historii szkolnictwa w Skidziniu
Roman Chrobak pozostanie zawsze bardzo
wa¿n¹ postaci¹.
Na podstawie wspomnieñ nauczycielek Szko³y
Podstawowej w Skidziniu, Heleny Fajfer i Marii Kochman oraz rozmowy z córk¹ Romana
Chrobaka, Urszul¹ (Chrobak) Szpyr¹, spisa³a
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Sylwetki

Feliks Chowaniec
Urodzi³ siê 16 listopada 1920 r. w Brzeszczach jako syn rolnika. Swoje ch³opskie pochodzenia podkreœla³ przy wielu okazjach, uwa¿aj¹c je za przedmiot szczególnego znaczenia.
W Szkole nr 1 w Brzeszczach ukoñczy³ siedmioklasow¹ szko³ê powszechn¹ oraz trzyletni¹ szko³ê zawodow¹ zdobywaj¹c zawód œlusarza. Poniewa¿ urodzi³ siê z doskona³ym s³uchem muzycznym, zainteresowa³ siê nim dyrektor szko³y
Karol Jasieniecki ofiaruj¹c mu partyturê Halki
Stanis³awa Moniuszki. Byæ mo¿e sta³o siê to
powodem dokonania wyboru umi³owanego zawodu na ca³e jego ¿ycie, zawodu muzyka. Œpiewaj¹c w szkolnym chórze bra³ udzia³ w jase³kach organizowanych przez Towarzystwo Szko³y
Ludowej, które odbywa³y siê w tak zwanym
„Hotelu” kiedyœ „Rotunda” KWK Brzeszcze,
a obecnie Hotel Babel. Wykazuj¹c ogromne zami³owanie i zainteresowanie muzyk¹, Pan Feliks postanowi³ bez wiedzy rodziców zostaæ s³uchaczem konserwatorium w Bielsku-Bia³ej, do
którego wst¹pi³ w 1937 r. Niezwyk³e zdolnoœci
i zaanga¿owanie sprawi³y, ¿e w jednym roku zalicza³ dwa lata studiów muzycznych. W tym czasie dzia³a³o w œrodowisku brzeszczañskim Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y, organizacja
o charakterze, kulturalno-oœwiatowym. Feliks
Chowaniec by³ jego aktywnym cz³onkiem. Wybuch wojny przerwa³ dalsz¹ naukê. 24 kwietnia
1940 r. Pan Feliks wraz z czterdziestoma dwoma m³odymi mieszkañcami Brzeszcz zosta³
aresztowany prze Gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, a nastêpnie
Gusen i Mauthausen. Za spraw¹ dyrektora kopalni Otto von Heinego aresztowani zostali jednak zwolnieni z obozu jako pracownicy kopalni. Po siedmiu miesi¹cach wróci³ równie¿ Feliks
Chowaniec i podj¹³ pracê w kopalni na dole jako
œlusarz. Pracuj¹c zacz¹³ skupiaæ wokó³ siebie
m³odzie¿ mêsk¹. Zorganizowa³ i prowadzi³ chór
ucz¹c pieœni, podtrzymywa³ ducha patriotyzmu
i nadziei na odzyskanie upragnionej wolnoœci.
Po zakoñczeniu wojny rozpocz¹³ siê nowy rozdzia³ w ¿yciu Feliksa Chowañca. Pieszo uda³ siê
do Katowic, aby tam podj¹æ studia w konserwatorium na wydziale gry na organach. Równoczeœnie uczy³ siê w œredniej szkole, któr¹ ukoñczy³
z tak zwan¹ du¿¹ matur¹. W 1952 r. ukoñczy³
studia muzyczne, równoczeœnie pracuj¹c jako
nauczyciel w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Adama Mickiewicza w Katowicach. Poza swoimi obowi¹zkami dydaktycznymi i wychowawczymi dzia³a³ równie¿ w liceum w Kó³ku ¯ywego S³owa. Mimo wielu trudnoœci wynikaj¹cych
z pracy zawodowej - dojazdy do Katowic - mgr
Feliks Chowaniec ka¿d¹ woln¹ chwilê poœwiêca³ pracy na rzecz swojego œrodowiska. Udziela³ siê niezwykle czynnie w pracach Domu
Kultury i Zwi¹zku Zawodowego Górników
w Brzeszczach organizuj¹c widowiska teatralne.
Jego zas³ug¹ by³y te¿ „wieczory muzyczne”, na
które sprowadza³ m³odych wykonawców, sam
zaœ swymi prelekcjami wprowadza³ s³uchaczy
w tematykê koncertów. Ulubionym zajêciem
Pana Feliksa, wrêcz ¿yciow¹ pasj¹, by³o prowadzenie chórów w Domach Kultury w Brzeszczach, Zak³adach Chemicznych w Oœwiêcimiu
i Trzebini. Ze Szko³¹ Muzyczn¹ w Oœwiêcimiu

