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Uda³o siê!
Nie ma co siê oszukiwaæ, sytuacja na ryn-

ku pracy jest bardzo ciê¿ka. Czêsto bezowoc-
ne poszukiwania nawet najbardziej wytrwa-
³ych koñcz¹ siê zniechêceniem, czemu trudno
siê dziwiæ. Mo¿na wiêc po raz kolejny stwier-
dziæ smutny fakt - mo¿na te¿, stwierdzaj¹c go,
spróbowaæ wzi¹æ sprawy we w³asne rêce.

Dla wielu ludzi prowadzenie w³asnej dzia³alno-
œci gospodarczej wydaje siê czymœ nies³ychanie
skomplikowanym, dalekim i przez to w praktyce
nieziszczalnym. G¹szcz procedur, przepisów,
norm, masa papierów, które trzeba umiejêtnie
wype³niæ i sumy pieniêdzy potrzebne na inwesty-
cjê, skutecznie odstraszaj¹ niejednego kandyda-
ta. W istocie, podobne przedsiêwziêcie wymaga
sporych nak³adów, jednak najwa¿niejszym czyn-
nikiem, daj¹cym najwiêksz¹ gwarancjê powodze-
nia, i tak pozostaje w³asne wola i determinacja.
Najlepszym dowodem sukces wielu ludzi, a dro-
gowskazem - ich œcie¿ki w staraniach o w³asny
biznes.

Magdalena Przypaliñska, podobnie jak wiele mam
i ¿on, poszukiwa³a zajêcia równie¿ poza domem.
Miêdzy innymi zwróci³a siê z podaniem o pracê
do Fundacji Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach.
- Prezes FPS pani Danuta Zalwowska oœwiadczy-
³a, ¿e niestety nie ma mo¿liwoœci zatrudnienia
mnie w jakiejkolwiek formie, czy to na etat czy
zlecenie, jednak zamiast tego podsunê³a mi cie-
kawy pomys³ wykorzystania pomieszczeñ znaj-
duj¹cych siê w budynku nale¿¹cym do Fundacji.
- Umowy wynajmu zawieramy z regu³y na korzyst-
nych dla m³odych przedsiêbiorców warunkach. Pra-
cy dla nich nie mamy, ale w³aœnie w ten praktyczny
sposób mo¿emy pomóc. - stwierdza prezes FPS.
Zamiast kolejnego podania o pracê, pani Magda-
lena z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie swojego
projektu „Bajkoland” w oœwiêcimskim Urzêdzie
Pracy. Zaproponowano jej z³o¿enie dokumentów
umo¿liwiaj¹cych otrzymanie dotacji na 19 tys. z³,
jednak œrodki te nie wystarczy³yby na ca³y projekt.
Z³o¿y³a wiêc inny wniosek, tym razem do Zak³adu
Doskonalenia Zawodowego i wziê³a udzia³ w pro-
gramie „W³asna firma kluczem do sukcesu”.
- Uczêszcza³am na warsztaty prowadzone w Kê-
tach (ca³y koszt, ³¹cznie z dojazdem a nawet obia-
dem, pokrywa wspomniany program). Tam zna-
laz³am wszelk¹ pomoc - od fachowych wskazó-
wek w zakresie prowadzenia samodzielnej dzia-
³alnoœci gospodarczej do napisania biznesplanu.
(Oczywiœcie nikt nas w niczym nie wyrêcza³, trze-
ba by³o wszystko samemu/samej wymyœliæ, stwo-

rzyæ projekt od podstaw). Najpierw przeprowa-
dzi³am ankietê w przedszkolach i szko³ach by
sprawdziæ, czy rodzice dzieci byliby zaintereso-
wani tego typu „instytucj¹”...
Przy ulicy Koœciuszki w krótkim czasie wyremon-
towano 2 pomieszczenia. Odmalowane na jasny
fiolet œciany pokrywaj¹ rysunki weso³ych i kolo-
rowych postaci. Wszystko przygotowane zosta³o
wed³ug wyœrubowanych standardów dotycz¹cych
przestrzeni zabaw dzieci - brak ostrych krawêdzi,
amortyzuj¹ca upadki wyk³adzina. G³ówn¹ atrakcj¹
jest tzw. „ma³pi gaj”, czyli basen z kolorowy-
mi pi³eczkami w dwóch wersjach - dla star-
szych i m³odszych dzieci.
- Planujemy tak¿e prowadziæ zajêcia rytmicz-
no-logopedyczne oraz diagnozy logopedycz-
ne dla maluchów - dodaje pani Magdalena.
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Pasje ¿yciowe pracowników
Kopalni „Brzeszcze”

Sztuki walki wywodz¹ce siê z wysp
japoñskich znalaz³y swoich pasjonatów
równie¿ w Brzeszczach.
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Super salon

Gabinet Kosmetyczny Aleksandra
zdoby³ g³ówn¹ nagrodê w presti¿owym
ogólnopolskim konkursie Super Salon
2010 zorganizowanym przez magazyn
kosmetyczny dla profesjonalistów Salon
i Elegancja.
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Dziêkujê. Proszê. Przepraszam…
ale nie chcê ¿yæ.

Anoreksja to jeden z wiêkszych proble-
mów spo³ecznych ostatnich lat. Czy doty-
czy, jak powszechnie siê uwa¿a, jedynie
dorastaj¹cych nastolatek?
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Od pocz¹tku marca zosta³y ograni-
czone w powiecie oœwiêcimskim kon-
trakty dotycz¹ce ca³odobowej opieki
medycznej.
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O ¿yciu duchowym s³ów kilka

...czyli bez czego nie mo¿e ¿yæ organi-
sta i jaki prezent na 18-tkê dosta³ Chór
Cantaticum Novum.
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I bêdê Ciê kochaæ i szanowaæ

17 marca w restauracji S³owiañskiej zgro-
madzi³y siê pary œwiêtuj¹ce z³ote b¹dŸ dia-
mentowe gody.

Emocje wokó³ opieki ca³odobowej
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Felieton

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d
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Niesmak pozostanie
Wiemy ju¿ z pewnoœci¹, ¿e so³ectwo Przecieszyn zosta³o pozbawione

mo¿liwoœci realizacji projektu „Folwark Przeciesyn”. Wiemy równie¿, ¿e
pieni¹dze, które by³y planowane jako wk³ad w³asny do projektu z bud¿etu
gminy, zmieni³y swoje przeznaczenie. W teorii maj¹ byæ przekazane na do-
koñczenie budowy sieci kanalizacyjnej. Teoretycznie, bo inwestycja ta ma
byæ finansowana z pozyskanych z konkursu œrodków. Konkursy maj¹ to do
siebie, ¿e nigdy nie ma pewnoœci, ¿e dostanie siê upragnione fundusze. Wiêc
tylko teoretycznie kanalizacja zostanie dokoñczona. Z pewnoœci¹ w koñcu
zostanie, ale kiedy? „Folwark” to by³a sprawa pewna, urzêdnicy byli
w trakcie uzupe³niania i poprawek projektu, tu¿ przed podpisaniem umowy.
Niestety zosta³ on odrzucony przez Radê. Tak wiêc przecieszyniacy czekaj¹
na dalsz¹ realizacjê kanalizacji wsi, a tymczasem so³ectwo Jawiszowice, a kon-
kretniej Jawiszowicka Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, zostanie obdarowana no-
wym samochodem. To w ramach zagospodarowania tych zaoszczêdzonych
œrodków. Jak widaæ, jest to konkretniejsze przeznaczenie tych pieni¹¿ków,
ni¿ jakieœ nikomu niepotrzebne strzechy ze scenk¹, na której co najwy¿ej
pokazywa³yby siê lokalne w³adze, wychwalaj¹c swoje inwestycyjne sukce-
sy. W ogóle Jawiszowice maj¹ swój czas - planuje siê w ramach œrodków
z PROW skierowanych do LGD Dolina So³y zrealizowaæ w kolejnych latach
inwestycjê - parking przy cmentarzu. Z PROW, ale ju¿ bez pomocy LGD,
a bezpoœrednio z finansów dystrybuowanych przez Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Ma³opolskiego, zaadaptowano równie¿ by³¹ wymiennikow-
niê na Osiedlu Paderewskiego na œwietlicê. Nie podwa¿am zasadnoœci tych
inwestycji - ka¿da taka inicjatywa jest potrzebna w naszej gminie. Zastana-
wiam siê tylko nad pewn¹ sprawiedliwoœci¹. A raczej jej brakiem. I zazna-
czam, ¿e nie chodzi mi o to, ¿e jestem mieszkañcem Przecieszyna i uwa¿am,
¿e akurat dla naszej wsi powinno siê przeznaczaæ œrodki. Wydaje mi siê, ¿e
w tym wszystkim po pierwsze brakuje patrzenia na gminê jako na jeden
organizm, który wymaga zrównowa¿onego rozwoju w ka¿dej swej czêœci, a po
drugie wspó³pracy pomiêdzy so³ectwami. I pewnej wspólnej wizji. I co naj-
gorsze - w³adze kolejny raz zawodz¹ przecieszyniaków. Wpierw pozwalaj¹,
by sami zadecydowali o tym, co jest dla nich wa¿ne w sensie inwestycji oraz
zapewniaj¹, ¿e bêdzie to zrealizowane, a nastêpnie bez podania sensow-
nych powodów wyrzucaj¹ projekt z bud¿etu, pieni¹dze te kieruj¹c w inn¹
stronê. Dodatkowo wczeœniej Przecieszyn wyda³ ju¿ w³asne œrodki na pro-
jekt budowlany, zwi¹zany z „Folwarkiem”. Pieni¹dze te w zasadzie zosta³y
bezpowrotnie stracone. Nie dziwiê siê, ¿e z pewn¹ przesad¹, niektórzy miesz-
kañcy naszego so³ectwa uwa¿aj¹, ¿e w zasadzie Przecieszyn nie istnieje dla
gminy, i ¿e nikt siê z w³adz z nimi nie liczy. Bo przecie¿, który to ju¿ raz
obiecano i zaniechano?
Ostatecznie na pocieszenie pad³ pomys³, by kupiæ przecieszyniakom prze-
noœny, rozk³adany namiot-zadaszenie, substytut obiektu z projektu „Folwark
Przeciesyn”.
Byæ mo¿e wystêpuj¹cym na scenie w³adzom na g³owê kapaæ nie bêdzie, ale
niesmak pozostanie.

Szanowni Czytelnicy!
W odpowiedzi na wyniki przeprowadzonej wœród Was ankiety zdecydowa-
liœmy siê og³osiæ konkurs na nowe logo Odg³osów Brzeszcz. Zg³oszenia
prosimy nadsy³aæ drog¹ pocztow¹, mailow¹ lub sk³adaæ osobiœcie w redak-
cji przy ul. Narutowicza 1 w Brzeszczach. Projekty nale¿y wykonaæ w for-
macie .psd, corel lub w formie projektu na kartce papieru. Nagrody czekaj¹!

* Redakcja zastrzega sobie prawo do pozostania przy obecnym logo w wy-
padku nierozstrzygniêcia konkursu.

Przecieszyn, drugie co do iloœci
mieszkañców So³ectwo Gminy
Brzeszcze jest po³o¿one w centrum
naszej Gminy, ale dziêki kopalni i w³a-
dzy pozostaje ca³kowicie odciête
przez otaczaj¹ce je efekty dzia³alno-
œci kopalni i inwestycje gminne. Od
wschodu zak³ad kruszyw i trasa
przejazdu ciê¿arówek, od po³udnia
wysypisko ska³y p³onnej z KWK
Brzeszcze i wysypisko œmieci, od
zachodu niecki bezodp³ywowe po
szkodach górniczych. S¹ to „wy-
marzone” warunki do ¿ycia. Pytam
o to, kiedy ktoœ rozwi¹¿e problem
niecek bezodp³ywowych? Na co
dzieñ w³adze nie dostrzegaj¹ potrzeb
so³ectwa, ale kiedy trzeba na czymœ
zaoszczêdziæ, to z regu³y na Prze-
cieszynie. Zlikwidowano przed-
szkole i przeniesiono je do szko³y,
choæ mia³a to byæ decyzja tymcza-
sowa. Zaproponowano rozbudowê
szko³y i budowê sali gimnastycznej,
wydano du¿e pieni¹dze na projek-
ty, jednak inwestycji nie podjêto.
Brak dzia³añ t³umaczono brakiem
œrodków i potrzeb¹ oszczêdnoœci.
Zrealizowano czeœæ kanalizacji, ci¹g
dalszy nie do przewidzenia. Stadion
LKS wybudowa³ w³aœciciel zak³a-
du kruszyw, w pozosta³ych so³ec-
twach zadania te zosta³y zrealizowa-
ne z bud¿etu Gminy. W ka¿dym so-
³ectwie Domy Ludowe utrzymywa-
ne s¹ przez Oœrodek Kultury. W Prze-
cieszynie to obiekt oœwiatowy. War-
to raz jeszcze zapytaæ nasz¹ Radê
Miejsk¹, dlaczego dla Przecieszyna
odrzuci³a œrodki z Unii na budowê
plenerowego obiektu? Czy a¿ tak
jesteœmy bogaci, by pozyskane pie-
ni¹dze i pracê nad projektem i wk³ad
so³ectwa oddaæ innym wnioskodaw-
com? Zaprojektowany obiekt na
pewno przynosi³by dochody. Móg³-
by s³u¿yæ na imprezy plenerowe
w weekendy, w tygodniu m³odzie¿
mog³aby korzystaæ z lekcji przyro-
dy i zajêæ w ramach integracji. Tu

Zapomniane So³ectwo
nasuwa siê pytanie: mo¿e projekt ten
sta³by siê konkurencj¹ dla innego
przedsiêwziêcia w Gminie? Myœlê,
¿e plan tego obiektu bardzo podoba
siê naszym przemi³ym radnym i na
pewno ktoœ chce zrealizowaæ go
w swoim so³ectwie, lepiej u siebie,
a Przecieszyn niech zniknie. Jedna
wieœ mniej na pewno by niektórych
radnych usatysfakcjonowa³a. Myœlê,
¿e powinni popatrzeæ z innej per-
spektywy, zdj¹æ ró¿owe okulary
i niezale¿nie od koalicji w jakiej pra-
cuj¹, poprzeæ ka¿dy wniosek, który
jest dobry i ma prawo bytu. Nasz
projekt zosta³ zaakceptowany przez
poprzedni¹ Radê. Teraz nowi radni
tylko pouczaj¹ wszystkich wyk³a-
dem, jak to ma byæ, bez pokazania
rozwi¹zañ, którym anonimowo ura-
czy³ nas klub radnych bezpartyjnych
w dyskusji o bud¿ecie. Podobnie bez
autora wypowiedzia³ siê klub rad-
nych PO. Jeszcze 4 miesi¹ce temu
byli wspólnie z Pani¹ Burmistrz
i Wspólnot¹ Samorz¹dow¹ twórca-
mi niew¹tpliwych „Sukcesów Gmi-
ny”, do których bêd¹c w obecnej ko-
alicji rz¹dz¹cej nie chc¹ siê przy-
znaæ. Œrodki przewidziane i zabez-
pieczone na inwestycje w naszym
so³ectwie w kwocie 200 tys. z³ rada
przeznaczy³a na kanalizacjê, mimo
i¿ Pani Burmistrz t³umaczy³a rad-
nym, ¿e istnieje mo¿liwoœæ pozyska-
nia œrodków z Unii na ten cel. Prze-
cieszyn nasz zostanie skanalizowa-
ny przy oszczêdzaniu takich œrod-
ków za 50 lat, je¿eli takie pieni¹dze
na pewno radni  przeznacz¹ co roku.
A Brzeszcze, Jawiszowice za na-
stêpne 50 lat? W takim uk³adzie
Zasole, Skidziñ i Wilczkowice maj¹
szanse dopiero w XXII wieku.
A ktoœ mia³ odwagê mówiæ, ¿e
obecna Rada nie ma programu dzia-
³ania. Widaæ, ¿e program jest u³o-
¿ony na co najmniej 200 lat! Go-
spodarze, tak trzymaæ!

Józefina ApryasJózefina ApryasJózefina ApryasJózefina ApryasJózefina Apryas

Konkurs
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Samorz¹d

Sprawozdanie z dzia³alnoœci So³tysa i Rady
So³eckiej so³ectwa Jawiszowice w kadencji
21.01.2007-20.03.2011.

21 stycznia 2007 na zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym w g³osowaniu tajnym p. Stanis³aw
Sajdak zosta³ wybrany so³tysem, a w sk³ad rady
so³eckiej weszli: Maria Blarowska, Tadeusz
Szczerbowski, Stanis³aw Pastuszka, Stanis³aw
Jarosz, Andrzej Szemliñski, Dariusz Dadak.