zwi¹zany by³ od 1953 r. Pracowa³ tam jako nauczyciel do 1990 r., gdzie prze 20 lat pe³ni³ funkcjê zastêpcy dyrektora. By³ wspania³ym nauczycielem i wychowawc¹, cieszy³ siê wielkim autorytetem. Usilnie d¹¿y³ do wybudowania nowej
szko³y muzycznej w Oœwiêcimiu. Aktywnie pracowa³ w komitecie budowy, organizowa³ równie¿
koncerty z prelekcjami. Drug¹ pasj¹ jego ¿ycia
by³a historia, której poznawanie bez reszty wype³nia³o ka¿d¹ woln¹ chwilê jego pracowitego
¿ycia. Studiowa³ historiê ziemi oœwiêcimskiej i zatorskiej. Szczególnie du¿o czasu poœwiêca³ jednak historii Brzeszcz. Z jego osi¹gniêæ korzystamy do dzisiaj. Swoj¹ wiedz¹ s³u¿y³ Towarzystwu
Mi³oœników Ziemi Oœwiêcimskiej, udziela³ siê
równie¿ w pracach Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Swoje prace na temat historii gminy Brzeszcze publikowa³ w Gazecie Górniczej. Wœród wielu wartoœciowych
materia³ów ciesz¹cych siê du¿ym zainteresowaniem ukazywa³y siê cykle np.: „Szkice historyczne z przesz³oœci Brzeszcz”, „ Ten, co siebie i Brzeszcze Kopalni¹ wzbogaci³”, „Górniczy amatorski
ruch teatralny w Brzeszczach”, „Z³ote gody orkiestry dêtej Kopalni Brzeszcze” oraz wiele innych interesuj¹cych artyku³ów. Feliks Chowaniec
opracowa³ kronikê Szko³y Podstawowej w Brzeszczach oraz kronikê Kó³ka Rolniczego od powstania do 1984 r. Przygotowa³ równie¿ historiê
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Brzeszczach. Najbardziej znanym osi¹gniêciem Pana Feliksa jest
opracowana skrócona monografia Brzeszcz, która sta³a siê naturalnym wprowadzeniem do wielu
wydawnictw promocyjnych. Wspó³pracowa³ on
równie¿ z Polsk¹ Akademi¹ Nauk konsultuj¹c
has³a do s³ownika biograficznego. Wiele jego
opracowañ nie zosta³o wydanych.
Feliks Chowaniec by³ cz³owiekiem œwiat³ym
o wielkiej kulturze osobistej, bardzo dobrym
i uczynnym. Z jego to dorobku dydaktycznego i naukowego korzysta³o i korzysta wiele
osób pisz¹cych prace magisterskie. Pamiêtamy go jako wspania³ego wychowawcê, konsekwentnego nauczyciela, niestrudzonego spo³ecznika i gor¹cego patriotê.

W³adys³aw Senkowski

Poezji czar
Jesieñ, szczególnie ta z³ota polska, jest niezwyk³¹ por¹ roku. Ciep³e i kolorowe dni przeplatane z szarymi i deszczowymi sk³aniaj¹ do
zadumy i rozwa¿añ nad otaczaj¹cym nas œwiatem. Dlatego w³aœnie ten okres jest idealny, by
zanurzyæ siê w otch³ani poezji.
Bez w¹tpienia zrobili to uczestnicy Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Muzyka s³ów”,
który odby³ siê 24 listopada o godzinie 13.00
w brzeszczañskim Oœrodku Kultury. Z twórczoœci¹ Czes³awa Mi³osza zmierzyli siê uczniowie
gimnazjów i szkó³ œrednich. Ze sceny us³yszeæ
mo¿na by³o najpiêkniejsze utwory polskiego
noblisty. Najlepszych uczestników wy³oni³o jury,
w sk³ad którego wchodzili re¿yser Mieczys³aw
NiedŸwiedzki, wokalista i kompozytor Bart³omiej
Gabryœ, muzyk Grzegorz Marusza oraz wielokrotna laureatka konkursu „W ¿ó³tych p³omieniach
liœci” Anna Daczyñska. Trzecie miejsce w kategorii m³odszych uczestników zajê³a Barbara £acz-

Emilia Czak
Emilia Czak (zd. Mieszczak) by³a rodowit¹
brzeszczank¹. Urodzi³a siê 24 grudnia 1912 r.
Godnym podkreœlenia w Jej ¿yciorysie jest pomoc niesiona wiêŸniom KL Auschwitz (dostarczanie ¿ywnoœci i leków w drodze do pracy w polu
na Budach i Borze). Ju¿ w pierwszych miesi¹cach po zakoñczonej II wojnie œwiatowej, Pani
Emilia poszuka³a aktywnych kobiet, które zawi¹za³y Komitet Pomocy Dzieciom, których rodzice byli w ciê¿kie sytuacji materialnej. Kiedy
po okupacji przywrócono w szkole naukê, Emilia Czak ju¿ na pocz¹tku pe³ni³a bezinteresownie funkcjê intendentki. Jej pierwsz¹ prac¹ w GS
by³o stanowisko fakturzystki. W 1956 r. zosta³a
prezesem GS a¿ na 18 lat. Przez okres trzech
kadencji by³a tak¿e radn¹ Osiedlowej, a nastêpnie M.R.N. w Brzeszczach. Wysoko ceniono Jej
umiejêtnoœæ formu³owania rzeczowych i konkretnych wniosków, których realizacji skrzêtnie
pilnowa³a. Pani Emilia z wielk¹ pasj¹ w³¹czy³a
siê równie¿ w pracê Spo³ecznego Komitetu Funduszy Budowy Szkó³ i Internatów.
Od 1949 r., a¿ do koñca pracy zawodowej by³a cz³onkiem rady nadzorczej przy Powiatowym Zwi¹zku
Gminnych Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”.
Ci¹gle doskonali³a swoje kwalifikacje uczestnicz¹c w kursach dla kadry kierowniczej. Z wielkim zaanga¿owaniem w³¹czy³a siê te¿ w organizacjê Kó³ Gospodyñ Wiejskich. W okresie
kierowania dzia³alnoœci¹ GS pomno¿y³a trwa³y
maj¹tek spó³ki. Zbudowano magazyny dla produkcji rolnej, punkt skupu ¿ywca, trzy pawilony handlowe, wiejskie sklepy, bar, kilka spo¿ywczych kiosków. By³a osob¹ energiczn¹, konkretn¹, w umiejêtny sposób organizowa³a zespó³
ludzi, których zatrudnia³a. Niektórzy Jej pracownicy ca³e ¿ycie zawodowe poœwiêcili tej instytucji. Po przejœciu na emeryturê Pani Emilia
wielk¹ trosk¹ otoczy³a swoje wnuki. W uznaniu
zas³ug otrzyma³a wiele resortowych odznaczeñ
i wyró¿nieñ. W roku 1969 otrzyma³a Odznakê
Zas³u¿onego Dzia³acza Ruchu Spó³dzielczego
i Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Zmar³a 9 lipca 1982 r.
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ny, drugie IlonaWyczawska, a zwyciêzc¹ okaza³
siê Damian Kos. Wœród uczniów szkó³ œrednich
najni¿sze miejsce na podium zajê³a Patrycja
£opusiewicz, tu¿ przed ni¹ znalaz³ siê Konrad
Dejko, a z wygranej cieszy³a siê Aneta Gawe³ek.
Zmagania m³odych recytatorów by³y jedynie preludium do drugiej czêœci wieczoru, któr¹ by³ konkurs poezji œpiewanej „W ¿ó³tych p³omieniach
liœci”. Uczestnicy zaprezentowali szeroki repertuar najrozmaitszych interpretacji, znanych polskich piosenek. Wœród zespo³ów na trzecim miejscu uplasowa³a siê grupa CAMINO z MDK
Oœwiêcim, drugie zajêli cz³onkowie CALMATO
z Bojszów, a tryumfowa³a grupa MIKROBAND
z Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach. Trzeci¹ solistka wieczoru okaza³a siê byæ Patrycja Broda, drug¹
Martyna Kula, a zwyciê¿y³a niemaj¹ca sobie równych, zjawiskowa wrêcz Marta Ajchler z MiedŸnej wykonuj¹ca przy akompaniamencie Justyny
Chowaniec utwór Agnieszki Osieckiej „Mówi³am
¿artem”. Uk³ony dla najlepszych!

Jakub Krzywolak
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Przygoda z pi³k¹
Od dwóch miesiêcy dzia³a w gminie
Brzeszcze prywatna Szkó³ka Pi³karska.
Proponuje zajêcia zarówno dla ch³opców,
jak i dziewczyn, od 5. roku ¿ycia. Jej za³o¿ycielem i trenerem jest Rafa³ Przemyk, nauczyciel wychowania fizycznego, trener II
klasy pi³ki no¿nej.

ciom do gustu. By³a obawa, ¿e bêdziemy rozpraszaæ ich uwagê, a okaza³o siê, ¿e nasza obecnoœæ pozytywnie na nie wp³ywa, a nam mi³o
jest popatrzeæ jak sobie radz¹.
W Przecieszynie informacja o Szkó³ce rozesz³a
siê szybko. A¿ 8 ch³opców z tej wsi rozpoczê³o
przygodê z pi³k¹ w jednej grupie. Marek Chowaniec, tata Franka, który ma 6 i pó³ roku, wyznaje, ¿e z zadowoleniem patrzy na postêpy
syna i jego kolegów.
- Dzieci ucz¹ siê pi³ki no¿nej od podstaw ju¿
od 5. roku ¿ycia i to jest fajne. Ucz¹ siê panowania nad pi³k¹, jak j¹ przyj¹æ, jak podaæ, zwodów, odpowiedniej szybkoœci, wykoñczenia ak-