W 2007 zwrócono uwagê na utrzymanie porz¹d-
ku i przestrzeganie ciszy nocnej w Kó³ku i na
przyleg³ych ulicach. Stanowcze dzia³ania s³u¿b
odpowiedzialnych za porz¹dek publiczny, mo-
nitoring i wspó³praca z w³aœcicielami placówek
wyciszy³a problem. Mijaj¹ce 10-lecie tragicznej
powodzi z 1997 r. niepokoi³o nie tylko miesz-
kañców Jawiszowic, kiedy patrzyli na wa³ Wi-
s³y po stronie œl¹skiej rosn¹cy w oczach. U nas
dokonano jedynie kosmetycznych poprawek,
które w roku 2010 przynios³y jeszcze wiêksze
zniszczenia i przerwanie wa³u przeciwpowodzio-
wego. Równie mocno niepokoj¹ siê mieszkañ-
cy doliny So³y, która p³ynie jak chce. Obserwu-
jemy obecnie, ¿e ruszy³y prace na wa³ach wiœla-
nych, o które tak bardzo zabiega³ so³tys i RS.
Nast¹pi³o tak¿e otwarcie i poœwiêcenie cmenta-
rza komunalnego z kaplic¹ w Jawiszowicach.
Proboszcz parafii œw. Marcina przekaza³ cmen-
tarz parafialny pod zarz¹d komunalny i ca³oœæ

stanowi obiekt ogrodzony. W planach pozostaje
poprawa jakoœci alejek na cmentarzu. Parafia œw.
Marcina odda³a grunt na parking przy cmenta-
rzu, który przej¹³ UG i obiekt uj¹³ w planie in-
westycyjnym w 2008 r. Do dziœ jest to pole
uprawne. Zwracam siê wiêc do Pani Burmistrz
i Rady Gminy o pomoc w tym zakresie. Problem
niebezpiecznego zakrêtu na ulicy JaŸnik równie¿
nie zosta³ rozwi¹zany. W 2007 roku znalaz³a sta-
³e lokum w szkole biblioteka wiejska. Dziêki
zabiegom proboszcza Henryka Zontka, dofinan-
sowaniu z UG i pomocy mieszkañców, dokona-
no remontu koœcio³a, zamontowano zabezpiecze-
nia przeciwpo¿arowe i monitoring. Przeprowa-
dzono remonty w szkole i przedszkolu z wy-
mian¹ stolarki okiennej. Na bie¿¹co prowadzo-
ne s¹ remonty dróg, choæ w ci¹gu 4 lat nie wy-
asfaltowano ani metra ulicy Mi³ej. W swoim cza-
sie spo³eczeñstwo gminy, w tym tak¿e naszego
so³ectwa, zosta³o mocno zaanga¿owane w bu-
dowê drogi S1. Widaæ by³o na spotkaniach en-
tuzjazm zarówno w³adz jak i mieszkañców. Nie-
stety, jak dot¹d nic z tego nie wysz³o. W nastêp-
nych latach dosz³y problemy z kanalizacj¹ sani-
tarn¹ i burzow¹ na ul. Pocztowej i terenach przy-
leg³ych. Przez 3 lata, mimo spotkañ z w³adzami
gminy, powiatu i projektantem, stoimy w zero-
wym punkcie. Ogólnie, jak wykaza³a powódŸ
2010 r., stan jawiszowickiej melioracji jest za-
niedbany i praktycznie nie spe³nia swojego za-
dania. Trudny dla Polski maj 2010 w so³ectwie
przyniós³ najwiêksz¹ w dotychczasowej historii
tragediê dla mieszkañców Jawiszowic i Trzciñ-
ca. 16 maja w niedzielê zaczê³a siê powódŸ, 17

maja przerwany zosta³ wa³. W akcji ratunkowej
bra³o udzia³ wiele jednostek OSP oraz jednostki
ratownictwa wodnego. Gminny sztab przeciw-
powodziowy na czele z P. Burmistrz niós³ po-
moc poszkodowanym. Du¿a by³a równie¿ po-
moc so³tysa i proboszcza parafii œw. Marcina
oraz bezimiennych darczyñców i sponsorów, za
co serdecznie dziêkujemy.
G³ówne zadania realizowane przez RS na czele
z so³tysem: udzia³ w sesjach, naradach, warsz-
tatach, przy opiniowaniu wniosków i podejmo-
waniu uchwa³. RS przychyli³a siê do wniosku
rady osiedlowej os. Paderewskiego w Jawiszo-
wicach w ramach „Planu odnowy Jawiszowic na
lata 2010-2015” i podjê³a uchwa³ê popieraj¹c¹
adaptacjê budynku po by³ej wymiennikowni na
œwietlicê. Podjêto starania o pozostawienie pocz-
ty w Jawiszowicach i o samochód dla  OSP. Zor-
ganizowano pomoc finansow¹ dla stowarzyszeñ,
placówek kulturalno-oœwiatowych, podejmowa-
nych akcji, prac spo³ecznych, obchodów rocz-
nic. Wspó³pracowano przy organizacji do¿ynek
diecezjalno-powiatowo-gminnych w Jawiszowi-
cach. W ramach kolejnych edycji programu
„Szum we wsi” odtworzono pieczêæ wójta z pra-
wem jawiszowickim, organizowany jest kier-
masz „Jawiszowicki paw i jajuszowickie jajo”,
podjêto te¿ uchwa³ê o uroczystych obchodach
725-lecia Jawiszowic i powstaniu Stowarzysze-
nia przyjació³ Jawiszowic. Dziêkujemy za dobr¹
wspó³pracê z organizacjami dzia³aj¹cymi na te-
renie Jawiszowic mieszkañcom oraz w³adzom
gminnym i powiatowym.

Sprawozdanie

Stanis³aw SajdakStanis³aw SajdakStanis³aw SajdakStanis³aw SajdakStanis³aw Sajdak

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Samorz¹du
osiedlowego nr 5 w Brzeszczach-Borze za
okres 17.01.2007-25.02.2011.

Samorz¹d wybrany 16 stycznia 2007 r. na Ogól-
nym Zebraniu Mieszkañców dzia³a³ w nastêpu-
j¹cym sk³adzie:
Przewodnicz¹cy samorz¹du: Marek Gancarczyk
Z-ca przewodnicz¹cego samorz¹du: Edward
B³azenek
Cz³onkowie: Ma³gorzata Marusza, Mieczys³aw
Opaliñski, Grzegorz Chowaniec oraz Krzysztof
Noworyta (po 2 latach zaprzesta³ dzia³alnoœci).

W ci¹gu czteroletniego okresu pracy odby³o siê
36 zebrañ zarz¹du po³¹czonych z dy¿urami dla
mieszkañców raz w miesi¹cu. Odby³y siê 4 ze-
brania Ogólne Mieszkañców. Na w/w spotka-
niach dominowa³y tematy i sprawy zwi¹zane z pro-
blemami mieszkañców, tj.: naprawy i remonty
dróg, czyszczenie i wykaszanie rowów, kosmety-
ka drzewostanu, odœnie¿anie dróg, odwadnia-
nia i szkód górniczych, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, utrzymanie czystoœci, inwestycje,
sprawy organizacji imprez kulturalno-rozrywko-
wych oraz wielu innych.
W czasie kadencji przewodnicz¹cy samorz¹-
du uczestniczy³ we wszystkich sesjach Rady
Miasta, w co miesiêcznych spotkaniach so³-
tysów i przewodnicz¹cych z p. Burmistrz, na
których by³y omawiane i poruszane bie¿¹ce
problemy w mieœcie, gminie oraz poszczegól-
nych samorz¹dach.

Przewodnicz¹cy samorz¹du bra³ udzia³ równie¿
w spotkaniach z p. pose³ B. Szyd³o, Ma³opol-
skiego Stowarzyszenia So³tysów w Krakowie,
Brzesku i Kalwarii Zebrzydowskiej, z so³tysa-
mi z powiatu Oœwiêcimskiego,  n/t drogi S1, n/t
Natura 2000 w Oœrodku Kultury, w/s szkód gór-
niczych z mieszkañcami ul Borowej, z Wójtem
Gminy Oœwiêcim i So³tysem Harmê¿ w/s kanali-
zacji, o skutkach powodzi w UMiG, a tak¿e w ob-
jeŸdzie Samorz¹du z ENION - Kêty i Dyr. KWK
„Brzeszcze”, w 2 odbiorach chodnika na ulicy
Bór, w corocznych zebraniach sprawozdawczych
OSP Brzeszcze-Bór, Klubu Seniora i organiza-
cyjnym KGW Brzeszcze-Bór, w corocznym fi-
nale konkursu Uczeñ Roku, uroczystoœci wrê-
czenia Oskardów, oraz w wielu innych impre-
zach gminnych i lokalnych typu: wyk³ady,
Do¿ynki, Dni Brzeszcz, Wigilie Samorz¹do-
we i So³eckie, Dzieñ Matki i Ojca, Dzieñ ko-
biet, Dzieñ Babci I Dziadka, Andrzejki, 150 lat
szko³y nr 1, Dni W³oskie. W czasie kadencji
na terenie Samorz¹du wykonano nastêpuj¹-
ce inwestycje i zadania: budowa kanalizacji bu-
rzowej, remont ok. 200 mb. (tzw. „Rów Sza³a-
œnego”), budowa chodnika na ulicy Bór, wybru-
kowanie kostk¹ placu przed DL, remont kapital-
ny drogi 933, budowa nowych zatok autobuso-
wych wraz z wiatami, poboczy mostków, zjaz-
dów oraz po³o¿enie nowej nawierzchni asfalto-
wej, wymiana stolarki okiennej w ca³oœci na pla-
stikow¹ w filii Przedszkola nr 1, wymiana drzwi
gara¿owych w OSP Brzeszcze-Bór na automa-
tycznie podnoszone, remont pomieszczeñ, ga-
ra¿y w OSP Brzeszcze-Bór oraz WC w Domu
Ludowym, modernizacja boiska do pi³ki no¿nej,

zakup i remont (wspólnie z OSP) zadaszenia sce-
ny. W ci¹gu 4-letniej kadencji na dzia³alnoœæ sa-
morz¹du z UG otrzymaliœmy œrodki, które by³y
rozdzielane na corocznych Ogólnych Zebraniach
Samorz¹du Osiedlowego nr 5.
Szanowni Zebrani, stwierdzam, ¿e od 2010 r.
uwidoczni³ siê w naszej gminie Œwiatowy Kry-
zys Finansowy, który odzwierciedli³ siê w inwe-
stycjach samorz¹dowych i nie rokuje najlepiej  na
najbli¿sze lata nowej kadencji Rady Miejskiej
i Samorz¹du. Ustêpuj¹cy samorz¹d liczy w tym
miejscu na pomoc nowo wybranego przewodni-
cz¹cego Rady Miasta p. Jacka Wawro, którego
wizja rozwoju naszej dzielnicy przedstawiona
w kampanii wyborczej w du¿ej mierze pokry-
wa siê z postulatami naszych mieszkañców.
Koñcz¹c sprawozdanie stwierdzam, ¿e wspó³-
praca z Burmistrzem Brzeszcz uk³ada³a siê do-
brze, mimo, ¿e iloœæ inwestycji na pewno nie
zadowala mieszkañców i ustêpuj¹cy Samorz¹d.
Osobiœcie stara³em siê dobrze wspó³pracowaæ
z jednostkami i organizacjami spo³ecznymi na
naszym terenie. Myœlê, ¿e jako wieloletni dzia-
³acz samorz¹du mia³em wk³ad w dobry wizeru-
nek Samorz¹du, za co zosta³em wyró¿niony IV
miejscem w konkursie „Najlepszego So³tysa
Ma³opolski” w 2009 r.
Dziêkujê p. Burmistrz, Wice burmistrzowi, rad-
nym, wspó³pracownikom z Samorz¹du i przed-
stawicielom miejscowych organizacji za rze-
teln¹ i dobr¹ wspó³pracê. ¯yczê równie¿ no-
wemu Zarz¹dowi Samorz¹du Osiedlowego nr 5
sukcesów w pracy i uporania siê z problemami
i bol¹czkami ku zadowoleniu mieszkañców.

Sprawozdanie

Marek GancarczykMarek GancarczykMarek GancarczykMarek GancarczykMarek Gancarczyk
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Sprawozdanie z dzia³alnoœci So³tysa i Rady
So³eckiej so³ectwa Przecieszyn w kadencji
2007-2011.

Rada So³ecka pracowa³a w sk³adzie:
So³tys: Czes³aw Smó³ka
Cz³onkowie: Józefa Kopiasz, Roman Naras,
Leszek Wolas, Jan Wojnarski, Roman Kania.

Rada So³ecka odby³a w sumie 37 posiedzeñ, w tym
7 zebrañ wiejskich. Fundusze zosta³y wykorzy-
stane w ca³oœci. Wspó³pracowa³o z nami wielu
sponsorów, w tym m.in. „¯wirownia Przecieszyn”
i „Kó³ko Rolnicze Przecieszyn”.
Do sukcesów ostatniej kadencji bez w¹tpienia
mo¿emy zaliczyæ:
- kapitalny remont ul. Topolowej z kosztów Urzê-
du Gminy Brzeszcze i Szkód Górniczych,
- uratowanie przed zamkniêciem Zespo³u Szkolno-
Przedszkolnego im. Wandy Chotomskiej. W tym
miejscu pragnê przekazaæ s³owa g³êbokiego uzna-
nia dla Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i wszystkich Mieszkañców Przecieszyna, którzy
zaanga¿owali siê w powy¿sze dzia³ania,
- sporz¹dzenie planu projektu „Folwark Przecie-

syn”, na który pieni¹dze przeznaczy³a „Spó³ka
Pastwiskowe”.
PowódŸ w minionym roku przynios³a du¿e szko-
dy. Dwa razy dosz³o do zalania domów miesz-
kalnych na ul. Topolowej i ul. Nosala. Wszystko
niestety jest win¹ szkód górniczych. (Szczegól-
nie rów F-16 podlegaj¹cy Spó³ce Zarz¹du Mie-
niem Komunalnym w Woli).
Kolejn¹ pora¿k¹ bez w¹tpienia jest odrzucenie
przez Radê Miejsk¹ projektu „Folwark Przecie-
syn”. Z funduszy Unii Europejskiej przyznano na
tê inwestycjê 410 tys. z³. Za tê decyzjê - g³upi¹
i polityczn¹ - niech siê wstydz¹ przez ca³¹ kaden-
cjê rz¹dzenia.

Dziêkujê za dobr¹ wspó³pracê wszystkim or-
ganizacjom spo³ecznym wsi, Radzie So³eckiej,
p. Burmistrz, Naczelnikom Dzia³ów UG
Brzeszcze, a w szczególnoœci Mieszkañcom
Przecieszyna. Specjalne podziêkowania kieru-
jê do Mieszkañców Przecieszyna za tak liczny
udzia³ w ¿ywej dyskusji o ró¿norodnej tematy-
ce na zebraniu wiejskim (wybór so³tysa). Osob-
no dziêkujê tak¿e tym wszystkim Mieszkañcom,
którzy g³osowali, wybieraj¹c mnie na now¹ ka-
dencjê 2011-2014.

Sprawozdanie

Sprawozdanie Samorz¹du Osiedlowego nr
3 z dzia³alnoœci za okres 27.01.2007- 8.02.2011.

Samorz¹d Osiedlowy nr 3 zosta³ wybrany 22
stycznia 2007 r. na Ogólnym Zebraniu Mieszkañ-
ców w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: Krzysztof Bielenin,
Cz³onkowie: Cecylia Œlusarczyk, Jan Szymañ-
ski, Jan Bielenin, Jan Sporysz, Krzysztof
£ukowicz.

Zarz¹d ukonstytuowa³ siê w czasie pierwszego
spotkania. Wiceprzewodnicz¹cym zosta³ wy-
brany Jan Szymañski, sekretarzem Cecylia
Œlusarczyk. Wypracowano równie¿  plan pracy
Zarz¹du.
Za priorytetowe zadania na czteroletni¹ kadencjê
przyjêto dzia³ania w obszarze:
- szkody górnicze,
- inwestycje na terenie Samorz¹du Osiedlowego nr 3,
- kultura i oœwiata,
- bezpieczeñstwo mieszkañców.
W sprawie szkód górniczych Zarz¹d SO nr 3 opra-
cowa³ dokumentacjê, w której wskaza³ rejony
najbardziej dotkniête eksploatacj¹ górnicz¹. Do-
kumentacjê przedstawiono dyrektorowi KWK
Brzeszcze-Silesia w czasie spotkania w Urzêdzie
Gminy, zorganizowanym przez burmistrz Teresê
Jankowsk¹ na wniosek Zarz¹du SO nr 3. Efek-
tem dzia³añ podjêtych przez Zarz¹d jest powsta-
nie dwóch nowych przepompowni przy ul. Bu-
gaj i ul. Œw. Wojciecha. Rozpoczêto równie¿ pra-
ce nad projektem odwodnienia Cmentarza Komu-
nalnego oraz ulicy Sobieskiego. Z informacji uzy-
skanych z KWK Brzeszcze wynika, ¿e prace te
zostan¹ ukoñczone w 2012 roku.
Na terenie SO nr 3 w latach 2007-2011 zosta³y
wykonane nastêpuj¹ce inwestycje:
- przebudowa parkingu  oraz chodników przy ul.
Dworcowej,

- przebudowa ul. Œw. Wojciecha (przy udziale
KWK Brzeszcze z tytu³u szkód górniczych),
- przebudowa ul. Przy³ogi,
- przebudowa skrzy¿owania i chodników przy
Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanis³awa Staszi-
ca w ramach poprawy bezpieczeñstwa uczniów,
- przebudowa ul. Kosynierów w Brzeszczach
(przy udziale KWK Brzeszcze w ramach szkód
górniczych),
- budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym,
- w ramach Narodowego Funduszu Dróg Lokal-
nych przebudowa ul. Koœcielnej: nawierzchnia,
chodniki, oœwietlenie,
- w ramach zagospodarowania Parku Miejskiego
przy ul Dworcowej: budowa Skateparku,
- posiadamy tak¿e gotowe projekty techniczne
m. in. ul. Reja, Stefczyka.
Trzeci obszar dzia³ania SO nr 3 to kultura,
oœwiata i sport. Samorz¹d przyczyni³ siê nie-
mal do wszystkich organizowanych imprez na
terenie Gminy zarówno poprzez uczestnictwo,
jak równie¿ czynny udzia³. Wspó³pracowali-
œmy z s¹siednimi samorz¹dami, a tak¿e Ko-
³em Gospodyñ Wiejskich, Zespo³em Regional-
nym „Brzeszczanki”, OSP, Oœrodkiem Kultu-
ry, Spó³k¹ Pastwiskow¹, Stowarzyszeniem
„BRZOST”, organizuj¹c m. in. Dzieñ Dziec-
ka, Majówkê, Biesiadê „Pod lipkami”, Dni
Brzeszcz, 120-lecie OSP, 150-lecie Szko³y
Podstawowej nr 1 im. Stanis³awa Staszica,
Gminny Bieg Rodzinny, Sobótki, Do¿ynki
Diecezjalne i Gminne, wspólnie z innymi Sa-
morz¹dami Osiedlowymi turniej tenisa sto³o-
wego i siatkówki.
Czwarty obszar dzia³ania to bezpieczeñstwo
mieszkañców: monta¿ nowych znaków drogo-
wych, tablic z nazwami ulic, punktów oœwietle-
niowych, luster drogowych, bie¿¹ce naprawy
ulic i chodników oraz innych spraw wynikaj¹-
cych z regulaminu utrzymania czystoœci na te-
renie gminy Brzeszcze.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Samorz¹du
Osiedlowego nr 6 za lata 2007-2011.

8 lutego 2007 roku odby³y siê wybory do Zarz¹-
du Osiedla Paderewskiego na 4-letni¹ kadencjê
w wyniku których zosta³ wybrany przewodnicz¹-
cy i piêciu cz³onków zarz¹du:
Przewodnicz¹cy: Marian Spisak,
Cz³onkowie zarz¹du: Andrzej M³ynek, Alek-
sander Zontek, Andrzej Formas, Kazimierz-
Chowaniec, Zygmunt Wuttke.

W tym sk³adzie zarz¹d dzia³a³ do stycznia 2009
roku, do czasu œmierci przewodnicz¹cego. W mar-
cu 2009 roku przewodnicz¹cym zosta³ Aleksan-
der Zontek, a do zarz¹du wybrany zosta³ Ja-
cek Borkowski.
We wspomnianym okresie zarz¹d odby³ 52 ze-
brania, omawiaj¹c bol¹czki i zagro¿enia zg³asza-
ne przez mieszkañców. Zgodnie z planem dzia³a-
nia organizowaliœmy trzy imprezy masowe dla
ogó³u mieszkañców osiedla, tj.: Dzieñ Dziecka,
Piknik Rodzinny i Miko³ajki. S¹dzê, ¿e dzieci
i zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców osiedla
by³a zadowolona. Czêœæ kosztów pokrywaliœmy
z dotacji bud¿etu gminy, a pozosta³e dziêki licz-
nym sponsorom, którym serdecznie dziêkujê.
Trzeba tak¿e dodaæ, ¿e pomaga³a nam Bogus³a-
wa Kulig z Oœrodka Kultury, pañstwo Rodako-
wie, Chmielniak, ¯mudka, a tak¿e pani Chowa-
niec, Wuttke, Formas, Borkowska i Matyjaszek.
Corocznie wspieraliœmy dzia³alnoœæ œwietlicy
osiedlowej.
Wnioski inwestycyjne, które uda³o siê wykonaæ:
- nowa œwietlica osiedlowa,
- wyburzono ruiny placu budowy,
- bezpieczne dojazdy do klatek (oznakowanie),
- nowa wiata przystankowa obok koœcio³a,
- wymieniono zegar steruj¹cy oœwietleniem,
- polepszono parametry i jakoœæ wody u¿ytkowej,
- autobusy wyprowadzono z parkingów osie-
dlowych,
- na bie¿¹co remontowano drogi i chodniki,
- z³y stan kanalizacji naprawiono.
Wnioski inwestycyjne, których nie uda³o siê
wykonaæ:
- pozyskanie nowych miejsc parkingowych,
- po³¹czenie osiedla z ulic¹ Hubala,
- budowa placu zabaw dla dzieci,
- wykonanie oœwietlenie obok bloku 15,
- zwiêkszenie œrodków finansowe dla samorz¹du,
- budowa monitoring na placu S.M. „PIAST”,
- budowa azylu chodnikowego przy ul. Turystycznej.
Chcia³oby siê zrobiæ wiêcej, ale tylko na tyle po-
zwala³y coroczne bud¿ety. Mam nadziejê, ¿e w na-
stêpnych latach znajd¹ siê œrodki na wykonanie
tych zadañ, które by³y zg³aszane przez mieszkañ-
ców osiedla Paderewskiego.

Radni okrêgu wyborczego nr 1: Danuta Socha i
Wies³aw Albin oraz Radna Powiatowa Bo¿ena
Sobociñska zapraszaj¹ mieszkañców na spotka-
nia w ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca do siedzi-
by Samorz¹du Osiedlowego nr 1 w Brzeszczach
ul. Mickiewicza 6 w godz. 16.00-17.00.

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Krzysztof  BieleninKrzysztof  BieleninKrzysztof  BieleninKrzysztof  BieleninKrzysztof  Bielenin

Aleksander ZontekAleksander ZontekAleksander ZontekAleksander ZontekAleksander Zontek

Zaproszenie

Czes³aw Smó³kaCzes³aw Smó³kaCzes³aw Smó³kaCzes³aw Smó³kaCzes³aw Smó³ka
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Sprawozdanie z dzia³alnoœci  Samorz¹du Osie-
dlowego nr 2 w Brzeszczach za okres 2007-2011 r.

Przewodnicz¹cy: Wojciech Œwitak
Sk³ad Zarz¹du: Anna Wawrzyczek, Krystyna
Janowicz, Bogus³awa Bednarz, Józef Kawka.

Samorz¹d Osiedlowy nr 2 odby³ w tym czasie 20
posiedzeñ. Ich czêstym tematem by³y skargi  sk³a-
dane przez mieszkañców wœród których stykali-
œmy siê z prób¹ rozwi¹zania problemów tj. za-
k³ócanie ciszy nocnej, problem wa³êsaj¹cych siê
psów po osiedlu, niszczenie przez dzieci p³otu na
placu zabaw i zieleni przy blokach. Zg³aszano
równie¿ proœby o za³atanie dziur w asfalcie i re-
monty chodników. Sprawy te kierowaliœmy bez-
poœrednio do Stra¿y Miejskiej lub zg³aszaliœmy
je dzielnicowemu policji sprawuj¹cemu s³u¿bê
w naszym regionie jak równie¿ kierownikom po-
szczególnych dzia³ów w Urzêdzie Gminy. Otrzy-
many z Urzêdu Gminy bud¿et zosta³ w pe³ni wy-
korzystany i rozdzielony zgodnie z zatwierdzo-
nym  przez mieszkañców na zebraniach planem.
Podczas czteroletniej kadencji dosz³o do orga-
nizacji nastêpuj¹cych imprez:
- Dzieñ Dziecka organizowany przy wspó³pracy
ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 2 im. Miko³aja Koper-
nika. Imprezy te odbywa³y siê na boisku szkolnym,
- „Lato z Samorz¹dem Osiedlowym nr 2” - im-
preza na placu zabaw w lipcu,
- „¯egnajcie wakacje, witaj szko³o na weso³o” -
impreza na placu zabaw w sierpniu, w ramach
której rozegrano turniej pi³ki pla¿owej z zabaw¹
dla dzieci,
- Miko³ajki dla dzieci w Oœrodku Kultury w cza-
sie których dzieci mia³y okazjê obejrzeæ wyœwie-
tlony specjalnie dla nich film i otrzymaæ upomin-

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Samorz¹du
Osiedlowego Nr 1 z kadencji 2007-2011.

W okresie sprawozdawczym Zarz¹d Samorz¹du
pracowa³ w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: Wies³aw Albin
Zastêpca przewodnicz¹cego: Grzegorz Andruszko
Sekretarz: Maria Czardyban
Cz³onkowie: Danuta Zagórna, Józef Stachu-
ra, Dominik Piesta.

W okresie tym odby³y siê 4 zebrania ogólne
mieszkañców, 3 spotkania dodatkowe w sprawie
opracowania projektów technicznych. Poza tym
pozosta³e zebrania odbywa³y siê zgodnie z har-
monogramem dy¿urów i w sprawie organizacji
imprez. Przewodnicz¹cy Zarz¹du uczestniczy³ we
wszystkich spotkaniach organizowanych przez
Burmistrza Gminy oraz w spotkaniach w biurze
poselskim organizowanych przez Pani¹ Pose³
Beatê Szyd³o. W okresie kadencji Samorz¹d Osie-
dlowy Nr 1 organizowa³ corocznie imprezy dla
mieszkañców: Dzieñ Dziecka, Piknik Rodzinny,
Œwiêto Latawca, Miko³ajki. Uczestnicy Pikniku
Rodzinnego obdarowywani byli nagrodami w po-
staci sprzêtu gospodarstwa domowego. Z okazji
Miko³ajków Samorz¹d przygotowywa³ œrednio
oko³o 240 paczek dla dzieci. Wszyscy uczestni-

ki w postaci s³odyczy. (Podczas powy¿szych im-
prez dzieci otrzymywa³y nagrody i s³odycze ufun-
dowane przez Samorz¹d Osiedlowy oraz innych
sponsorów. Nagrody rzeczowe w turnieju pi³ki
pla¿owej ufundowa³ pose³ ziemi ma³opolskiej -
Stanis³aw Rydzoñ),
- wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki
Kozio³ka Mato³ka, Morskiego Oka w Zakopa-
nem, Szczawnicy, Kopalni Srebra w Tarnowskich
Górach, Rzykowa.
W czasie trwania kadencji na terenie Samorz¹du
wykonano nastêpuj¹ce inwestycje: budowa chod-
nika wraz z podjazdami przy bloku nr 4 na ul.
Mickiewicza, nr 3 na ul. Dworcowej, a tak¿e nr 1
na ul. K. Jadwigi. Na osiedlu S³owackiego wy-
konano chodnik wzd³u¿ œcian szczytowych bl. 9,
11, 13 wraz z dwoma parkingami na 20 samo-
chodów. Z powodu braków œrodków  ukoñczono
wy³¹cznie jeden etap tych inwestycji.

Na wniosek Samorz¹du:
- wymieniono oœwietlenie na klombie przy Ban-
ku Œl¹skim,
- doprowadzono do u¿ywalnoœci po awarii cen-
tralnego ogrzewania chodnik wzd³u¿ œcian szczy-
towych bl. 3, 5, 7 na osiedlu S³owackiego,
- wykonano koperty i postawiono znak dla inwa-
lidy przy bloku 9 ul. S³owackiego, a tak¿e dwa
kontenery umo¿liwiaj¹ce segregacjê odpadów,
- przebudowa parkingu przy ul. Pi³sudskiego.
Na zakoñczenie pragnê podziêkowaæ pani Bur-
mistrz, przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej Kazi-
mierzowi Senkowskiemu, Zarz¹dowi Samorz¹du
Osiedlowego nr 2, wszystkim Radnym naszej
gminy oraz Mieszkañcom za wspó³pracê. Myœlê,
¿e pomimo tego, i¿ nie wszystkie wnioski i plany
uda³o siê zrealizowaæ, te cztery lata mo¿na zali-
czyæ do w pe³ni udanych.

cy pozosta³ych imprez obdarowywani byli nagro-
dami oraz s³odyczami, a w konkursie Latawców
dodatkowo pra¿onymi. Dla m³odzie¿y zosta³o
zorganizowane 5 turniejów w gry komputerowe,
w których jednorazowo uczestniczy³o 40 osób.
Poza tym Samorz¹d Osiedlowy przeznacza³ œrod-
ki na dofinansowanie wycieczki dla Ko³a Eme-
rytów, zakupi³ pi³karzyki dla œwietlicy „Piwnica”,
dofinansowa³ nagrody z okazji otwarcia Skate-
parku, zakupi³ emblematy odblaskowe w zwi¹z-
ku z akcj¹ „Bezpieczne dziecko na drodze”. W okre-
sie sprawozdawczym Samorz¹d Osiedlowy ko-
rzysta³ z programu „Prace spo³eczno-u¿yteczne”,
w zwi¹zku z czym osoby bezrobotne zatrudnio-
ne by³y na terenie Samorz¹du przy pracach po-
rz¹dkowych oraz odnawianiu placów zabaw
przy czym Przewodnicz¹cy Samorz¹du musia³
zapewniæ materia³y i narzêdzia w celu wykona-
nia w/w prac. Od 1.06.2010 r. Przewodnicz¹cy
Samorz¹du wspólnie z Oœrodkiem Pomocy Spo-
³ecznej uczestniczy³ w programie „Od mojej ak-
tywnoœci do aktywnej spo³ecznoœci”. Przewod-
nicz¹cy wspólnie z koordynatorem projektu Pani¹
Ew¹ Zaryck¹-Nikiel organizowa³ warsztaty, na
których dzieci wspólnie z rodzicami wykonywa-
li latawce. W ramach w/w projektu z inicjatywy
uczestników zosta³y tak¿e odnowione 2 klatki
schodowe w bl. nr 19 i w bl. nr. 17.
W okresie sprawozdawczym na terenie Samorz¹-
du wykonano nastêpuj¹ce inwestycje: chodniki

w obrêbie bloków, dwie wiaty przystankowe,
z Gminnego Funduszu Ekologicznego Wspólno-
ty Mieszkaniowe otrzyma³y tak¿e dofinansowa-
nie na likwidacjê emisji dwutlenku wêgla. Pielê-
gnacja i wycinka drzew by³a wykonywana na bie-
¿¹co, podobnie jak naprawa chodników i udra¿-
nianie kanalizacji.
Dziêkujê cz³onkom Zarz¹du za wspó³pracê,
mieszkañcom za aktywny udzia³ w imprezach
i pracach Samorz¹du, a sponsorom za wsparcie,
bez pomocy którego organizacja imprez by³aby
niemo¿liwa. Dziêkujê równie¿ za krytykê, która
jeszcze bardziej mobilizuje do pracy.

Dy¿ury samorz¹du w ka¿dy pierwszy pi¹tek mie-
si¹ca w godz.16.00-19.00.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci So³tysa i Rady
So³eckiej so³ectwa Skidziñ w kadencji 2007- 2011.

Rada So³ecka w sk³adzie:
So³tys: Jerzy Krawczyk
Sekretarz: Maria Kochman
Cz³onkowie: Zofia Piwowar, Adam Stawowy,
Janina Niedziela, Wojciech Waligóra, Zdzis³aw
Noworyta.

Dzia³aj¹c na podstawie statutu so³ectwa minio-
nej kadencji zwo³aliœmy 6 Zebrañ Wiejskich.
Mieszkañcy zg³osili w sumie 34 wnioski. Rada
So³ecka spotka³a siê 47 razy, z czego 6 razy w po-
szerzonym sk³adzie o przedstawicieli innych
organizacji.
W so³ectwie uda³o siê zrealizowaæ nastêpuj¹ce
zadania:
- budowa chodnika z kanalizacj¹ burzow¹ i now¹
nawierzchni¹ asfaltow¹ na Olszyniku,
- dziêki wsparciu finansowemu Spó³ki Pastwisko-
wej na ulicy Cichej wykonano œluzê odwadniaj¹c¹,
- ZDP z Oœwiêcimia wykona³ projekt ci¹gu dro-
gowego od Rajska do ulicy £êckiej w Zasolu, nie
spe³niaj¹c oczekiwañ mieszkañców.

Najwa¿niejsze niezrealizowane wnioski z³o¿o-
ne przez mieszkañców:
- nie wyczyszczono i nie udro¿niono rowów F-
19, F-19/2 oraz Potoku Ró¿anego,
- nie przeprowadzono regulacji rzeki So³y,
- nie umocniono wa³ów na M³ynówce,
- nie przeprowadzono remontu ulicy Zakole z po-
³o¿eniem nawierzchni asfaltowej i odwodnieniem.
Myœlê, ¿e najwa¿niejszym wydarzeniem minionej
kadencji by³y w 2009 roku uroczyste obchody 650-
lecia Skidzinia, wydanie jubileuszowej ksi¹¿ki,
nagranie filmu pt. „VII wieków Skidzinia 1359-
2009”, a tak¿e do¿ynki gminne. Podejmuj¹c ryzy-
kown¹ decyzjê o miejscu odbycia siê do¿ynek
gminnych, mszy œwiêtej oraz wystawy dotycz¹cej
650-lecia w miejscowym dworku, udowodnili-
œmy wszystkim w¹tpi¹cym w powodzenie na-
szego pomys³u, ¿e spo³eczeñstwo, organizacje
i instytucje Skidzinia potrafi¹ siê zintegrowaæ,
by d¹¿yæ wspólnie do zrealizowania zamierzo-
nych celów i osi¹gn¹æ sukces.

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Sprawozdanie
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Samorz¹d

Burmistrz informuje
Szanowni Pañstwo

Ustawa z 20 listopada
2009 r. o zmianie ustawy
Prawo ochrony œrodowi-
ska oraz niektórych in-
nych ustaw, opublikowa-
na w Dzienniku Ustaw Nr

215, pod pozycj¹ 1664 zlikwidowa³a od 1 stycz-
nia 2010 r. powiatowe oraz gminne fundusze
ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej. Nowe-
lizacja ta, likwiduj¹c fundusze ochrony œrodowi-
ska i gospodarki wodnej, zlikwidowa³a tak¿e m. in.
dotacje na proœrodowiskowe inwestycje realizo-
wane przez osoby fizyczne. Wp³yw na to mia³a
ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zgodnie
z jej przepisami nie jest mo¿liwe udzielanie dota-
cji ze œrodków bud¿etowych gmin czy powiatów
bezpoœrednio osobom fizycznym.
Wykorzystuj¹c pieni¹dze z Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Gminie Brzeszcze do koñca 2009 r. realizowa-
no programy:
- dofinansowanie zakupu ekologicznych urz¹dzeñ
grzewczych,
- dofinansowanie do uciep³ownienia budynków
wielolokalowych stanowi¹cych w³asnoœæ wspólnot
mieszkaniowych, po³o¿onych na terenie gminy
Brzeszcze, polegaj¹cego na wykonaniu wewnêtrz-
nej instalacji centralnego ogrzewania i pod³¹czenia
obiektu do sieci grzewczej niskiego parametru,
- usuwanie odpadów azbestowych powstaj¹cych
przy wymianie lub likwidacji pokryæ dachowych

i elewacji budynków mieszkalnych i gospodar-
czych zawieraj¹cych azbest,
- dofinansowanie kosztów likwidacji pokryæ da-
chowych i elewacji zawieraj¹cych azbest z bu-
dynków wielorodzinnych i przynale¿nych do nich
budynków gospodarczych,
- dofinansowanie monta¿u kolektorów s³onecz-
nych dostarczaj¹cych energiê ciepln¹ do budyn-
ków lub lokali mieszkalnych,
- selektywna zbiórka przeterminowanych lekarstw.
Po nowelizacji ustawy mo¿liwa by³a realizacja je-
dynie dwóch zadañ: selektywna zbiórka przetermi-
nowanych lekarstw oraz usuwanie odpadów azbe-
stowych powstaj¹cych przy wymianie lub likwida-
cji pokryæ dachowych i elewacji budynków miesz-
kalnych i gospodarczych zawieraj¹cych azbest, ze
wzglêdu na to, ¿e w tych zadaniach nie wystêpuje
bezpoœrednio dotowanie osób fizycznych.