Pomys³ utworzenia Szkó³ki Pi³karskiej wzi¹³
siê z chêci skopiowania zachodnioeuropejskich
standardów pracy z dzieæmi. Wzorem krajów,
gdzie pi³ka no¿na stoi na bardzo wysokim poziomie, a szkolenie rozpoczyna siê ju¿
w wieku 5 lat, Rafa³ Przemyk zdecydowa³
siê na taki sportowy krok.
Szkó³ka Pi³karska jest stworzona z myœl¹
o najm³odszych sympatykach pi³ki no¿nej.
Zajmuje siê nauk¹ gry w pi³kê no¿n¹ dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
G³ównym jej zadaniem jest zapewnienie
dzieciom aktywnego spêdzania czasu
podczas nauki gry w pi³kê, zaszczepienie
w nich zdrowego trybu ¿ycia poprzez czynne uprawianie sportu.
Dzieci odby³y ju¿ po kilkanaœcie treningów, uczestniczy³o w nich 27 zawodników. Ka¿dy wyposa¿ony jest w strój pi³karski z w³asnym numerem i imieniem na
koszulce, a na stronie internetowej Szkó³- Szkó³ka uczy te¿ kole¿eñstwa, dyscypliny i przestrzegania zasad
ki: www.szkolkapilkarskabrzeszcze.futbo- play
cji - mówi Marek Chowaniec. - Martwi nas,
lowo.pl ma utworzony profil ze zdjêciem.
co bêdzie na wiosnê. Do æwiczenia techniki
Dziêki zaanga¿owaniu rodziców powsta³a te¿
potrzebne s¹ w³aœciwe warunki szkoleniowe,
galeria zdjêæ.
a w gminie nie ma tak dawno obiecywanego
- Dotychczas na zajêciach g³ówny nacisk k³aorlika. Kiedy dowozi³em syna na zajêcia do
dziony by³ na oswojenie siê z pi³k¹, naukê proOœwiêcimia, serce siê œmia³o, widz¹c, jak têtwadzenia pi³ki ró¿nymi czêœciami stopy po lini tam ¿ycie.
nii prostej oraz ze zmian¹ kierunku - opowiada
trener Rafa³ Przemyk. - Dzieci pozna³y wiele
Pierwszym wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu
gier i zabaw ruchowych, zarówno z pi³k¹, jak
Szkó³ki Pi³karskiej by³o spotkanie organizai bez niej. Jednak najwiêksz¹ frajdê sprawia³y
cyjne. Odby³o siê 30 wrzeœnia, przyby³o wieim mecze treningowe. Bezcenne jest zobaczyæ
lu rodziców. Podczas prezentacji multimedialradoœæ dzieci po strzeleniu bramki. Cieszy to,
nej zapoznali siê m.in. ze sposobem funkcjo¿e widoczny jest ju¿ postêp w panowaniu nad
nowania Szkó³ki, regulaminem, zadaniami, fipi³k¹ oraz podczas gry. Wszyscy æwicz¹ z pe³nym zaanga¿owaniem i wielk¹ radoœci¹. Naszym celem jest dalszy rozwój, stworzenie dobrej atmosfery. Dzieci musz¹ przede wszystkim
œwietnie siê bawiæ, musz¹ pokochaæ pi³kê
no¿n¹, ¿eby robiæ dalsze postêpy. Chodzi tak¿e o wychowanie poprzez sport, a pi³ka no¿na
jest szko³¹ wychowania i kszta³towania charakterów, przyzwyczaja do systematycznoœci i organizowania ¿ycia poprzez uczestnictwo w treningu sportowym i nauce.
Swoich synów na zajêcia do nowo powsta³ej
Szkó³ki dowo¿¹ Miros³aw Boroñ i Marek Chowaniec z Przecieszyna. Na wieœæ, ¿e w Brzeszczach zaczyna dzia³alnoœæ taka Szkó³ka, bardzo siê ucieszyli. Wczeœniej swoje pociechy dowozili do Kêt i Oœwiêcimia.
- Jakub ma 9 lat, od doœæ dawna kopie w pi³kê,
wci¹gaj¹c mnie w grê - mówi Miros³aw Boroñ,
tata Kuby. - Jest zadowolony, jak inne dzieci z grupy nie mo¿e doczekaæ siê kolejnych zajêæ. Dwa
razy w tygodniu to dla nich za ma³o. Trzeba przyznaæ, ¿e my rodzice te¿ bardzo siê zaanga¿owaliœmy. Pocz¹tkowe za³o¿enie, ¿e treningi dla nas bêd¹
zamkniête, nie bardzo przypad³o i nam, i dzie-
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lozofi¹ szkolenia dzieci, rol¹ rodziców w tym
sportowym przedsiêwziêciu. Ju¿ wtedy dokonano podzia³u na grupy i ustalono terminy zajêæ. Grupa I (7-10 lat) - poniedzia³ek (17.0018.00), czwartek (18.00-19.00); grupa II (5-6
lat) - œroda (17.00-18.00), pi¹tek (17.00-18.00).
Nabór ci¹gle trwa. Dzieci zapisywaæ mo¿na telefonicznie (662 091 294) lub przed treningiem.
Zajêcia w okresie zimowym odbywaæ siê bêd¹
w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
nr 2, w okresie letnim na boiskach pi³karskich
na terenie gminy. Szkó³ka finansowana jest ze
sk³adek rodziców oraz sponsorów. Firmy
„ADEX-BUD” - Korczyk wspar³a zakup pi³ek.
- Zajêcia prowadzone s¹ metod¹ Coervera
- dodaje trener Przemyk. - To ogólnoœwiatowy program szkolenia pi³karzy oparty na
wiedzy i metodach, których autorem jest
Holender Wiel Coerver. Jest on przeznaczony dla wszystkich pi³karzy, jednak
przede wszystkim dla zawodników w wieku od 5-16 lat. Metoda Coerver’a skupia
siê g³ównie na rozwoju umiejêtnoœci indywidualnych i grze w ma³ych grupach.
Uwa¿ana za najlepsz¹ na œwiecie, a polecaj¹ j¹ takie autorytety jak: Franz Beckenbauer, Jurgen Klinsmann czy Gerard Houllier. Z metody korzystaj¹ akademie pi³karskie najwiêkszych klubów, m.in. Realu
Madryt, Liverpoolu, AC Milan, Chelsea.
fair

Ewa Pawlusiak

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy na Turniej Tenisa
Sto³owego (debel) organizowany przez Samorz¹d Osiedlowy nr 4 i 7
w Œwietlicy Oœrodka Kultury na os. Szymanowskiego, który odbêdzie siê 10 grudnia o godz. 15.30.
Nie przewidujemy kategorii wiekowych.

Organizatorzy

Reklama

Zapisy pod nr tel.: 606 335 683 lub w pi¹tki
o godz. 17.30 w Oœrodku Kultury. Szczegó³y na
stronie internetowej www. infofirma.pl/metrum
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Mamy pomys³ na Górnika
Rozmowa z Bogus³awem Borkowskim (Cz³onek Zarz¹du KS Górnik) i Arturem Mizia
(Cz³onek Komisji Rewizyjnej).
Micha³ Wójcik: W momencie, gdy przyszliœcie
Panowie do Klubu, Górnik by³ w ciê¿kiej sytuacji. Co sk³oni³o Was do ratowania Górnika?
Artur Mizia: Przede wszystkim mamy ten klub
g³êboko w sercu. Ja sam trenowa³em w Górniku
ju¿ od wieku ¿aka, poprzez trampkarzy i juniorów. W tym te¿ okresie dziêki istniej¹cej w Klubie (i maj¹cej du¿e osi¹gniêcia) sekcji lekkiej atletyki, mog³em podziwiaæ na naszym stadionie takie gwiazdy polskiego sportu, jak Irena Szewiñska, W³adys³aw Komar, Jacek Wszo³a, Edward
Sarul czy te¿ Bogus³aw Mamiñski. PóŸniej przenios³em siê do LKS-u Jawiszowice, gdzie pozna³em Bogdana, a tak¿e Tomasza Wróbla, który
obecnie równie¿ jest Cz³onkiem Zarz¹du. Naszym
sukcesem w Jawiszowicach sta³ siê awans do wy¿szej klasy rozgrywkowej. Nastêpnie wróci³em
do Górnika, gdzie przez ponad dwa sezony wystêpowa³em w II dru¿ynie. Obecnie z Bogdanem
razem pracujemy, a po pracy anga¿ujemy siê dla
dobra Górnika. Do³¹czaj¹c do w³adz Klubu wyszliœmy z za³o¿enia, ¿e bez pasji, oddania i chêci
wprowadzenia zmian tak bardzo potrzebnych
Górnikowi, nasz byt w strukturach zarz¹dzaj¹cych
Klubem nie mia³by ¿adnego sensu.
M. W.: W czym tkwi³ najwiêkszy problem klubu?
A. M.: We w³adzach Górnika razem z Bogdanem,
Tomkiem i Mariuszem Korczykiem zasiadamy od
stycznia tego roku. Ju¿ wtedy wiedzieliœmy, ¿e
najwiêksz¹ bol¹czk¹ klubu jest s³aba organizacja
oraz brak zainteresowania ze strony spo³ecznoœci Brzeszcz. Niewiele osób decydowa³o siê wczeœniej na pomoc oraz walkê o to, by by³o lepiej.
Ostatnie co najmniej kilkanaœcie lat by³o wrêcz
tragiczne. Cz³onków klubu systematycznie ubywa³o. Przez ten ca³y czas nagromadzi³o siê wiele
zaniedbañ i b³êdnych decyzji, które doprowadzi³y do zmniejszenia popularnoœci oraz zainteresowania klubem. Ponadto Górnik by³ zad³u¿ony.
Kiedy do³¹czyliœmy do Klubu wiêkszoœæ d³ugu
na szczêœcie zosta³a ju¿ sp³acona i (co te¿ trzeba
szczerze przyznaæ) jest to zas³uga pozosta³ych
Cz³onków Zarz¹du, tj. panów Tadeusza Szalonka oraz Aleksandra Zontka. To oni, aby uratowaæ
Klub i sp³aciæ d³ugi, musieli podj¹æ dramatyczn¹
decyzjê o rozwi¹zaniu w 2009 roku dru¿yny seniorów. Dziêki temu obecny sk³ad Zarz¹du móg³
zacz¹æ pracê od zera. Pozosta³o do uregulowania
tylko zobowi¹zanie wobec ZUS. I to by³a pierwsza uchwa³a nowego Zarz¹du. Ostatnie zaleg³oœci Górnika zosta³y sp³acone na pocz¹tku marca
2011 roku.
Bogus³aw Borkowski: Ogromny problem stanowi równie¿ zaplecze klubu. Gruntownej renowacji wymagaj¹ szatnie wraz z ³aŸniami, które nie
„widzia³y” remontu od kiedy powsta³y. To rzecz
podstawowa. Zawodnicy powinni mieæ komfortowe warunki, bo to równie¿ wp³ywa na ich postawê na boisku. Do takiej inwestycji potrzebny
jest nam jednak konkretny sponsor. Niestety przy
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tym wszystkim musimy zdawaæ sobie równie¿
sprawê, ¿e naprawa wszystkich b³êdów pope³nionych przez ostatnie 30 lat mo¿e potrwaæ d³ugo. Wierzymy jednak, ¿e sukcesywne, systematyczne dzia³anie zarówno w³adz jak i sympatyków Górnika wyprowadzi ten Klub na proste
tory. Nie ukrywamy, ¿e potrzebne do tego bêdzie równie¿ wsparcie ze strony w³adz gminy
Brzeszcze.

miejskich. Pomys³ów na uczczenie jubileuszu
jest wiele. Najprawdopodobniej odbêdzie siê
impreza na stadionie, jednak wiêcej szczegó³ów na tym etapie nie chcemy jeszcze zdradzaæ.
Chcielibyœmy przy tej okazji przyci¹gn¹æ jak
najwiêcej potencjalnych kibiców. Atrakcyjna
impreza z pewnoœci¹ pomog³aby w promocji
klubu.