Z dniem 21 grudnia 2010 r. zaczê³a obowi¹zy-
waæ ustawa z dnia 29 paŸdziernika 2010 r. O zmia-
nie ustawy - Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U.
Nr 229, poz. 1498), która wprowadzi³a zmianê
w art. 403 ustawy Prawo ochrony œrodowiska
umo¿liwiaj¹c dofinansowanie kosztów inwesty-
cji, na zasadach ustalonych przez radê gminy,
osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób
prawnych, przedsiêbiorców. Bior¹c pod uwagê
mo¿liwoœci bud¿etu Gminy Brzeszcze w 2011
roku, nadal bêd¹ realizowane dwa programy, tj.
dofinansowanie kosztów likwidacji pokryæ da-
chowych i elewacji zawieraj¹cych azbest z bu-
dynków wielorodzinnych i przynale¿nych do nich
budynków gospodarczych oraz selektywna zbiór-

ka przeterminowanych lekarstw. Pozosta³e œrod-
ki zostan¹ wykorzystane na realizacjê zadañ w³a-
snych gminy i przeznaczone na:
- remont, modernizacjê kanalizacji deszczowej i sa-
nitarnej na terenie Gminy Brzeszcze - 180.000 z³,
- budowê kanalizacji sanitarnej - 211.000 z³,
- zbiórka i transport azbestu, selektywna zbiórka
przeterminowanych leków - 30.000 z³,
- likwidacjê dzikich wysypisk œmieci - 10.000 z³,
- utrzymanie parków, zieleni miejskiej i osiedlo-
wej, utrzymanie terenów zieleni nieurz¹dzonej,
koszenie poboczy, pielêgnacja drzew, nasadzenia
- 389.000 z³,
- zakup sadzonek drzew 1.000 z³,
- pomiar sk³adu i emisji gazu sk³adowiskowego
na zrekultywowanym sk³adowisku odpadów ko-
munalnych w Brzeszczach - 4.000 z³,
- edukacjê ekologiczn¹, propagowanie dzia³añ
proekologicznych (organizowanie konkursów -
zakup nagród, imprez o charakterze ekologicz-
nym - pokrycie kosztów z tym zwi¹zanych; za-
kup materia³ów programowych - biuletyny infor-
macyjne, banery i inne; ochrona i odnowa rodzin
pszczelich - zakup matek pszczelich, lekarstw,
ekologicznego pokarmu dla pszczó³ oraz odbu-
dowa gniazda pszczelego itp.), wspieranie w³a-
œciwej gospodarki ³owieckiej - zakup paszy dla
zwierz¹t, sadzonek drzew, itp.) - 10.000 z³,
- odbudowa gniazd bocianich, aktualizacja oraz
sprawozdanie z wykonania POŒ i PGO, badania
dendrologiczne (w tym pielêgnacja drzew o wy-
sokich walorach przyrodniczych), analiza wody,
inne zadania - 25.000 z³.

Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej 2007-
2011 w Zasolu up³ynê³a przede wszystkim na
zmaganiu z bardzo trudnym przedsiêwziêciem, ja-
kim jest zabezpieczenie brzegu So³y. Do tej pory
nie uda³o siê nam uzyskaæ jakiegokolwiek wspar-
cia w ujarzmianiu rzeki, która budzi coraz wiêk-
szy strach wœród mieszkañców Zasola, jednak nie
tracimy wiary i w dalszym ci¹gu poszukujemy
ludzi dobrej woli, którzy przyszliby nam z po-
moc¹ w tym zakresie. Do pomyœlnych zadañ, któ-
re uda³o nam siê zrealizowaæ w Zasolu, nale¿¹:
- przywrócenie do ¿ycia Oœrodka Zdrowia z dy-
rektorem Dariuszem Klimkiem na czele,
- utrzymanie szko³y,
- wykonanie parkingu przy kaplicy,
- remont starej szko³y i adaptacja budynku na
mieszkania komunalne,
- zakoñczenie budowy drogi £êckiej.
Chcia³abym z³o¿yæ serdeczne podziêkowania za
wspó³pracê Pani Burmistrz i Pracownikom Urzê-
du Gminy, Radnym Powiatowym, Przewodnicz¹-
cemu Rady Gminy i Radnym, So³tysom oraz Prze-
wodnicz¹cym Samorz¹dów Osiedlowych. Dodat-
kowo Pani Burmistrz Teresie Jankowskiej, Prze-
wodnicz¹cemu Rady Gminy Jackowi Wawro oraz
sobie samej chcê z³o¿yæ ¿yczenia owocnej wspó³-
pracy w nadchodz¹cej kadencji dla dobra i zado-
wolenia ogó³u.

Z powa¿aniem
So³tys so³ectwa Zasole

Sprawozdanie Zarz¹du Samorz¹du Osie-
dlowego nr 4 z mijaj¹cej kadencji 25.01.2007-
2.03.2011.

W dniu 25 stycznia 2007 r. Mieszkañcy na ogól-
nym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wy-
brali Zarz¹d Osiedla w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: S³awomir Drobny
Zastêpca przewodnicz¹cego: Zofia Gembala
Sekretarz: Hanna W³odarczyk
Cz³onkowie Zarz¹du: Zygmunt Forycki, An-
drzej Jakubowski, Miros³aw Krzanowski.

Wnioski i zadania, które uda³o siê pomyœlnie
zrealizowaæ:
- rozbudowa i przebudowa ul. Szymanowskiego
wraz z parkingiem, chodnikiem, odwodnieniem
i przebudow¹ sieci gazowej,
- modernizacja i przebudowa chodników skrzy-
¿owania ul. Szkolnej, Koœciuszki i Leœnej,
- adaptacja budynku warsztatowo-biurowego
przejêtego przez KWK „Brzeszcze” na mieszka-
nia socjalne przy ul. Koœciuszki.,
- przebudowa skrzy¿owania przy ul. Ofiar Oœwiê-
cimia z ul. Nosala wraz z przebudow¹ chodni-
ków i sygnalizacji œwietlnej,
- przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul.
Górniczej,
- opracowanie dokumentacji technicznej 6 zadañ
kanalizacji sanitarnej Gminy Brzeszcze,
- modernizacja kanalizacji przy ul. Koœciuszki,

- instalacja 10 lamp na ul. Przemyskiej i Leœnej,
- dokonano obni¿enia krawê¿ników przy przej-
œciach dla pieszych oraz odnowienie przejœcia dla
pieszych na terenie samorz¹du,
- wykonanie remontu przejazdu kolejowego przy
ul. Leœnej i Ofiar Oœwiêcimia,
- czêœciowa poprawa estetyki parku - wyremon-
towano pomnik, wymieniono lampy oœwietlenio-
we oraz ³awki i chodnik wzd³u¿ parku,
- bie¿¹ce naprawy i konserwacje placu zabaw,
- zakup 2 siatek i pi³ek do siatkówki,
- wymiana drzwi wejœciowych do Œwietlicy oraz
remont zadaszenia nad wejœciem i ogrzewania
centralnego,
- SO nr 4 i 7 zakupi³y równie¿ ¿aluzje do Œwietli-
cy, a tak¿e termosy i drobne wyposa¿enie.
Pragnê podziêkowaæ Dyrektor OK Ma³gorzacie
Wójcik i Naczelnikowi Wydzia³u Gospodarki
Komunalnej UG Boles³awowi BliŸniakowi za za-
kup materia³ów potrzebnych do remontu. Warto
przypomnieæ o tym, ¿e koszt samej pracy wyno-
si³ ok. 60 tys. z³. Zosta³a ona jednak wykonana
nieodp³atnie przez samych Mieszkañców, podob-
nie jak dostarczenie samego umeblowania i wy-
posa¿enia (meble, lodówka, p³ytki, itp.). Szcze-
gólnie przyczynili siê do tego Stanis³aw No-
wak, Bogus³aw Jasiñski i jego syn Patryk, Piotr
P³aza, Zygmunt Forycki, Miros³aw Krzanow-
ski. Pomoc¹ s³u¿yli równie¿ Panowie z Klubu
Aktywnych Panów, jak i wiele innych osób.
Jestem dla nich pe³en podziwu, bo to co zrobili
jest czymœ wspania³ym i rzadko spotykanym
w dzisiejszych czasach.

TTTTTeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowska
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Samorz¹d
Jako Samorz¹d zorganizowaliœmy równie¿ sze-
reg imprez, w tym:
- we wspó³pracy z SO nr 7 i œwietlic¹ turniej pi³ki
siatkowej na hali sportowej w dwóch kategoriach
wiekowych (zarówno edycje wiosenne jak i je-
sienne),
- turnieje szachowe,
- turnieje tenisa sto³owego w 4 kategoriach
wiekowych,
- wspólnie z SO nr 7 i œwietlic¹ 14 wycieczek
jednodniowych i 2 dwudniowe,
- impreza „Po¿egnanie lata”,
- we wspó³pracy z SO 3, 7 i OK. 2-dniowy
Gminny Dzieñ Dziecka,
- zabawy karnawa³owe, dyskoteki dla dzieci, kuligi,
- ufundowano nagrody w konkursach i imprezach
organizowanych przez Oœrodek Kultury lub we
wspó³pracy z t¹ instytucj¹ (w tym na przyk³ad
„Uczeñ roku”, Majówki, Miko³ajki, Biesiada „Pod
Lipkami”, Rajd Rowerowy, Dni Gminy Brzesz-
cze, festyn OSP Brzeszcze, Bieg Rodzinny).
Pragnê zaznaczyæ, ¿e przygotowane imprezy by³y
otwarte dla Wszystkich Mieszkañców Gminy
Brzeszcze, a du¿a frekwencja œwiadczy o tym, ¿e
ciesz¹ siê one nies³abn¹c¹ popularnoœci¹. Chcia³-
bym równie¿ serdecznie podziêkowaæ za wspó³-
pracê i zaanga¿owanie Œwietlicy, dzieci, m³odzie-
¿y, sponsorom, OK, Zarz¹dowi SO 7 oraz wszyst-
kim Mieszkañcom, bez pomocy których nie zdo-
³alibyœmy w tak pomyœlny sposób przeprowadziæ
wszystkich przedsiêwziêæ.

Jako by³y przewodnicz¹cy SO nr 7 w Brzesz-
czach ubolewam, i¿ pomimo usilnych starañ Za-
rz¹du praktycznie ¿aden wniosek mieszkañców
z³o¿ony do Bud¿etu Gminy Brzeszcze na lata
2007-2010 nie zosta³ zrealizowany. Mam tu na
myœli projekty ci¹gn¹ce siê latami, np. po³¹cze-
nie ul. Hubala z Os. Paderewskiego, chodnik
przy ul. Nosala, ul. Siedliska, remont ul. Daszyñ-
skiego i wiele innych. Przy wspó³pracy z SO nr
3 i 4 uda³o siê zorganizowaæ Gminne Obchody
Dnia Dziecka, a z SO nr 4 turnieje sportowe oraz
wycieczki. Dziêkujê wszystkim sponsorom któ-
rzy przyczynili siê do zakupu paczek miko³aj-
kowych dla dzieci. Mieszkañcy oraz ustêpuj¹cy
Zarz¹d SO nr 7 „dziêkuj¹” Radnym Gminy, któ-
rzy nie okazali zainteresowania zebraniem
28.02.2011, a tym samym problemami mieszkañ-
ców tego samorz¹du.

Radni z Brzeszcz oprócz sesji Rady Miej-
skiej, która odbywa siê zazwyczaj raz w mie-
si¹cu, pracuj¹ równie¿ w Komisjach Rady
Miejskiej.

W naszej Gminie funkcjonuj¹ cztery Komisje:
Edukacji, Kultury i Spraw Spo³ecznych, Rewizyj-
na, Rozwoju, Ekologii i Szkód Górniczych oraz
Skarbu. Praca w poszczególnych Komisjach pole-
ga na omawianiu projektów uchwa³, sprawach bie-
¿¹cych, analizie tematów i problemów zwi¹zanych
z profilem danej Komisji. Oprócz dyskusji podej-
mowane s¹ wnioski, stanowiska i opinie. Na Ko-
misjach omawianych jest wiele ciekawych dla
mieszkañców Gminy tematów. Ze wzglêdu na
ograniczon¹ iloœæ miejsca w gazecie bêdziemy sys-
tematycznie publikowaæ wybrane zagadnienia
z prac Komisji Rady Miejskiej w Brzeszczach.
Wszystkie protoko³y dostêpne s¹ poprzez g³ówn¹
stronê internetow¹ www.brzeszcze.pl.

9 marca na posiedzeniu po³¹czonych Komisji
Edukacji, Kultury i Spraw Spo³ecznych oraz Skar-
bu, radni omawiali m. in. tematy zwi¹zane z go-
spodark¹ gminnymi zasobami mieszkaniowymi,
administracj¹ cmentarzy oraz lokalami socjalny-
mi oraz bezdomnoœci¹ w gminie.

Gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym
Stan mieszkaniowy zasobu Gminy Brzeszcze na
koniec ubieg³ego roku stanowi³ ³¹cznie 197 lo-
kali, w tym 168 lokali mieszkalnych w 29 bu-
dynkach wspólnot mieszkaniowych, 18 stanowi¹-
cych w³asnoœæ Gminy Brzeszcze oraz 11 lokali
socjalnych (w³asnoœæ Gminy Brzeszcze). Lokale
socjalne zosta³y oddane do u¿ytku w 2007 r.
W pewnym stopniu rozwi¹za³o to problem najem-
ców, dla których zgodnie z wyrokami s¹du zosta-
³a orzeczona eksmisja z prawem do lokalu socjal-
nego. Umowy najmu zosta³y zawarte z osobami
posiadaj¹cymi wyroki eksmisji z jednoczesnym
prawem do lokalu socjalnego, jak równie¿ z ro-
dzinami, ubiegaj¹cymi siê o przydzia³ lokalu
mieszkalnego, posiadaj¹cymi niskie dochody oraz
trudne warunki mieszkaniowe. W 2008 zakoñczo-
no adaptacjê budynku by³ej szko³y podstawowej
w Zasolu, w wyniku której powsta³y 3 lokale
mieszkalne. Zosta³y one przydzielone na zasadach
ogólnych rodzinom, które ubiega³y siê o przydzia³
lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu
Gminy Brzeszcze. Do 28 lutego 2011 r. zosta³o
z³o¿onych ³¹cznie 55 wniosków w³aœcicieli loka-
li mieszkalnych po³o¿nych na terenie Gminy
Brzeszcze, którzy uzyskali wyroki s¹du o eksmi-
sjê z jednoczesnym dostarczeniem przez Gminê
Brzeszcze lokalu socjalnego. Jak wszêdzie, loka-
li socjalnych jest za ma³o. Gminy wczeœniej czy
póŸniej takie lokale bêd¹ musia³y mieæ, przy czym
nie jest realne, aby zabezpieczyæ w 100 proc. tego
typu zapotrzebowanie. Teren pod budowê jest
zarezerwowany. Czy i kiedy powstan¹ nowe
mieszkania, zale¿y od sytuacji finansowej Gmi-
ny. W ubieg³ym roku z tytu³u niedostarczenia lo-
kali socjalnych osobom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie wyroku s¹du Gmina
Brzeszcze wyp³aci³a w³aœcicielom lokali miesz-
kalnych odszkodowania ³¹czne w wysokoœci 248
443,98 z³. Od 1998 r. do 31 grudnia 2010 r. Gmi-

na Brzeszcze zgodnie z podjêtymi uchwa³ami
Rady Miejskiej w Brzeszczach sprzeda³a ze swo-
ich zasobów na rzecz dotychczasowych najem-
ców ³¹cznie 711 lokali mieszkalnych.

Rozbudowa cmentarza
W najbli¿szym czasie pojawi siê koniecznoœæ roz-
budowy cmentarza komunalnego w Brzeszczach.
Obecna iloœæ miejsca na pochówki wystarczy na
najbli¿sze 2, 3 lata. Od trzech lat trwa sukcesyw-
ne nabywanie gruntów pod rozbudowê nowego
cmentarza komunalnego, który bêdzie zlokali-
zowany po drugiej stronie ul. Ofiar Oœwiêcimia.
W chwili obecnej gmina jest w³aœcicielem terenu
licz¹cego oko³o 2,5 ha. Plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje w tym obszarze po-
wierzchniê oko³o 4,5 ha z przeznaczeniem na
cmentarz. Gmina jest w posiadaniu dokumenta-
cji geologicznej pod k¹tem wykorzystania tego
terenu na cele cmentarne zarówno pod wzglêdem
geologicznym jak i chemicznym. Przewidywany
termin rozpoczêcia opracowywania dokumenta-
cji technicznej to 2012 r. Cmentarz w Jawiszowi-
cach funkcjonuje i jest w ca³oœci cmentarzem
komunalnym, zarówno w czêœci nowej jak i sta-
rej, po przejêciu cmentarza parafialnego. Teren
cmentarza obejmuje obszerny teren z mo¿liwo-
œci¹ pochówków na wiele lat i daje mo¿liwoœæ
„przekierowania” pochówków z terenu osiedla.

Bezdomnoœæ w gminie
Bezdomni w gminie Brzeszcze to w przewa¿aj¹-
cej mierze mê¿czyŸni w wieku od 32 do 67 lat,
wymeldowani zarówno z urzêdu jak i w wyniku
wyroków eksmisyjnych. Obecnie jest równie¿
zarejestrowana 1 kobieta, która przebywa w tym
momencie na leczeniu psychiatrycznym. Jak wy-
nika z danych na koniec 2010 r., najwiêcej bez-
domnych jest wœród osób rozwiedzionych (12
osób) i w przedziale wiekowym od 46 do 60 lat
(6 osób). Przyczyny bezdomnoœci w gminie
Brzeszcze to g³ównie konflikty rodzinne, trwa³y
rozpad zwi¹zku ma³¿eñskiego skutkuj¹cy ko-
niecznoœci¹ opuszczenia mieszkania, bezrobocie,
utrata Ÿróde³ utrzymania, uzale¿nienie alkoholo-
we, niemo¿noœæ powrotu do mieszkania po opusz-
czeniu zak³adu karnego, utrata mieszkania z po-
wodu eksmisji za zaleg³oœci czynszowe, przemoc
w rodzinie. Noclegownia w Gminie Brzeszcze
zosta³a utworzona w 1999 r. jako pierwsza tego
typu placówka w powiecie oœwiêcimskim z prze-
znaczeniem dla 10 mê¿czyzn. Funkcjonuje w struk-
turze Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Osoba bez-
domna przyjêta do noclegowni ma prawo do sko-
rzystania z gor¹cego posi³ku, ciep³ej k¹pieli i jest
zobowi¹zana do œcis³ej wspó³pracy z pracowni-
kiem socjalnym w d¹¿eniu do wychodzenia z bez-
domnoœci. W 2009 r. z noclegowni skorzysta³o
16 osób, w 2010 r. - 13. W obecnej chwili na noc-
legowni przebywa 11 osób. S¹ osoby, które ko-
rzystaj¹ z niej ju¿ od 10 lat. Wskazuje to na fakt,
¿e noclegownia daje im poczucie bezpieczeñstwa,
ale te¿ osoby te nie podejmuj¹ ¿adnych starañ,
aby wyjœæ z bezdomnoœci. Czêœæ z nich ze wzglê-
du na wiek (brak pracy) przebywa na zasi³ku sta-
³ym. Najwiêkszy problem jest z osobami w wie-
ku aktywnoœci zawodowej, poniewa¿ jeœli nie
uda siê ich umieœciæ przy pracach spo³ecznie

ARNIKA ul. S³owackiego 4
15.04 - 22.04
CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
8.04 - 15.04
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
29.04 - 6.05
SYNAPSA ul. £okietka 39
1.04 - 8.04
ZDROWIE ul. Ofiar Oœwiêcimia 31
22.04 - 29.04

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

Dy¿ury aptek w kwietniuDy¿ury aptek w kwietniuDy¿ury aptek w kwietniuDy¿ury aptek w kwietniuDy¿ury aptek w kwietniu

Czes³aw ¯akCzes³aw ¯akCzes³aw ¯akCzes³aw ¯akCzes³aw ¯ak

Sprawozdanie
S³awomir DrobnyS³awomir DrobnyS³awomir DrobnyS³awomir DrobnyS³awomir Drobny

Z prac komisji Rady Miejskiej
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u¿ytecznych czy te¿ robotach publicznych, rzad-
ko znajduje siê pracodawca, który zatrudni³by
ich na sta³e. Indywidualny program wychodze-
nia z bezdomnoœci jest zawierany na okres do 6
miesiêcy, a nastêpnie nastêpuje ocena rezultatów.
Na dzieñ dzisiejszy jest ich zawartych 6. Na prze-
strzeni ostatnich 3 lat programy te przynosz¹ wy-
mierne korzyœci, bowiem trzy osoby zosta³y
umieszczone w Domu Pomocy Spo³ecznej, dwie
podjê³y pracê i wynajmuj¹ mieszkania, cztery od-
by³y leczenie odwykowe. W ramach projektu sys-
temowego „Od mojej aktywnoœci do aktywnej spo-
³ecznoœci” szeœæ osób bezdomnych zosta³o objê-
tych Programem Edukacyjno-Terapeutycznym.