M. W.: Mimo wszystko podjêliœcie wyzwanie zmiany
postrzegania Klubu przez
spo³eczeñstwo.
A. M.: Poprawê wizerunku
rozpoczêliœmy od zaprojektowania plakatów promocyjnych zapowiadaj¹cych kolejne mecze Górnika. Nawi¹zaliœmy wspó³pracê z Panem
Grzegorzem Miroch¹ - w³aœcicielem drukarni Feniks
z Oœwiêcimia, który zgodzi³
siê je dla nas drukowaæ. Planujemy równie¿ wydaæ kalendarze jubileuszowe na
2012 r. ze zdjêciami wszystkich dru¿yn klubu - od ¿aczków po seniorów. Nasze plakaty rozwieszamy w miejscach czêsto odwiedzanych
przez mieszkañców gminy.
Rozpowszechnialiœmy równie¿ informacje wœród swoich kolegów, aby ci zaprosili
na mecze swoich znajomych
i tak dalej. Dziêki temu nieco wzros³a liczba kibiców na
naszych spotkaniach. Cieszy
nas to, ¿e ludzie przychodz¹
na stadion ca³ymi rodzinami.
Dziêki pomocy Pañstwa Olszewskich (w³aœcicieli Intermarche) oraz Pañstwa Wyrobków jesteœmy w stanie zapewniæ nawet ma³y poczêstunek. Doskona³ym czynnikiem promuj¹cym Klub jest
równie¿ strona internetowa
http://gornik-brzeszcze.futbolowo.pl prowadzona przez naszych zawodników - Dawida
Jêdrusika i Marka Sojkê, do
której odwiedzania zachêcamy wszystkich mieszkañców
gminy Brzeszcze.

Dru¿yna „¯aków” rocznik 1999-2002 z trenerem Markiem Chowañcem

Dru¿yna „Juniorów” rocznik 1993-1996 lider rozgrywek
Klasy A juniorów z trenerem Janem Bieleninem

Dru¿yna „Seniorów” lider rozgrywek Klasy B Podokrêgu Oœwiêcim z trenerem
Tomaszem Wykrêtem (stoi pierwszy z lewej ) i kierownikiem Tomaszem Wróblem

M. W.: W 2012 roku KS
Górnik Brzeszcze obchodzi³
bêdzie 90. rocznicê istnienia.
B. B.: Z tym wydarzeniem
wi¹¿emy spore nadzieje i jest
ono dla nas niezwykle wa¿ne. Tym bardziej, ¿e w tym
samym roku wypada 50-lecie
nadania Brzeszczom praw Dru¿yna „Trampkarzy” rocznik 1997-1999 z trenerem Markiem Sojk¹

Sport
A. M.: Ponadto szukamy fundatora pierwszej partii gad¿etów klubowych. Dziêki nim zachêcilibyœmy mieszkañców gminy do pojawiania siê na
stadionie w celu dopingowania naszej dru¿yny.
Ka¿dy, kto wykupi³by cegie³kê na rzecz klubu,
otrzyma³by koszulkê, czapkê, szalik lub kubek
z logiem Górnika Brzeszcze.

œnie i spory pomiêdzy klubami z gminy. Usi¹dŸmy do sto³u i stwórzmy razem coœ trwa³ego. Mocny Górnik Brzeszcze ze œwietnie funkcjonuj¹cymi, szkol¹cymi m³odzie¿ i maj¹cymi wsparcie od
Górnika oraz gminy oœrodkami w Skidziniu, Jawiszowicach i Przecieszynie. Na pewno ³atwiej tego
dokonaæ wspólnymi si³ami. Marzeniem na przysz³oœæ jest te¿ odbudowanie sekcji lekkiej atletyki.