Lokale chronione
Zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Brzesz-
czach z 28 wrzeœnia 2004 r. mieszkanie chro-
nione przeznacza siê dla osoby, która ze wzglê-
du na trudn¹ sytuacjê ¿yciow¹, wiek, niepe³-
nosprawnoœæ lub chorobê psychiczn¹ potrze-
buje wsparcia, ale nie wymaga us³ug w zakre-
sie œwiadczonym przez jednostkê ca³odobowej
opieki. Pobyt w mieszkaniu chronionym mo¿e
byæ przyznany w szczególnoœci osobom z za-
burzeniami psychicznymi, ofiarom przemocy,
osobom bezdomnym. Pobyt w lokalu chronio-
nym jest przyznawany w drodze decyzji admi-
nistracyjnej na okres do 6 miesiêcy z mo¿liwo-
œci¹ przed³u¿enia do 1 roku i jest odp³atny
w zale¿noœci od dochodów na osobê (od 0 do
100 z³otych za miesi¹c). OPS dysponuje 2 ta-
kimi mieszkaniami. W roku 2010 przebywa³y
w nich 2 rodziny.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbioro-
we odprowadzanie œcieków na terenie Gminy
Brzeszcze w okresie od 12.03.2011 r. do
11.03.2012 r. na sieci stanowi¹cej w³asnoœæ Re-
jonowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Ka-
nalizacji w Tychach S.A.:

1 m3 wody - 7,16 z³ + VAT
1 m3 odbioru œcieków - 4,86 z³ + VAT

Op³ata abonamentowa
W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza
g³ównego lub wskazania wodomierza mierz¹cego
iloœæ wody bezpowrotnie zu¿ytej - 7,63 z³ + VAT.
W rozliczeniach z osob¹ korzystaj¹c¹ z lokalu
w budynku wielolokalowym - 7,63 z³ + VAT.
W rozliczeniach na podstawie przepisów doty-
cz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia wody - 2,40
z³ + VAT.
Do podanych cen nale¿y doliczyæ podatek VAT
w wysokoœci 8%.

KWKWKWKWKW

Sk³adamy serdeczne podziêkowania za
uczestnictwo w pogrzebie, wszystkie mo-
dlitwy oraz zamówione msze œwiête za du-
szê naszej kochanej mamy

Syn i córka wraz z rodzinami

Od pocz¹tku marca zosta³y ograniczone
w powiecie oœwiêcimskim kontrakty dotycz¹-
ce ca³odobowej opieki medycznej. Temat bu-
dzi sporo emocji, szczególnie wœród mieszkañ-
ców gminy Brzeszcze, a tak¿e Zatora czy
Che³mka. Mieszkañcy musz¹ jeŸdziæ do Oœwiê-
cimiu, bo Narodowy Fundusz Zdrowia podpi-
sa³ kontrakt tylko z Zak³adem Lecznictwa Am-
bulatoryjnego w Oœwiêcimiu, a nie np. z przy-
chodniami w Brzeszczach.

Teraz mieszkañcy chc¹cy skorzystaæ z pomocy
lekarskiej od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
18.00-8.00 i przez ca³¹ dobê w soboty, niedziele
i œwiêta, musz¹ jechaæ do Oœwiêcimia. Zak³ad
Lecznictwa Ambulatoryjnego obejmuje gminy:
miejsk¹ i wiejsk¹ Oœwiêcim, Che³mek, Brzesz-
cze, Przeciszów i Zator. Inne gminy, takie jak:
Kêty, Osiek, Polanka Wielka obs³uguje w zakre-
sie tego rodzaju opieki Gminny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Kêtach.
- Warunki konkursu mówi³y o tym, ¿e od 1 marca
opieka ca³odobowa zmienia swoje zasady i prze-
staje byæ domen¹ wy³¹cznie lekarzy rodzinnych.
Pomoc by³a kierowana do tej pory do pacjentów
okreœlonej placówki, od tej chwili pe³ni siê opie-
kê dla wszystkich zamieszka³ych osób na danym
terenie. Teren dla ZLA w Oœwiêcimiu jest rozle-
g³y i obejmuje 107 697 mieszkañców. Posiada-
my trzy zespo³y lekarsko-pielêgniarskie i zatrud-
niamy ratownika medycznego, który jest kierowc¹
samochodu s³u¿bowego. ZLA realizuje opiekê w tej
formie ju¿ od 11 lat i to nie jest dla nas novum.
Nowoœci¹ s¹ odleg³e i czasoch³onne wyjazdy oraz

œwiadczenia pielêgniarskie, które wykonujemy
w czasie weekendu. Informacje o nas rozes³ali-
œmy do funduszu i do zak³adów, które do tej pory
pe³ni³y opiekê ca³odobow¹. Dane teleadresowe
s¹ powszechnie dostêpne. Jak do tej pory nie by³o
skarg pacjentów - wyjaœnia dyrektor ZLA w Oœwiê-
cimiu, Wojciech Wokulski i jednoczeœnie podkre-
œla, i¿ opieka ca³odobowa nie jest pogotowiem
bis, i nie jest przychodni¹ bis. Jest ona pewnego
rodzaju przed³u¿eniem funkcjonowania lekarza
rodzinnego poza godzinami pracy, który zapew-
nia dostêpnoœæ do œwiadczeñ przy nag³ym pogor-
szeniu zdrowia pacjenta b¹dŸ z koniecznoœci kon-
tynuowania leczenia.
Samorz¹dowcy krytycznie wypowiadaj¹ siê na te-
mat ca³odobowej opieki medycznej prowadzonej
przez ZLA w Oœwiêcimiu. Burmistrz Che³mka
Andrzej Saternus wskazuje na brak informacji prze-
kazanej do ubezpieczonych, jak ta opieka bêdzie
wygl¹daæ. S³owa krytyki wobec ca³odobowej opie-
ki medycznej padaj¹ tak¿e z ust w³odarza gminy
Zator. Podczas marcowego spotkania w powiecie
oœwiêcimskim na temat ca³odobowej opieki me-
dycznej pojawi³ siê pomys³ zorganizowania dy¿u-
rów lekarza „na miejscu” w poszczególnych gmi-
nach. Mog³yby to odbywaæ siê w wyznaczonych
godzinach. Jednak to rozwi¹zanie ma tak¿e s³abe
strony. Wiceburmistrz Brzeszcz Arkadiusz W³o-
szek zauwa¿y³, ¿e lekarzowi bêdzie trudno zd¹-
¿yæ na okreœlon¹ godzinê, gdy wielu pacjentów bê-
dzie oczekiwaæ od niego pomocy medycznej. Sa-
morz¹dowcy maj¹ w tej sprawie spotkaæ siê w kwiet-
niu, a swoje uwagi przes³aæ do NFZ.

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
„Remedium” w Brzeszczach realizuj¹cy œwiad-
czenia pielêgniarskie oraz po³o¿nicze na tere-
nie gminy Brzeszcze ma now¹ siedzibê.

Nowoczesne gabinety zabiegowe pielêgniarskie
i po³o¿nicze znajduj¹ siê w budynku przy ul.
Ofiar Oœwiêcimia 68. Oprócz gabinetów jest
równie¿ zaplecze, rejestracja pacjentów, po-
mieszczenie socjalne. Wszystkie gabinety, toa-
leta oraz wejœcie przystosowane s¹ dla osób nie-
pe³nosprawnych. Remedium zaprasza od po-
niedzia³ku do
pi¹tku w godz.
8.00-12.00
i 14.00-18.00.
Tel. 326260840.

Panie, które wykona³y w ubieg³ym roku ba-
dania mammograficzne w mammobusie
proszone s¹ o odbiór wyników w przychod-
ni przy ul. Pi³sudskiego 6 w Brzeszczach (po-
kój 107), codziennie w godz. 9.00-11.00.

Wiosna - piêkna pora roku. Niestety, dodatkowo
„upiêkszana” dzikimi wysypiskami na terenach
zalesionych i nad rzekami. W miejscach spacero-
wych opakowania plastikowe, szk³o, odpady go-
spodarcze w plastikowych workach. Sk¹d te œmie-
ci? Przecie¿ w naszej gminie wszyscy maj¹ podpi-
sane umowy na wywóz nieczystoœci sta³ych. Jest
segregacja, trwa zbiórka makulatury, a mimo to
dzikie wysypiska powstaj¹. Worki œmieci l¹duj¹

œp. Czes³awy Korczyk.

Podziêkowanie

Nowe ceny wody

UGUGUGUGUG

Emocje wokó³ opieki ca³odobowej

KaWKaWKaWKaWKaW

Remedium w nowym
lokalu

Odbierz wyniki badañ

Czas porz¹dkowania

Józef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef Stolarczyk

KWKWKWKWKW prosto z samochodów w przydro¿nych rowach.
Spaceruj¹cy nocami amatorzy mocnych trunków
pozostawiaj¹ czêsto rozbite butelki na skwerach
i spacerowych ulicach. Gmina wyda pieni¹dze na
likwidacjê œmietnisk. Dzieci i m³odzie¿ jak co roku
pójd¹ „Sprz¹taæ Ziemiê”. Widaæ jednak, ¿e edu-
kacja nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Mo¿e
skuteczne dzia³ania odpowiednich s³u¿b miejskich
i finansowe pouczenie przynios¹ oczekiwane skut-
ki, a œrodowisko by³o naturalnie czyste.

Wiosenny krajobraz...
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OSP Brzeszcze
Zarz¹d:
Prezes Zarz¹du: Grzegorz Chowaniec
Naczelnik: Marek Wyrobek
Wiceprezes: Marek Zawadzki
Zastêpca Naczelnika: Szymon Saduœ
Sekretarz, Skarbnik: Adam Maœlanka
Cz³onkowie Zarz¹du: Marek Maciewicz, Tomasz
Mrowczyk, Adrian Walczyk, Dawid Wyrobek.
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicz¹cy: Marek Repetowski
Cz³onek: Bart³omiej Bielenin

OSP Brzeszcze – Bór
Zarz¹d:
Prezes Zarz¹du: Tadeusz Moroñczyk
Naczelnik: Marek Merta
Skarbnik: Przemys³aw Wawrzyñski
Sekretarz: Klaudia Saduœ
Gospodarz: Jacek Merta
Zastêpca Naczelnika: Piotr Dziubek
Cz³onek Zarz¹du: Krzysztof Lisak
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicz¹cy Maciej Marusza
Cz³onkowie: Tomasz Baran, Rafa³ Wicher

OSP Jawiszowice
Zarz¹d:
Prezes Zarz¹du: Krzysztof Dadak
Naczelnik, Wiceprezes: Robert Chmielniak
Wiceprezes: Jan Krawczyk
Sekretarz: Józef Ligêza
Skarbnik: Dawid Pastuszka
Cz³onkowie Zarz¹du: Dawid Burzacki, W³ady-
s³aw Drabek, Mariusz Jarosz, Piotr Fajferek.
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicz¹cy Rafa³ Górecki
Wiceprzewodnicz¹cy: W³odzimierz Sajdak
Sekretarz: Wojciech Dziedzic

OSP Przecieszyn
Zarz¹d:
Prezes Zarz¹du: Ryszard Wanicki
Naczelnik, I Wiceprezes: Leszek Wolas
II Wiceprezes: Danuta Bu³ka
Zastêpca Naczelnika: Rafa³ Bu³ka
Sekretarz: Czes³aw Kruszyñski
Skarbnik: Irena Wolas
Kronikarz: Marcin Bu³ka
Gospodarz: Kazimierz Kalika
Cz³onek Zarz¹du: Marcin Kalika

OSP Skidziñ
Zarz¹d:
Prezes Zarz¹du: Mieczys³aw Fajferek
Wiceprezes, Naczelnik: Zdzis³aw Gara
Wiceprezes: Jerzy Krawczyk
Zastêpca Naczelnika: Marek G³¹b
Skarbnik: Leszek Maziarz
Sekretarz: Wac³aw D¹ba
Gospodarz: Zdzis³aw Noworyta
Kronikarz: Przemys³aw Staszczyk
Cz³onek Zarz¹du: Leszek Mitoraj
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicz¹cy: Jan Likus
Wiceprzewodnicz¹cy: Kazimierz Fajfer
Sekretarz: Marek Pindel

OSP Zasole
Zarz¹d:
Prezes Zarz¹du: Dariusz Lukasek
Naczelnik: Leszek Krawczyk
Zastêpca Naczelnika: Jacek Chrapek
Skarbnik: Irena Kózka
Sekretarz: Anna Rusin
Cz³onkowie Zarz¹du: Marcin Niedoœpia³, Woj-
ciech M¹sior
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicz¹cy: Edward Matyjasik
Cz³onkowie: Janusz Chrapek, Czes³aw Kózka

Zatrzymaj siê na chwilê, zastanów, porozmawiaj
ze sob¹. Masz wiele pytañ, ale nie masz czasu.
Stary bóg pieni¹dz w nowym wydaniu zdomino-
wa³ Twoje ¿ycie. Masz coraz wiêcej potrzeb, któ-
rych bez niego nie zrealizujesz. Wszystkim mu-
sisz wszystko zabezpieczyæ. £apiesz informacje
medialne. Politycy i dziennikarze przeœcigaj¹ w fa-
szerowaniu nas jedyn¹ prawd¹ polityczn¹ i eko-
nomiczn¹ - jedyn¹ dla opcji politycznej, któr¹ re-
prezentuj¹. Tobie - potrzebuj¹cemu obiecaj¹
wszystko, nawet wczasy pod piramidami. Niestety
w swej nieomylnej m¹droœci nie przewidzieli „re-
wolucji w Egipcie”, czyli nie wiedz¹ jednak
wszystkiego. Ju¿ kiedyœ budowali 3 miliony
mieszkañ, tysi¹ce kilometrów dróg, miliony
miejsc pracy. I po raz kolejny daliœmy siê nabraæ.
W naszym kraju od samorz¹dów lokalnych po
w³adze centralne nadal trwa debata napuszonego
pustos³owia, zaprawionego obra¿aniem siê i po-

mówieniami. Nawet „elita” naukowa z tytu³ami
profesorów ok³ada siê niewybrednymi pseudo ar-
gumentami w œrodkach masowego przekazu.
Myœl¹, ¿e tytu³ gwarantuje im m¹droœæ. Politycy,
zmieniaj¹c partie i uk³ady koalicyjne, zmieniaj¹
tak¿e pogl¹dy i oceny z dnia na dzieñ t³umacz¹c,
¿e tylko krowa nie zmienia pogl¹dów. To ja ju¿
wolê krowê, bo przynajmniej jest u¿yteczna i daje
coœ z siebie. Oni z naszej perspektywy tylko bior¹.
Zaszufladkowani w lokalne i krajowe konflikty
nie dostrzegaj¹ zewnêtrznych szans i zagro¿eñ.
Œlepi i g³usi ignoranci, bo trudno przypuszczaæ,
¿e s¹ wyrafinowanymi cynikami. Aby byæ cyni-
kiem, trzeba mieæ wiedzê i klasê.
Mocarstwowe zachowania czêœci polityków prze-
ra¿aj¹ zw³aszcza w czasie rocznicowych manife-
stacji z pochodniami. Wiêkszoœæ z nich podobno
czyta³a i s³ucha³a Papie¿a Jana Paw³a II. Czêsto
cytuj¹ jego s³owa. Có¿ z tego, kiedy nie chc¹ ko-
rzystaæ z samych jego nauk. 10 kwietnia czeka nas
rocznica katastrofy smoleñskiej, a 1 maja beatyfi-
kacja Jana Paw³a II. Zastanówmy siê, czy po kon-
trowersyjnej formie czczenia pamiêci ofiar trage-
dii, jej aktorzy odziani w ob³udê stan¹ przed o³ta-
rzami i telebimami w Rzymie i ca³ej Polsce i bêd¹
nas przekonywali o jednoœci  w imiê wy¿szych
celów narodowych. Nikt nie zbuduje ani sobie ani
swojej partii autorytetu negacj¹ dzia³añ konkuren-
cji bez podania alternatywnych rozwi¹zañ. Jak na

razie jest to kabaret na ¿enuj¹co niskim poziomie.
Nie ma programów, a partyjni pseudo fachowcy
odczytuj¹ przed kamerami teksty o zabarwieniu
gospodarczym, których chyba sami nie rozumiej¹,
a w³adza i biurokracja w Polsce kosztuje coraz
wiêcej. Mimo obietnic wyborczych Senat ma siê
dobrze. Na Wiejskiej mamy nadal 460 pos³ów, któ-
rzy uchwalaj¹ setki ustaw (tak jakbyœmy ¿yli w pañ-
stwie bez prawa), których czêsto sami nie rozumiej¹,
ale có¿ - lobbyœci maj¹ „si³ê” przekonywania.
Od lat liderzy polityczni mówi¹ nam o odpolitycz-
nieniu samorz¹dów. Obecnie temat powraca. Za
cztery lata bêdzie to samo. Dla zaplecza politycz-
nego partii musz¹ byæ mandaty i etaty we w³adzach
lokalnych. Za darmo nie ma nic! Fakt, ¿e tak jest,
to równie¿ nasza wina. Nie pamiêtamy, nie rozli-
czamy, nie bierzemy udzia³u w wyborach. Dlate-
go ci¹gle ci sami gracze, zmieniaj¹c tylko miejsce
siedzenia, graj¹ znaczonymi kartami w czasie kam-
panii wyborczych - dla nas. A kiedy ich ju¿ wybie-
rzemy, graj¹ dla siebie i swoich partii, które i tak
my utrzymujemy z bud¿etu. Dlatego niczego nie
zmieni¹, bo to by³by pocz¹tek prawdziwej demo-
kracji, która wyeliminowa³aby paso¿yty politycz-
ne. W ich wyst¹pieniach przed kamerami naj-
wa¿niejszym zwrotem jest „skandal!”, kiedy oce-
niaj¹ siebie wzajemnie. Na takie wyst¹pienia nie
trzeba rozumu.

Czas rozumu
Dziœ najm¹drzejszy jest ten.
Kto - jak zobaczy rosn¹ce drzewo -
mówi, ¿e to drzewo,
a nie unosi siê nad ziemi¹ w
pustos³owiu.
Prawdy podstawowe s¹ zawsze
proste.

J. Tischner

Nowe w³adze OSP

Józef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef Stolarczyk

Zapisy do przedszkoli oraz klas pierw-
szych  szkó³ podstawowych i gimnazjów pro-
wadzonych przez gminê Brzeszcze odbywaæ
siê bêd¹ od 1 marca do 15 kwietnia 2011 r.
Zapraszamy rodziców i prawnych opieku-
nów w godzinach od 8.00-15.00 do kance-
larii placówek oœwiatowych.

Bo¿ena SobociñskaBo¿ena SobociñskaBo¿ena SobociñskaBo¿ena SobociñskaBo¿ena Sobociñska

Og³oszenie

Dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji

Nowe ceny biletów MZK
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Burmistrz Brzeszcz og³asza konkurs na
kandydata na stanowisko dyrektora Gimna-
zjum nr 2 w Brzeszczach, ul. Lipowa 3.

Do konkursu mo¿e przyst¹piæ:
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któ-
ry spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
a) ukoñczy³ studia wy¿sze magisterskie i posiada
przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w gimna-
zjum. W przypadku gimnazjum mo¿e równie¿
przyst¹piæ nauczyciel, który ukoñczy³ studia
pierwszego stopnia lub studia wy¿sze zawodowe
i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukoñ-
czy³ nauczycielskie kolegium jêzyków obcych,
posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w gimnazjum;
b) ukoñczy³ studia wy¿sze lub studia podyplo-
mowe z zakresu zarz¹dzania albo kurs kwalifika-
cyjny z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹, prowadzo-
ny zgodnie z przepisami w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pe-
dagogicznej na stanowisku nauczyciela lub piê-
cioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego;
d) uzyska³:
- co najmniej dobr¹ ocenê pracy w okresie ostat-
nich piêciu lat pracy przed przyst¹pieniem do
konkursu na stanowisko dyrektora lub pozytywn¹
ocenê dorobku zawodowego w okresie ostatnie-
go roku przed przyst¹pieniem do konkursu na sta-
nowisko dyrektora,
- w przypadku nauczyciela akademickiego - po-
zytywn¹ ocenê pracy w okresie ostatnich czte-
rech lat pracy w szkole wy¿szej przed przyst¹-
pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
e) spe³nia warunki zdrowotne niezbêdne do wy-
konywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której
mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela, a w przypadku na-
uczyciela akademickiego - kar¹ dyscyplinarn¹,
o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.
U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), oraz nie toczy siê
przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;
g) nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem za
umyœlne przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo
skarbowe;
h) nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie
karne lub o ubezw³asnowolnienie;
i) nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji zwi¹-
zanych z dysponowaniem œrodkami publiczny-
mi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub
art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych.
2. Osoba niebêd¹ca nauczycielem, która spe³nia
nastêpuj¹ce wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie (nie dotyczy
obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Europej-
skiej, pañstw cz³onkowskich EFTA - stron umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacji Szwajcarskiej;
b) ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie;
c) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy, w tym

co najmniej dwuletni sta¿ pracy na stanowisku
kierowniczym;
d) ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych
i korzysta z praw publicznych;
e) nie toczy siê przeciwko niej postêpowanie kar-
ne, dyscyplinarne lub postêpowanie o ubezw³a-
snowolnienie,
f) spe³nia wymagania okreœlone w punkcie 1) b,
1) e, 1) g, 1) i.

Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu po-
winny zawieraæ:
1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz
z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju szko³y;
2) poœwiadczon¹ przez kandydata za zgodnoœæ
z orygina³em kopiê dowodu osobistego lub inne-
go dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ oraz
poœwiadczaj¹cego obywatelstwo kandydata;
3) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodo-
wej, zawieraj¹cy w szczególnoœci informacje o sta-
¿u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczy-
ciela lub sta¿u pracy dydaktycznej - w przypad-
ku nauczyciela akademickiego lub sta¿u pracy,
w tym na stanowisku kierowniczym - w przypad-
ku osoby niebêd¹cej nauczycielem;
4) orygina³y lub poœwiadczone przez kandydata
za zgodnoœæ z orygina³em kopie dokumentów
potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u
pracy o którym mowa w pkt 3;
5) orygina³y lub poœwiadczone przez kandydata
za zgodnoœæ z orygina³em kopie dokumentów
potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wy-
kszta³cenia, w tym dyplomu ukoñczenia stu-
diów wy¿szych lub œwiadectwa ukoñczenia stu-
diów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo
œwiadectwa ukoñczenia kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹;
6) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwska-
zañ zdrowotnych do wykonywania pracy na sta-
nowisku kierowniczym;
7) oœwiadczenie, ¿e przeciwko kandydatowi nie
toczy siê postêpowanie karne, postêpowanie
dyscyplinarne lub postêpowanie o ubezw³asno-
wolnienie;
8) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ skazany pra-
womocnym wyrokiem za umyœlne przestêpstwo
lub umyœlne przestêpstwo skarbowe;
9) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za-
kazem pe³nienia funkcji zwi¹zanych z dyspono-
waniem œrodkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych lub art. 147 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych;
10) oœwiadczenie o dope³nieniu obowi¹zku, o któ-
rym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 paŸdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa
z lat 1944-1990 oraz treœci tych dokumentów (Dz.
U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z póŸn. zm.)
11) orygina³ lub poœwiadczon¹ przez kandydata
za zgodnoœæ z orygina³em kopiê aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomo-
wanego - w przypadku nauczyciela;
12) orygina³ lub poœwiadczona przez kandydata
za zgodnoœæ z orygina³em kopia karty oceny pra-
cy lub oceny dorobku zawodowego - w przypad-
ku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹

dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust.1 usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczy-
ciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365 z póŸn. zm.) - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oœwiadczenie, ¿e kandydat ma pe³n¹ zdolnoœæ
do czynnoœci prawnych i korzysta z pe³ni praw
publicznych - w przypadku osoby niebêd¹cej
nauczycielem;
15) oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgod-
nie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych w celach przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach
z podanym adresem zwrotnym i telefonem kon-
taktowym z dopiskiem: KONKURS NA STA-
NOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM NR
2 W BRZESZCZACH w terminie do 26 kwiet-
nia 2011 r. do godz. 15.00  na adres:

GMINNY ZARZ¥D EDUKACJI
UL.KOSYNIERÓW 20
32-620 BRZESZCZE

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa po-
wo³ana przez Burmistrza Brzeszcz (32-620
Brzeszcze, ul. Koœcielna 4). O terminie i miejscu
przeprowadzenia postêpowania konkursowego
kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

Burmistrz Brzeszcz og³asza konkurs na kan-
dydata na stanowisko dyrektora Szko³y Podsta-
wowej w Jawiszowicach, ul. Kusociñskiego 1.

Do konkursu mo¿e przyst¹piæ:
1) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któ-
ry spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
a) ukoñczy³ studia wy¿sze magisterskie i posiada
przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole
podstawowej. W przypadku szko³y podstawowej
mo¿e równie¿ przyst¹piæ nauczyciel, który ukoñ-
czy³ studia pierwszego stopnia lub studia wy¿sze
zawodowe i posiada przygotowanie pedagogicz-
ne lub ukoñczy³ kolegium nauczycielskie albo  na-
uczycielskie kolegium jêzyków obcych, posiada
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela w szkole podstawowej;
b) ukoñczy³ studia wy¿sze lub studia podyplo-
mowe z zakresu zarz¹dzania albo kurs kwalifika-
cyjny z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹, prowadzo-
ny zgodnie z przepisami w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pe-
dagogicznej na stanowisku nauczyciela lub piê-
cioletni sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego;
d) uzyska³:
- co najmniej dobr¹ ocenê pracy w okresie ostat-
nich piêciu lat pracy przed przyst¹pieniem do
konkursu na stanowisko dyrektora lub pozytywn¹
ocenê dorobku zawodowego w okresie ostatnie-
go roku przed przyst¹pieniem do konkursu na sta-
nowisko dyrektora,
- w przypadku nauczyciela akademickiego - po-
zytywn¹ ocenê pracy w okresie ostatnich czte-
rech lat pracy w szkole wy¿szej przed przyst¹-

Konkurs

Konkurs

Edukacja
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pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
e) spe³nia warunki zdrowotne niezbêdne do wy-
konywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której
mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela, a w przypadku na-
uczyciela akademickiego - kar¹ dyscyplinarn¹, o któ-
rej mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r.- Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365 ze zm.), oraz nie toczy siê prze-
ciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;
g) nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem za
umyœlne przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo
skarbowe;
h) nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie
karne lub o ubezw³asnowolnienie;
i) nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji zwi¹-
zanych z dysponowaniem œrodkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoœci za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych lub art.
147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych.
2. Osoba niebêd¹ca nauczycielem, która spe³nia
nastêpuj¹ce wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie (nie dotyczy
obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Europej-
skiej, pañstw cz³onkowskich EFTA - stron umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacji Szwajcarskiej;
b) ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie;
c) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy,
w tym co najmniej dwuletni sta¿ pracy na stano-
wisku kierowniczym;
d) ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych
i korzysta z praw publicznych;
e) nie toczy siê przeciwko niej postêpowanie kar-
ne, dyscyplinarne lub postêpowanie o ubezw³a-
snowolnienie,
f) spe³nia wymagania okreœlone w punkcie 1) b,
1) e, 1) g, 1) i.

Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu po-
winny zawieraæ:

1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz
z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju szko³y;
2) poœwiadczon¹ przez kandydata za zgodnoœæ
z orygina³em kopiê dowodu osobistego lub inne-
go dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ oraz
poœwiadczaj¹cego obywatelstwo kandydata;
3) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodo-
wej, zawieraj¹cy w szczególnoœci informacje
o sta¿u pracy pedagogicznej - w przypadku na-
uczyciela lub sta¿u pracy dydaktycznej - w przy-
padku nauczyciela akademickiego lub sta¿u pra-
cy, w tym na stanowisku kierowniczym - w przy-
padku osoby niebêd¹cej nauczycielem;
4) orygina³y lub poœwiadczone przez kandydata
za zgodnoœæ z orygina³em kopie dokumentów
potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u
pracy o którym mowa w pkt 3;
5) orygina³y lub poœwiadczone przez kandydata
za zgodnoœæ z orygina³em kopie dokumentów
potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wy-
kszta³cenia, w tym dyplomu ukoñczenia stu-
diów wy¿szych lub œwiadectwa ukoñczenia stu-
diów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo
œwiadectwa ukoñczenia kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹;
6) zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwska-
zañ zdrowotnych do wykonywania pracy na sta-
nowisku kierowniczym;
7) oœwiadczenie, ¿e przeciwko kandydatowi
nie toczy siê postêpowanie karne, postêpowa-
nie dyscyplinarne lub postêpowanie o ubez-
w³asnowolnienie;
8) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ skazany pra-
womocnym wyrokiem za umyœlne przestêpstwo
lub umyœlne przestêpstwo skarbowe;
9) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za-
kazem pe³nienia funkcji zwi¹zanych z dyspono-
waniem œrodkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialnoœci za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych lub art. 147 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych;
10) oœwiadczenie o dope³nieniu obowi¹zku, o któ-

rym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 paŸdziernika 2006 r . o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa
z lat 1944-1990 oraz treœci tych dokumentów (Dz.
U. z 2007 r.  Nr 63, poz. 425 z póŸn. zm.);
11) orygina³ lub poœwiadczona przez kandydata
za zgodnoœæ z orygina³em kopiê aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomo-
wanego - w przypadku nauczyciela;
12) orygina³ lub poœwiadczona przez kandydata
za zgodnoœæ z orygina³em kopiê karty oceny pra-
cy lub oceny dorobku zawodowego - w przypad-
ku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹
dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczy-
ciela lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365 z póŸn. zm.) - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oœwiadczenie, ¿e kandydat ma pe³na zdolnoœæ
do czynnoœci prawnych i korzysta z pe³ni praw
publicznych - w przypadku osoby niebêd¹cej
nauczycielem;
15) oœwiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgod-
nie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych w celach przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach
z podanym adresem zwrotnym i telefonem kon-
taktowym z dopiskiem: KONKURS NA STANO-
WISKO DYREKTORA SZKO£Y POSTAWO-
WEJ W JAWISZOWICACH w terminie do 26
kwietnia 2011 r. do godz. 15.00 na adres:

GMINNY ZARZ¥D EDUKACJI
UL.KOSYNIERÓW 20
32-620 BRZESZCZE

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa po-
wo³ana przez Burmistrza Brzeszcz (32-620
Brzeszcze, ul. Koœcielna 4). O terminie i miejscu
przeprowadzenia postêpowania konkursowego
kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

W  ramach projektu Mi-
nisterstwa Edukacji Narodo-
wej Zespó³ Szkolno-Przed-
szkolny nr 3 w Skidziniu uzy-
ska³ w roku szkolnym 2010/
2011 tytu³  „Szko³a Odkryw-
ców Talentów”.

Wyró¿nienie szko³y przez Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej tytu³em oraz umieszczenie placów-
ki na polskiej mapie Szkó³ Odkrywców Talentu
(www. roktalentów.men.gov.pl) stanowi du¿y za-
szczyt jest niezwykle wa¿nym wyró¿nieniem.
- Mamy nadziejê, ¿e uzyskane odznaczenie do-
datkowo wspomo¿e proces odkrywania i wspie-
rania talentów wœród uczniów, w tym równie¿
tych szczególnie uzdolnionych. Z wielkim zaan-
ga¿owaniem wziêliœmy udzia³ w projekcie MEN
„Opracowanie i wdro¿enie kompleksowego sys-
temu pracy z uczniem zdolnym”, w ramach któ-
rego na stronie internetowej ogólnopolskiej mapy
pojawi³y siê miejsca odkrywania talentów, pro-
muj¹c instytucje i organizacje wspieraj¹ce osi¹-

gniêcia dzieci i m³odzie¿y. Od lat jednym z prio-
rytetów dzia³ania szko³y by³o pomaganie uczniom
w rozwoju ich potencja³u intelektualnego, pomoc
w odkrywaniu zdolnoœci, pasji, talentów. Starali-
œmy siê przy tym nie zapominaæ, ¿e szko³a nasta-
wiona na wsparcie ka¿dego dziecka powinna nie
tylko zmniejszaæ ryzyko zagubienia po drodze
„diamentów”, ale tak¿e zaj¹æ siê tymi ju¿ „wy³o-
wionymi”. Dlatego w³aœnie du¿¹ wagê przywi¹-
zujemy do organizowanych corocznie imprez œro-
dowiskowych i ogólnoszkolnych, na których
wszyscy uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ prezentowa-
nia swoich zdolnoœci przed licznie zgromadzo-
nymi na sali rodzinami i goœæmi.  Przyst¹piliœmy
do projektu DIAMENT, którego celem jest stwo-
rzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w woje-
wództwie ma³opolskim. Efektem by³o wy³onie-
nie trzech wyj¹tkowo uzdolnionych uczniów w za-
kresie matematyki, informatyki i przedsiêbiorczo-
œci, którzy zostali otoczeni szczególn¹ opiek¹ dy-
daktyczno-merytoryczn¹ w szkole i specjalnych
oœrodkach. Ponadto proponujemy naszym wycho-
wankom szeroki wachlarz zajêæ pozalekcyjnych,

na których maj¹ mo¿liwoœæ rozwijania swoich
zainteresowañ. Z kolei uzdolnienia humanistycz-
ne uczniowie poszerzaj¹  na kole polonistycznym
w trakcie realizacji programu „Rozwijajmy na-
sze zdolnoœci, rozbudŸmy nasz¹ wyobraŸniê”.
Odby³y siê tak¿e zajêcia z uczniami pod k¹tem
przejawianych okreœlonych zdolnoœci pod has³em
„Szlifowanie diamentów”. Myœl „Ruch drzwia-
mi do uczenia siê” towarzyszy nam zawsze.
Uczniowie rozwijaj¹ swoje zdolnoœci zarówno
indywidualnie, jak i zespo³owo w trakcie wielu
imprez sportowych, osi¹gaj¹c du¿e sukcesy. Cie-
szymy siê, gdy nasi wychowankowie prezentuj¹
umiejêtnoœci taneczne na szkolnych i œrodowisko-
wych uroczystoœciach - stwierdza z uœmiechem
dyrektor ZSP 3 Urszula Bando³a.
W trakcie ca³ego procesu wychowawczo-dy-
daktycznego nie wolno zapominaæ, ¿e zdolno-
œci, zainteresowania, mo¿liwoœci uczniów s¹
ró¿norodne. Dzieci wymagaj¹ ró¿nych œcie¿ek
edukacyjnych, a nowoczesna szko³a ze skutecz-
nym nauczaniem powinna stworzyæ warunki do
jego wszechstronnego rozwoju.

Rok odkrywania talentów

Danuta SkowronekDanuta SkowronekDanuta SkowronekDanuta SkowronekDanuta Skowronek

Edukacja
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Celem kon-
kursu s¹ pro-
mocja piêkna

krajobrazu „Doliny So³y”, upowszechnianie
i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztu-
ki oraz aktywizacja mieszkañców regionu w za-
kresie odkrywania i poznawania bogactwa na-
turalnego w³asnej okolicy.