M. W.: Jakie wyznaczacie sobie cele?
B. B.: Doskona³a postawa w lidze dru¿yny seniorów napawa optymizmem i pozwala realnie
myœleæ o awansie. Na pewno da³by nam on wielk¹
satysfakcjê. Niemniej jednak najwa¿niejsza jest
dla nas m³odzie¿. Kiedyœ w Górniku tworzono
nawet po kilka dru¿yn ¿aczków czy trampkarzy.
Za cel obraliœmy sobie zachêcenie jak najwiêkszej iloœci dzieciaków do trenowania pi³ki no¿nej w naszym klubie.
A. M.: Obecnie w Górniku jest oko³o 70 zawodników tworz¹cych dru¿yny ¿aków, trampkarzy
i juniorów. Bardzo cieszy nas zaanga¿owanie trenerów wszystkich tych zespo³ów. Marek Chowaniec jest wspania³ym trenerem i wychowawc¹
dla naszych najm³odszych pi³karzy. Jeœli chodzi
o trampkarzy, s¹ oni jeszcze bardzo m³odym zespo³em, który swoje mecze rozgrywa z zespo³ami bardziej „zgranymi” i doœwiadczonymi. Nie
brakuje im jednak chêci do doskonalenia umiejêtnoœci. Dodatkowym atutem jest trener Marek
Sojka - pi³karz pierwszej dru¿yny Górnika, który potrafi zmobilizowaæ do ciê¿kiej pracy. Szkoleniowca juniorów - Jana Bielenina - nie trzeba
chyba nikomu przedstawiaæ. Wspania³a kariera
zawodnicza oraz wieloletnia praca z m³odzie¿¹
gminy Brzeszcze mówi¹ same za siebie. Oczywiœcie nadal czekamy na chêtnych do gry w barwach Górnika.
M. W.: Runda jesienna dobieg³a koñca, zawodników czeka d³uga przerwa w rozgrywkach.
Czy w okresie zimowym m³odzi pi³karze mog¹
rozwijaæ swoje umiejêtnoœci?
A. M.: Imponuj¹ce jest zaanga¿owanie rodziców
naszych ¿aczków. To dziêki ich staraniom dzieciaki mog¹ trenowaæ w zimie na sali gimnastycznej, któr¹ u¿yczy³a klubowi dyrektor Gimnazjum
nr 2. Zajêcia rozpoczê³y siê ju¿ 4 listopada i odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu. Przygotowania
do rundy wiosennej trampkarzy i juniorów rusz¹
w lutym. Najstarsza grupa - seniorzy - swoje zajêcia rozpocznie w po³owie stycznia.
M. W.: Czy macie Panowie jakieœ marzenia
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ KS Górnik Brzeszcze?
A. M.: Moim marzeniem jest stworzenie jednego silnego klubu z dwiema dru¿ynami seniorów
i siedzib¹ na stadionie Górnika. Ma³o która gmina w okolicy mo¿e siê poszczyciæ takim obiektem. W pozosta³ych klubach natomiast widzia³bym miejsce dla m³odzie¿y, która uczy³aby siê
graæ w pi³kê takim systemem szkoleniowym, by
w przysz³oœci mog³a zasiliæ kadrê pierwszego
zespo³u Górnika Brzeszcze. By³oby to coœ wielkiego. Dlatego te¿ apelujê do wszystkich którym
le¿y na sercu dobro sportu i pi³ki w gminie Brzeszcze - zakoñczmy ju¿ wszystkie niepotrzebne wa-

B. B.: W tym miejscu w imieniu ca³ego Zarz¹du,
a tak¿e zawodników i pracowników Klubu chcielibyœmy bardzo podziêkowaæ wszystkim osobom,
które pomagaj¹ Górnikowi. Pañstwu Olszewskim
za wspania³e stroje ufundowane najm³odszym
adeptom pi³ki no¿nej w Klubie oraz wspólnie
z Pañstwem Wyrobkami za pomoc w zaopatrzeniu w posi³ki dla kibiców i zawodników, Pani Janinie Kobielusz, która finansuje napoje regeneracyjne i czekolady dla najm³odszych pi³karzy,
firmie budowlanej „Krajniewscy” oraz Panu Januszowi Baranowi za ufundowanie sprzêtu sportowego dla naszych dru¿yn. Dziêkujemy za wsparcie Oœrodkowi Kultury w Brzeszczach i Panu radnemu Jerzemu Sojce oraz wszystkim cz³onkom
klubu, pracownikom KWK Brzeszcze, którzy
decyduj¹ siê na op³acanie sk³adki na rzecz klubu.
Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ wszystkim naszym przyjacio³om, którzy zupe³nie bezinteresownie pomagaj¹ w organizacji meczów i dbaj¹ o bezpieczeñstwo na stadionie. Dziêki wspomnianym
ludziom nasza praca na rzecz klubu jest ³atwiejsza i przynosi pierwsze owoce. Wspólne dzia³anie mo¿e urzeczywistniæ marzenia o silnym i stabilnym klubie w Brzeszczach.

Micha³ Wójcik

Byæ jak heros
Ludzie od wieków pragnêli dobrze wygl¹daæ. Kult piêknego, wysportowanego cia³a
obecny by³ ju¿ w staro¿ytnej Helladzie. Równie¿ dzisiaj wielu mê¿czyzn chce rozwijaæ i rzeŸbiæ swoje miêœnie. Jednak aby dorównaæ sylwetk¹ greckiemu herosowi, nie wystarczy po
prostu przyjœæ na si³owniê i zacz¹æ æwiczyæ. Na
efektywny trening sk³ada siê bowiem wiele
istotnych czynników.
Tajniki budowania wymarzonej muskulatury mogli poznaæ wszyscy chêtni mieszkañcy gminy Brzeszcze dziêki w³aœcicielom Klubu Æwiczeñ Si³owych Fitness Gym Dragon
w Jawiszowicach. To w³aœnie
tam 5 listopada o 15.00 odby³o
siê seminarium z utytu³owanym
kulturyst¹ Marcinem Gandykiem. Zdradzi³ on s³uchaczom sekrety swojego sukcesu. Zwróci³ uwagê
na fundamentalne znaczenie odpowiedniej, bogatej
w wêglowodany diety. Wyjaœni³, jak dobrze dobrany jad³ospis wp³ywa na metabolizm i przyrost miêœni. Du¿o mowy by³o tak¿e o stosowaniu ro¿nych
suplementów i ich influencji na organizm. Goœæ
zaznaczy³ tak¿e, aby wszystkie od¿ywki kupowaæ
w sprawdzonych sklepach i aptekach, bo tylko wtedy ma siê pewnoœæ, ¿e rzeczywiœcie pomog¹. Nie
mog³o zabrakn¹æ porad dotycz¹cych æwiczeñ, odpowiednich dla rozwoju po¿¹danych partii miêœniowych. Goœæ nakreœli³ ró¿nicê miêdzy treningiem