Organizatorem konkursu fotograficznego „Doli-
na So³y w obiektywie mieszkañców” jest Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania „Dolina
So³y”, z siedzib¹ w Rajsku, ul. Edukacyjna 9,
www.dolinasoly.eu, tel. 33/ 843 60 28, e-mail:
biuro@dolinasoly.eu.
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ mieszkañcy
Gminy Kêty, Brzeszcze, Che³mek oraz Gminy
Wiejskiej Oœwiêcim z wyj¹tkiem Cz³onków Za-
rz¹du Stowarzyszenia LGD „Dolina So³y” oraz
pracowników biura LGD. Uczestnik konkursu
powinien nades³aæ 8 zdjêæ przedstawiaj¹cych kra-
jobraz obszaru LGD „Dolina So³y”, których jest
autorem. Wymagania techniczne dotycz¹ce
sk³adanych fotografii: fotografie nale¿y nadsy-
³aæ w postaci cyfrowej na noœnikach CD wy³¹cz-
nie w formacie .jpg, fotografie powinny byæ wy-
konane aparatem z matryc¹ minimum 12 milio-
nów pixeli, crop nie mniejszy ni¿ 90% klatki,
przestrzeñ barwna sRGB.
Prace konkursowe nale¿y sk³adaæ w nieprzekra-
czalnym terminie od 04.04.2011 do 17.06.2011.
Prace nale¿y sk³adaæ osobiœcie lub za poœrednic-
twem poczty / przesy³ki kurierskiej na adres: Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania „Dolina
So³y”, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Rajsko, w go-
dzinach 8.00-16.00. Prace z³o¿one po terminie nie
bêd¹ podlega³y ocenie. W przypadku przesy³ek
decyduje data wp³ywu do biura LGD. Do koper-
ty zaadresowanej na Organizatora z dopiskiem
„Konkurs fotograficzny” nale¿y w³o¿yæ p³ytê z na-

granymi zdjêciami oznaczon¹ god³em uczestni-
ka (pseudonimem) oraz drug¹ zaklejon¹ kopertê,
oznaczon¹ na zewn¹trz god³em uczestnika (pseu-
donimem), która zawieraæ bêdzie w œrodku in-
formacje z nastêpuj¹cymi danymi identyfiku-
j¹cymi autora: imiê, nazwisko, data urodzenia,
adres zamieszkania, telefon oraz nastêpuj¹c¹ pod-
pisan¹ klauzulê:

„Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich da-
nych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Dzia³ania „Dolina So³y” - Organizatora
Konkursu Fotograficznego „Dolina So³y w obiek-
tywie mieszkañców”, w celach wynikaj¹cych
z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustaw¹
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.). Równoczeœnie poprzez wys³anie zdjêæ na
konkurs nieodp³atnie przenoszê na Organizato-
ra prawo do wykorzystania fotografii w publi-
kacjach promocyjnych oraz na stronie interne-
towej Organizatora.”
Osoby niepe³noletnie do³¹czaj¹ w zaklejonej ko-
percie pisemn¹ zgodê rodziców lub opiekunów
na udzia³ w konkursie. Jednoczeœnie rodzice lub
opiekunowie podpisuj¹ wraz z bior¹cym udzia³
w konkursie oœwiadczenie, o którym mowa w pkt.
III. 5. W konkursie mog¹ braæ udzia³ jedynie te
prace, które nie zosta³y nigdzie publikowane,
a autor zdjêcia posiada jedyne prawo do dyspo-
nowania zg³oszonymi zdjêciami. Organizator za-
strzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac
nie spe³niaj¹cych wymienionych wy¿ej wymo-
gów (m. in. zamieszkanie na terenie w/w Gmin)
oraz zdjêæ z³ej jakoœci (uniemo¿liwiaj¹cych wy-
korzystanie w publikacjach).
Ocena nades³anych prac odbywaæ siê bêdzie
w dwóch etapach. W pierwszym Cz³onkowie Za-
rz¹du Stowarzyszenia LGD „Dolina So³y” wy-
bior¹ 5 uczestników, których prace przejd¹ do

drugiego etapu oceny. Zdjêcia wybranych uczest-
ników zostan¹ wywo³ane w celu umo¿liwienia
przeprowadzenia drugiego etapu oceny. Drugi
etap oceny bêdzie mia³ charakter g³osowania.
Zdjêcia wybrane w pierwszym etapie oceny zo-
stan¹ zaprezentowane w formie wystawy podczas
Walnego Zebrania Cz³onków LGD „Dolina
So³y”, które odbêdzie siê 28.06.2011 roku.
Cz³onkowie za pomoc¹ kart do g³osowania wy-
bior¹ autora najlepszych zdjêæ. Zwyciê¿y osoba,
która uzyska najwiêksz¹ iloœæ g³osów. W przy-
padku uzyskania równej iloœci g³osów przez
dwóch lub wiêcej uczestników konkursu ostatecz-
na decyzja o wyborze zwyciêzcy konkursu bê-
dzie nale¿a³a do Cz³onków Zarz¹du Stowarzysze-
nie LGD „Dolina So³y”. Zwyciêzcy konkursu
zostan¹ powiadomieni o wynikach przez Organi-
zatora listownie. Ponadto informacja o wynikach
konkursu zostanie opublikowana na stronie in-
ternetowej Organizatora.
Organizatorzy konkursu postanawiaj¹ przyznaæ
nastêpuj¹ce nagrody;
- za zajêcie I miejsca - kupon zakupowy na kwo-
tê 1000 z³ (tysi¹c z³otych) do zrealizowana w skle-
pie ze sprzêtem fotograficznym
- za zajêcie II miejsca - kupon zakupowy na kwotê
600 z³ (szeœæset z³otych) do zrealizowana w skle-
pie ze sprzêtem fotograficznym
- za zajêcie I miejsca - kupon zakupowy na
kwotê 400 z³ (czterysta z³otych) do zrealizo-
wana w sklepie ze sprzêtem fotograficznym.

Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego
wykorzystania oraz umieszczania nades³anych na
konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem
autora) w materia³ach promocyjnych dotycz¹cych
dzia³alnoœci Stowarzyszenia LGD „Dolina So³y”,
a tak¿e do wielokrotnej ekspozycji prac nades³a-
nych na konkurs w ró¿nych miejscach, w zwi¹z-
ku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ statutow¹.
Uprawnienia, o których mowa powy¿ej, przys³u-
guj¹ Organizatorowi nieodp³atnie, na podstawie
oœwiadczeñ z³o¿onych przez autorów zdjêæ, a wy-
maganych w pkt. II. 5 niniejszego regulaminu.

Dolina So³y w obiektywie mieszkañców
– konkurs fotograficzny

Wiktoria P³u¿ek (z domu Popiela) urodzi³a
siê 10 grudnia 1910 roku w wielodzietnej rodzi-
nie w Osieku ko³o Oœwiê-
cimia. Ojciec Wiktorii, Ja-
kub Popiela, by³ górni-
kiem i pracowa³ w Kopal-
ni Wêgla Kamiennego
„Brzeszcze”, a matka zaj-
mowa³a siê wychowywa-
niem dzieci. Oœmioosobo-
wa rodzina po przepro-
wadzce z Osieka mieszka-
³a w Brzeszczach na osie-
dlu górniczym Nowa Kolonia. Pani Wiktoria, bê-
d¹c pann¹, tak¿e pracowa³a w kopalni, najpierw
w sortowni, a potem w biurze. Z chwil¹ wyjœcia
za m¹¿ za Alojzego P³u¿ka - górnika-elektryka,
a w póŸniejszym czasie sztygara - przenios³a siê
z mê¿em na osiedle Stara Kolonia, gdzie zajê³a
siê wychowywaniem dwójki dzieci - syna Stani-
s³awa i córki Marii oraz prowadzeniem domu. Ju-
bilatka obecnie mieszka u córki w Krakowie,
gdzie uroczyœcie obchodzi³a 100. rocznicê uro-

dzin. Do Krakowa zjecha³a siê liczna rodzina cór-
ki Marii i synowej Wandy: 5 wnuczek z rodzina-

mi, 9 prawnuków i prawnu-
czek oraz najm³odsi w rodzi-
nie - 2 praprawnuków, a tak-
¿e teœæ córki - Dziadzio W³o-
dzimierz. Wszystkim pamiê-
taj¹cym o Babci Wikci -
szczególnie Pani Burmistrz
Brzeszcz Teresie Jankowskiej
i Pani Annie Adamczyk z Urzê-
du Stanu Cywilnego - serdecz-
nie dziêkujemy za z³o¿one

¿yczenia i odwiedziny, które by³y ogromnym prze-
¿yciem dla Szacownej Jubilatki.

Setne urodziny Babci Wikci
Wypo¿yczalnie naczyñ gospodarstwa domowe-
go mieœci³y siê w domu cz³onkini Józefy Lipo-
wieckiej i przewodnicz¹cej Czes³awy Turek.

Sprostowanie

Bezpoœredni numer do Ca³odobowej Opieki
Medycznej w Oœwiêcimiu: 33 843 05 95 (w ty-
godniu czynne w godz. 18.00-8.00, w soboty,
niedziele i œwiêta ca³odobowo).

Zawiadomienie

Wszystkim Przyjacio³om i Znajomym, któ-
rzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzie-
lili z nami smutek i ¿al, okazali wiele serca,
duchowego wsparcia, wspó³czucia i ¿yczli-
woœci, wziêli liczny udzia³ w uroczystoœci
pogrzebowej

œp.  Anieli Siwiec,
a w szczególnoœci - Rodzinie, Przyjacio³om,
S¹siadom, Pracownikom PSS „Górnik”
Brzeszcze za modlitwê, pamiêæ, liczne in-
tencje mszalne, z³o¿one wieñce i kwiaty ser-
deczne podziêkowania sk³ada córka Stani-
s³awa z rodzin¹.

Podziêkowanie

Maria WMaria WMaria WMaria WMaria Wolnyolnyolnyolnyolny

Jubilatka z rodzin¹

„Ludzie których kochamy, zostaj¹ na za-
wsze, bo zostawili œlady w naszych sercach”
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Trzydzieœci lat temu, gdy by³em na drugim
roku ogrodnictwa, moim marzeniem by³o za-
³o¿enie kolekcji roœlin egzotycznych, zw³aszcza
tych u¿ytecznych jak kawa, cytryna, ananas
czy wanilia.

O dziwo, dosyæ szybko uda³o mi siê zdobyæ kil-
ka z nich. Zwiedzaj¹c ogród botaniczny, nawi¹-
za³em kontakt z tamtejszymi pracownikami. Oka-
za³o siê, ¿e rozmna¿aj¹ oni wiele roœlin rosn¹-
cych w szklarniach. Ale ich nie sprzedawali. Jed-
nak dziêki uprzejmoœci jednej
z pañ, po wykonaniu drobnych
prac ogrodniczych, otrzyma-
³em upragnion¹ waniliê i pieprz
czarny. Pani twierdzi³a, ¿e nie
uda mi siê zbyt d³ugo utrzymaæ
wanilii przy ¿yciu w warun-
kach domowych. Trzeba bo-
wiem wyjaœniæ, ¿e wanilia (³ac.
Vanilla planifolia) nale¿y do
rodziny storczykowatych
(Orchidaceae). Jak pisz¹ prof. dr Janina Pieni¹-
¿ek i prof. dr Szczepan Pieni¹¿ek w ksi¹¿ce „Owo-
ce krain dalekich”, roœlina ta pochodzi z Archi-
pelagu Antylskiego. Od niepamiêtnych czasów
uprawiali j¹ Indianie w Ameryce Œrodkowej. Jest
typow¹ roœlin¹ lasów strefy tropikalnej, gdzie pa-
nuje klimat o obfitych i czêstych opadach. Wani-
lia ma liœcie d³ugie, skórzaste, pod³u¿ne. Na ³ody-
gach wyrastaj¹ bia³e korzenie powietrzne dostar-
czaj¹ce wody i soli mineralnych roœlinie oraz
przytwierdzaj¹ j¹ do podpór. Umieœci³em sadzon-
kê w prymitywnej szklarence naokiennej zrobio-
nej z kilku listewek i kawa³ków cienkiej foli (z wo-
reczków). Tak przetrwa³a do wakacji, a potem
przenios³em j¹ do zwyk³ego akwarium w domu
(oczywiœcie bez wody) wraz z kilkoma innymi
roœlinami (pieprz i ró¿ne bromeliaki). Przykry-
³em wszystko kawa³kiem szyby, zapewniaj¹c
wiêksz¹ wilgotnoœæ powietrza. Po kilku latach
pozosta³a mi tylko wanilia, która wyros³a z ma³ej
doniczki, utworzy³a sobie na dnie akwarium w³a-
sne pod³o¿e (resztki liœci, korzeni) i oczywiœcie

„wysz³a ze œrodka”, wypuœci³a d³ugie pêdy cze-
piaj¹ce siê szyby, framugi okna (pó³nocnego).
Powoli rozrasta³a siê, stawa³a siê coraz wiêksza,
a ja zaplata³em j¹ w kó³ko, tak by mieœci³a siê na
niewielkim parapecie. Dopiero po przeprowadz-
ce do nowego domu przenios³em j¹ do specjalne-
go pomieszczenia zwanego przez nas „ogrodem
zimowym” i rozwiesi³em jej pêdy po konstruk-
cji. Nadal wyrasta z tego samego akwarium, w któ-
rym umieœci³em j¹ 30 lat temu, ale tym razem sta-
nowi ono dla niej doniczkê, z której wyrasta po-

tê¿na roœlina. Obecnie roœnie
w ciekawym otoczeniu (np.
bananowce, awokado, granat,
cytryna, ananas, kawa i wie-
le innych). Dopiero teraz po-
czu³a siê jak u siebie i roz-
poczê³a intensywny wzrost,
pêdy zgrubia³y, liœcie sta³y
siê ciemnozielone, b³yszcz¹-
ce i du¿o wiêksze. Po dwóch
latach w nowym miejscu

wreszcie zakwit³a! Wytworzy³a kilka kwiatosta-
nów z œredniej wielkoœci kwiatami, które rozwi-
ja³y siê w nocy i, niestety - po 12 godzinach prze-
kwita³y. Jednak codziennie rozwija³ siê w kwia-
tostanie jeden piêkny kwiat. I tak kwit³a przez
kilka miesiêcy. Niestety nie uda³o mi siê dopro-
wadziæ do zapylenia, tak by powsta³y torebki na-
sienne (to one, po d³ugotrwa³ym i skomplikowa-
nym procesie, stanowi¹ ow¹ znan¹ chyba wszyst-
kim aromatyczn¹ przyprawê). Mo¿e w tym roku
uda mi siê to zrobiæ? Jest nadzieja, bowiem wa-
nilia znowu wytworzy³a p¹ki kwiatowe. Od wie-
lu lat rozmna¿am j¹  i w niewielkich iloœciach od-
sprzedajê lub wymieniam siê na inne roœliny z chêt-
nymi osobami. Po trzydziestoletnim okresie do-
œwiadczeñ mogê œmia³o powiedzieæ, ¿e nie jest to
roœlina niemo¿liwa do uprawy w mieszkaniu. Wy-
starczy tylko trochê wiedzy (któr¹ dzielê siê z chêt-
nymi) i starannoœci, a to piêkne i ciekawe pn¹cze
potrafi siê wspaniale odwdziêczyæ, zakwitaj¹c
wspania³ymi kwiatami.

Z notatnika ogrodnika – przygoda z wanili¹

Maciej SkowronekMaciej SkowronekMaciej SkowronekMaciej SkowronekMaciej Skowronek

Pajdokraci siê kszta³c¹

Kancelistka Dzieciêcej WyobraŸniKancelistka Dzieciêcej WyobraŸniKancelistka Dzieciêcej WyobraŸniKancelistka Dzieciêcej WyobraŸniKancelistka Dzieciêcej WyobraŸni
Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

O godzinie 10.00 dnia 8 marca rozpoczê³o
siê kolejne posiedzenie Rady. Radni z zapa-
³em podjêli dyskusjê, tym razem na tematy
edukacyjne.