Rakiety w ruch
Speed Badminton ma coraz wiêksze szanse, by staæ siê naszym gminnym sportem. Po³¹czenie esencji tenisa, squasha i „kometek”
zyskuje bowiem coraz wiêcej fanów. Po zawodach z serii Speed Badminton Cup i I Wakacyjnym Turnieju dla m³odzie¿y przyszed³ czas
na inauguracyjne Otwarte Mistrzostw
Brzeszcz w tej nowatorskiej dyscyplinie.
Zmagania rozpoczê³y siê 12 listopada o godzinie 10.00 w Hali Sportowej w trzech kategoriach
wiekowych: juniorzy do lat 16 oraz mê¿czyŸni
i kobiety od 17 roku ¿ycia. Zaciêta rywalizacja trwa³a
grubo ponad trzy godziny na czterech przygotowanych specjalnie na tê okazjê boiskach. Puste trybuny nie przeszkadza³y uczestnikom, którzy dawali
z siebie sto procent mo¿liwoœci. Najszybciej wy³onieni zostali najm³odsi medaliœci. Z³oto zdoby³ Grzegorz Formas, srebro Kamil Papuga, a na najni¿szym
stopniu podium stan¹³ Kamil Gara. Obserwuj¹c zawody z balkonu mo¿na by³o dostrzec, ¿e hala oprócz
turnieju Speed Badmintona ¿yje równie¿ swoim
¿yciem. W pomieszczeniu na piêtrze mê¿czyŸni
æwiczyli walkê bia³¹ broni¹, ktoœ biega³ dooko³a
sali, na dole dzieci bawi³y siê na dmuchanym zamku, a dwójka kickbokserów szlifowa³a swoje umiejêtnoœci. Zobaczyæ mo¿na by³o tak¿e zapaleñca
wspinaj¹cego siê na ska³kê. Wracaj¹c jednak do
mistrzostw w „szybkich lotkach” - po juniorach
na podium wesz³y panie. Pierwsze miejsce zajê³a
Mariola Madej, drugie Beata Jagie³³o, a na trzecim uplasowa³a siê Monika Gudzowska. Zawody powoli dobiega³y koñca, a do wy³onienia pozosta³a ju¿ tylko pierwsza trójka wœród panów.
W ostatecznym starciu zmierzyli siê Marek Drobisz, Mariusz Kowalczyk i Adam Madej, z czego zwyciêsko wyszed³ ten pierwszy i to on
móg³ cieszyæ siê z najwa¿niejszego kr¹¿ka, srebro i br¹z powêdrowa³o kolejno do pozosta³ej
dwójki. Wszystkim uczestnikom nale¿¹ siê ogromne brawa za ambitn¹ walkê do ostatniej lotki.
Gratulacje dla zwyciêzców i chwa³a pokonanym.
Okazja do rewan¿u byæ mo¿e ju¿ niebawem!

Jakub Krzywolak
stricte „na masê” i tym nastawionym
przede wszystkim „na rzeŸbê”. Ÿle dobrane metody mog¹ przecie¿ zaprzepaœciæ
ca³¹ ciê¿k¹ pracê. Spotkanie mia³o charakter bardziej przyjacielskiej rozmowy
ni¿ suchego wyk³adu i by³o mocno nastawione na interakcjê. Zgromadzeni pytali
o ró¿ne aspekty treningu oraz uzyskiwali
rzeczowe i konkretne odpowiedzi. Najbardziej interesowa³y ich najczêstsze b³êdy
w rozplanowaniu æwiczeñ, metodach i podczas
u¿ywania poszczególnego sprzêtu. Marcin Gandyk
przekonywa³ tak¿e jak zgubne skutki mo¿e przynieœæ nieodpowiednie stosowanie œrodków dopinguj¹cych i mieszanie ich z u¿ywkami. Podkreœli³,
¿e najlepsze efekty przynosi ciê¿ki trening, odpowiednia dieta i determinacja, a nie „koks” i nowoczesne urz¹dzenia. Seminarium trwa³o nieco ponad godzinê i by³o prawdziw¹ informacyjn¹
„bomb¹”, która bez w¹tpienia pomo¿e wszystkim
s³uchaczom trenowaæ jeszcze efektywniej. Oby
wiêcej tego typu inicjatyw!

Jakub Krzywolak
Odg³osy Brzeszcz

grudzieñ 2011

31

Reklama

32

Odg³osy Brzeszcz

grudzieñ 2011