Jako ¿e temat ¿ywotnie dotyczy zgromadzonych,
wiedza w zakresie szczebli edukacyjnych jest
imponuj¹co szeroka. Wiadomo, ¿e przedszkole
stanowi zaledwie pierwszy stopieñ wtajemnicze-
nia, po jego ukoñczeniu adepci nauk przenosz¹
siê w logicznym porz¹dku: do szko³y podp³y-
wowej, czyli SP nr 1 (Szymon), potem do szko-
³y gimnastycznej, czyli gimnazjum - SP nr 2
(Kornelia), i wreszcie do placówki bogatej w li-
zaki - lizeum, czyli brzeszczañskiej SP nr 3 (Bar-
bara). (Nie wiadomo do koñca, gdzie znajduje
siê technikum, czyli SP nr 4, gdzie w przysz³o-
œci chce uczêszczaæ znaczna czêœæ mêskiego
grona z uwagi na bogate z³o¿a Lego Technic).
W wymienionych instytucjach ¿ycie mgliœcie
przedstawia siê jako ciê¿sze (nie ma tam dese-
rów jak w przedszkolu i dlatego w tornistrze trze-
ba nosiæ frytki (Eryk)), ale pod pewnymi wzglê-
dami równie¿ ciekawsze - na matematyce na
przyk³ad mo¿na posi¹œæ tajemn¹ wiedzê na te-
mat odejmowania, oddawania i dzielenia (Kac-
per), (byle tylko powy¿sze czynnoœci nie doty-
czy³y osobistych zabawek), a tak¿e rozmra¿a-
nia - zapewne pizzy, gdy¿ jak wiadomo z ¿yw-
noœci¹ w tego typu szko³ach krucho (Stanis³aw).
Przedmiot ów wymaga równie¿ narzêdzi specja-
listycznych, takich jak gumki, cyrkie³ki i lininki
(Grzegorz). Jako przyszli m³odzi biolodzy rad-
ni obserwowaæ bêd¹ równie¿ ¿ycie alg, czyli al-
gebrê (Natalia), a tak¿e pierwiastki, czyli pierw-
sze wiosenne kwiatuszki (Martyna). Zapoznaj¹
siê ze wszystkimi rodzajami metrów kwadrato-
wych, okr¹g³ych i trójk¹tnych (Jakub), zatem
ca³¹ „geo-metri¹”. Na geografii natomiast naucz¹
siê wyrabiaæ piêkne agrafki (Maria), na grama-
tyce zaœ mówiæ innymi jêzykami (Magdalena).
Sromotnym wstydem jest otrzymanie œwiadec-
twa z czerwonym paskiem (Szymon). Sama
przyroda dobrze wiedzia³a, co robi przypisuj¹c
wspomnianej barwie sygna³ „Niebezpieczeñ-
stwo!”, radni zamierzaj¹ wiêc jak ognia unikaæ
tego stygmatu hañby.
Po burzliwej dyskusji na temat ni¿szych szcze-
bli edukacyjnych przyszed³ czas na omawianie
dalszych perspektyw kariery. Poza granicami
gminy, w której znajduj¹ siê szko³y do wyboru
do koloru - od podp³ywowych a¿ do lizeów -
istnieje miejsce o wdziêcznej nazwie studia.
Tam, jak wiadomo, na zajêcia schodzi siê do
wielkiej studni wykopanej w ziemi (Mateusz),
by posi¹œæ wszystkie stopnie wtajemniczenia
w doros³e studenckie ¿ycie. Podziemia musz¹
byæ nies³ychanie rozbudowane, gdy¿ (ka¿dy rad-
ny jest tego œwiadom) mo¿na studiowaæ wiele
kierunków. Jaki kierunek siê obierze, w taki ko-
rytarz labiryntu skrêca (Kacper). Wybór jest bar-
dzo szeroki. Dla mi³oœników psów najlepsza
bêdzie psychologia, gdy¿ tam profesjonalnie
naucza siê tresury tych¿e zwierz¹t (Grzegorz).
Na architekturze z kolei studenci tworz¹ skom-
plikowane konstrukcje: domy, mosty, pos¹gi,
przedszkola, a nawet dyskorolki (Eryk), a wszyst-
ko w indyjskiej sztuce omamiania innych, czyli

orig-mami (£ucja). Przyszli
ogrodnicy bêd¹ hodowaæ fio³-
ki na fiolologiach (…ale s¹
ró¿ne fiolologie…? (Kornelia)
No bo fio³ki te¿ s¹ ró¿ne…
(Marcin)). Pokrewnym kierun-
kiem jest astronomia, tam z ko-
lei uprawia siê astry (Maria).
Analogicznie - automatycy
konstruuj¹ automaty do kawy,
herbaty i coca-coli (Konrad),
studenci elektroniki sznury
lampek na choinkê (Adrian). Najwiêcej dziew-
czyn przyci¹ga natomiast administracja, gdy¿
tam strojem obowi¹zkowym pozostaje czarna
mini (Agnieszka). Ciekawe musi byæ równie¿ za-
rz¹dzanie, poniewa¿ po takim kierunku wszy-
scy, nawet rodzice musz¹ byæ pos³uszni (B³a-
¿ej). Chocia¿ czasem. Nud¹ zalatuje jedynie po-
³o¿nictwo, gdy¿ tam nic tylko siê le¿y, a z le¿a-
kowania ka¿dy przedszkolak ju¿ prawie wyrós³

(Barbara). Warto wspomnieæ, ¿e
najtrudniej dostaæ siê na kierunki
zamawiane, bo przy zapisach na nie
najg³oœniej trzeba zamawiaæ - czy-
li wydzieraæ siê (Marcin), tudzie¿
krzyczeæ (£ucja). Najwiêcej zajêæ
na powierzchni ziemi czeka natu-
ralnie na studentów ochrony œro-
dowiska - jak wiadomo, wszyscy
z nich pracuj¹ równie¿ w stra¿y
(miejskiej) i nieustannie chroni¹,
strzeg¹, czuwaj¹ (Klaudia). Do ich
g³ównych obowi¹zków, poza nie-
ustann¹ czujnoœci¹, nale¿¹ równie¿

zbieranie papierków od batoników (Szymon),
grabienie liœci (Eryk), niek¹panie siê w stawach
(Stanis³aw), wicie gniazdek dla ptaszków, któ-
re s¹ zbyt ma³e, by samemu to zrobiæ (Natalia),
a tak¿e… wystrzeliwanie ba¿antów, poniewa¿
one rozkopuj¹ ogródki (Wiktoria).  c.d.n

Vanilia planifolia
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Kultura

Rozmowa z Marcinem Dominikiem G³u-
chem - dyrygentem, kompozytorem i antropo-
logiem kultury polskiej.

Katarzyna Senkowska: Kiedy i w jaki sposób
rozpoczê³a siê przygoda z muzyk¹, co sk³oni³o
Pana do poœwiêcenia ¿ycia tej dziedzinie?

Marcin Dominik
G³uch: W domu mam
ojca kompozytora
i pewnie dlatego ju¿
wczesne dzieciñstwo
kojarzy mi siê z mu-
zyk¹, by³o ni¹ wype³-
nione. Rodzice nie
zmuszali mnie do
wyboru szko³y mu-
zycznej, wst¹pi³em
do niej sam i by³a to
przemyœlana decyzja.
W tym samym czasie
uczêszcza³em rów-
nie¿ na zajêcia bale-
towe z rozbudowan¹
rytmika i tañcem. Potem musia³em z nich zrezy-
gnowaæ, lecz do dziœ kocham taniec i przez 12 lat
pracowa³em z ró¿nymi kompaniami tanecznymi,
podró¿uj¹c do Chin, Korei, Meksyku i po Euro-
pie. Jestem chyba jednym z tych szczêœliwych
ludzi wykonuj¹cych zawód, którzy prawdziwie
go pokochali. W trudnych chwilach szukam opar-
cia w muzyce i jeszcze nigdy siê na tym nie za-
wiod³em. Podobnie wyra¿am swoj¹ radoœæ,
dŸwiêki posiadaj¹ przecie¿ ogromne mo¿liwoœci
ekspresji. Du¿o podró¿ujê, mam okazjê spotykaæ
wspania³ych ludzi, ¿yj¹cych w rozmaitych kul-
turach, mówi¹cych ró¿nymi jêzykami. Muzyka
sta³a siê wiêc dla mnie tak¿e kodem i przekazem,
ze wzglêdu na swoj¹ naturê - miêdzynarodowym.
Bardzo siê cieszê, kiedy na moje koncerty przy-
chodz¹ ludzie - zupe³nie drugorzêdne znaczenie
ma to, czy potrafi¹ profesjonalnie oceniæ grê czy
te¿ po prostu przyszli pos³uchaæ. Samo spotkanie
z drugim cz³owiekiem przez wspólne muzyko-
wanie jest nies³ychanie istotne, szczególnie dzi-
siaj, kiedy tak wielu ludzi zamyka siê w sobie,
swoim domu, swojej przestrzeni.

K.S.: Czym kierowa³ siê Pan wybieraj¹c reper-
tuar na koncert w Brzeszczach?

M.D.G.: Wybra³em ró¿ne utwory - od prostej
muzyki Enrico Moriccone przez bardziej drama-
tyczn¹ francuskiego kompozytora Michela Le-
granda czy zapomnianego skandynawskiego mu-
zyka Rued Langgaard, a tak¿e twórcy œcie¿ki
dŸwiêkowej do filmu Pocachontas. Swoista pro-
stota, charakteryzuj¹ca ka¿dego z wymienionych
artystów, pokazuje tysi¹ce barw na palecie dŸwiê-
ków. Jestem zdania, ¿e recital fortepianowy po-
winien mieæ jak¹œ ideê, nieœæ pewnego rodzaju
przes³anie. Moim zdaniem chodzi o coœ znacznie
wa¿niejszego ni¿ tylko techniczne odtwarzanie
dŸwiêków. To nie egzamin. Najwa¿niejsze, co
nuty przekazuj¹ i jakie odczucia nios¹. Po trzy-
dziestu latach gry na fortepianie mogê stwierdziæ,
¿e popisywanie siê wirtuozeri¹ przed publiczno-

œci¹ nie jest dobrym pomys³em. Zamiast tego za-
wsze staram siê wydobyæ z partytury emocje i to,
co chcia³ przekazaæ s³uchaczom kompozytor.
Sam tak¿e jestem kompozytorem i staram siê
wyra¿aæ poprzez muzykê moje odczucia, potrze-
by, a tak¿e myœli. Wydaje mi siê, ¿e to powinno
byæ wartoœci¹ nadrzêdn¹ ka¿dego koncertu.

Szczególnie m³odzi
muzycy ubolewaj¹,
¿e pomylili siê w tym
czy w tamtym miej-
scu. W moim od-
czuciu to nie jest a¿
tak istotne - najwa¿-
niejsze, czy uda³o
siê oddaæ przes³anie
kompozytora i wy-
wo³aæ prze¿ycie ar-
tystyczne u s³uchaczy.
Nawet jeœli w wyko-
naniu technicznie
wszystko siê zga-
dza, a nie ma w nim
choæ cz¹stki emo-
cjonalnoœci i osobi-

stego zaanga¿owania, ca³oœæ mo¿e siê wydawaæ
nieco… pusta. Perfekcyjna, ale jednak bez treœci.

K.S.: Czym wobec tego jest dla Pana muzyka?

M.D.G.: Mo¿e zacznê od tego, ¿e bardzo lubiê
ciszê. Jestem zmêczony strasznym ha³asem, gwa-
rem i wrzaskiem, który nas otacza. Poszukujê
wytchnienia i odnajdujê je w³aœnie w muzyce. To
ona pobudza mnie do myœlenia, a jednoczeœnie
niesie ukojenie. Myœlê, ¿e nale¿a³oby traktowaæ
taki koncert jako muzykoterapiê. Na kilka chwil
mo¿na, a nawet trzeba rozluŸniæ siê i skupiæ tyl-
ko na odbiorze koncertu. Wszystkie sprawy, któ-
re zasypuj¹ nas w ci¹gu dnia, nieustannie doma-
gaj¹c siê uwagi, po kilkunastu dŸwiêkach zostaj¹
gdzieœ poza zasiêgiem œwiadomoœci. Zakupy, p³at-
noœci, zadania w pracy, obowi¹zki domowe na
ten krótki czas przestaj¹ mieæ pierwszorzêdne zna-
czenie, ustêpuj¹ miejsca wyciszeniu, które otwiera
nas na odbiór pozytywnych emocji. To zupe³nie
tak, jakby w aurze szarego listopada zamkn¹æ
oczy i wystawiæ twarz ku ciep³ym promieniom
s³oñca. Spokój i poczucie harmonii ³agodnie otu-
la rozedrgan¹ psychikê.

K.S.: Jakiego typu muzykê sam Pan najchêt-
niej tworzy?

M.D.G.: Bardzo lubiê filmy dokumentalne, po-
ruszaj¹ce wiele ró¿nych tematów spo³eczno-
psychologicznych. Ostatnio napisa³em muzy-
kê do jednego z nich, co przynios³o mi wiele
radoœci i satysfakcji. To dokument o pracy bal-
samisty. Bardzo ciekawy film belgijsko-kana-
dyjski, mia³ premierê w 2009 roku na Festiwa-
lu Filmowym w Montrealu. Trwa 58 minut.
Opowiada oczywiœcie o przemijaniu i œmierci,
ale z drugiej strony równie¿ o ¿yciu, jego piêk-
nie i ci¹g³oœci - g³ówny bohater jest m³ody, ma
dziewczynê i ona spodziewa siê dziecka. Zna-
cz¹ca jest tak¿e scena spotkania balsamisty z ma³y-
mi dzieæmi w szkole, kiedy opowiada im o swojej

pracy. Po obejrzeniu nasuwa siê refleksja, ¿e je-
steœmy na œwiecie tylko chwilê, ale za to jak¿e
piêkn¹. To wszystko stara³em siê zawrzeæ w skom-
ponowanej do filmu muzyce.

K.S.:  Jak przedstawiaj¹ siê plany na
przysz³oœæ?

M.D.G.: Koncerty w Danii i we Francji, tak-
¿e premiera sztuki „Gelsomino w Kraju K³am-
czuchów” autorstwa Gianna Rodarego w Te-
atrze im. Aleksandra Fredry w GnieŸnie, do
której napisa³em muzykê. Zaplanowanych jest
29 przedstawieñ do koñca czerwca. W kwiet-
niu koncert w muzeum Kraszewskiego w DreŸ-
nie z polsk¹ i niemieck¹ muzyk¹. Wyst¹pi tam
tak¿e œpiewaczka Anna Kostrzyñska, potem
planujemy wspólne tournee po ma³ych mia-
stach w Polsce. Nastêpnie dwa koncerty
zwi¹zane z beatyfikacj¹ Ojca Œwiêtego dla
polonii  wêgierskiej ,  w maju podró¿ do
W³och, w czerwcu do Chorwacji, w lipcu
Szwecja,  Polska i trochê odpoczynku w sierp-
niu. Dalsze plany zak³adaj¹ koncerty w ¯yli-
nie na S³owacji i w Sztokholmie.

20 marca sala widowiskowa Oœrodka
Kultury nale¿a³a g³ównie do „p³ci piêknej”,
a wszystko to za spraw¹ IX FORUM KINA
KOBIET.

W tym dniu
Panie mia³y
okazjê zo-
baczyæ fe-
nomenaln¹
kreacjê ak-
torsk¹ Na-
talie Port-
man w „Czarnym £abêdziu”, a tak¿e zmagania
Cher i Christiny Aguilery w filmie muzycznym
„Burleska”.
Bez w¹tpienia najwiêksz¹ atrakcj¹ tego wieczo-
ru by³a wizyta znanej z programu „Taniec z gwiaz-
dami” jurorki Iwony Pavloviæ. Ponad dwugo-
dzinne spotkanie wprowadzi³o wszystkich jego
uczestników w œwiat tañca, który od dziecka
ukocha³a sobie pani Iwona. Historia jej ¿ycia
budzi podziw, imponuje i daje nadziejê, ¿e ma-
rzenia siê spe³niaj¹. „Czarna mamba” (takie bo-
wiem miano nadali pani Iwonie uczestnicy tvn-
owskiego programu) jest przyk³adem kobiety
z pasj¹, która zawsze walczy o to, co kocha, na-
wet wówczas, gdy walka ta okupiona jest ogro-
mem wyrzeczeñ. W dzisiejszym œwiecie wszyst-
kie mamy prawo do realizacji swoich celów
i myœleniu przede wszystkim o sobie. Tylko ko-
bieta szczêœliwa i spe³niona mo¿e daæ szczêœcie
innym. Nie bójmy siê zatem marzyæ. Szukajmy
czasu dla siebie i uparcie walczmy o sens, który
stanowi o naszym byciu tutaj i teraz.
Marcowe spotkanie w „Kinie Wis³a” to ko-
lejny dowód na to, ¿e warto œledziæ jego re-
pertuar, odwiedzaæ, odwiedzaæ i jeszcze raz
odwiedzaæ…

Jeœli s³uchaæ, to miêdzy nutami

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Kobieta z pasj¹…

Anita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita Andreas

Wstêp do muzykoterapii
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W ostatnich latach
wskaŸniki rozwodów bij¹
wszelkie rekordy, nie tyl-
ko w Polsce, ale na ca³ym
œwiecie. Wzrasta równie¿
liczba wniosków o uniewa¿-
nienie ma³¿eñstwa - w ostat-
nim roku kuria krakow-
ska rozpatrzy³a 233, jed-
nak do wstêpnego postêpo-
wania wp³ywa ich oko³o 5-
6 razy wiêcej. Tym bar-
dziej ciesz¹ jubileusze ta-
kie jak ten niedawno ob-
chodzony w Brzeszczach.

17 marca w restauracji S³o-
wiañskiej zgromadzi³y siê
pary œwiêtuj¹ce z³ote b¹dŸ diamentowe gody. Bur-
mistrz Arkadiusz W³oszek oraz pani Anna Adam-
czyk wrêczyli medale przyznane przez prezydenta
Komorowskiego parom, które prze¿y³y wspólnie
pó³ wieku oraz dyplomy gratulacyjne od Gminy
parom z 60-letnim sta¿em po¿ycia ma³¿eñskie-
go. Do ¿yczeñ do³¹czy³ równie¿ zespó³ Têcza, wy-
konuj¹c ró¿nego rodzaju utwory okolicznoœcio-
we, poprzedzone specjalnymi dedykacjami. Nie-
trudno by³o dostrzec wzruszenie na twarzach ad-
resatów piosenek i wierszy. Obserwacja odbiera-
j¹cych honory jubilatów nasuwa³a na myœl pyta-
nia: Jak tego dokonali? Czy zawsze by³o do-
brze…? nie, na pewno nie, ale których momen-
tów by³o wiêcej, tych jasnych czy ciemnych? Jak
radzili sobie z tymi drugimi? Co dodawa³o im si³
w najciê¿szych chwilach? Jak przez nie przecho-
dzili? Jedno jest pewne: spotka³o ich ogromne
szczêœcie - takie, o którym wielu innym dane jest
tylko pomarzyæ.
Oczywiœcie, w dzisiejszym œwiecie niema³o osób
deklaruje chêæ ¿ycia w pojedynkê (co równie¿
posiada swoje niezaprzeczalne zalety), jednak
z drugiej strony utrzymuj¹ca siê od kilku lat licz-
ba zawieranych ma³¿eñstw wcale na tym dotkli-
wie nie cierpi. Wiêkszoœæ ludzi wci¹¿ pragnie za-
³o¿yæ rodzinê, jeszcze wiêcej po prostu znaleŸæ

tê jedyn¹ ukochan¹ osobê, z któr¹ na „dobre” bê-
dzie jak najd³u¿ej, a ca³e „z³e” wydaje siê o wiele
mniej straszne. Mo¿na chyba œmia³o zaryzyko-

waæ stwierdzenie, ¿e nikt œwia-
domie nie bierze œlubu z wido-
kiem na rozwód.  Przed o³tarzem
staj¹ wci¹¿ nowe pary, jednak
coraz czêœciej nie potrafi¹ (nie
mog¹?) doczekaæ wspólnie nie
do piêædziesi¹tej, ale piêtna-
stej czy nawet pi¹tej rocznicy
wspólnego ¿ycia.
- Wydaje mi siê, ¿e dzisiaj m³o-
dzi z jednej strony myœl¹ bardziej
racjonalnie i praktycznie, z dru-
giej trochê bardziej „wygodnic-
ko” ni¿ my w ich wieku. By siê
pobraæ, ju¿ na pocz¹tku trzeba
mieæ gotowe, ³adne mieszkanie,
m³oda mama musi mieæ zaplano-
wan¹ przerwê w karierze… My-

œlê, ¿e w porównaniu z nimi czêœciej „szliœmy na
¿ywio³”, jeœli mogê siê tak wyraziæ - œmieje siê
pani £ucja, obchodz¹c 50-lecie œlubu. - Chocia¿
na pewno czasy te¿ by³y inne.
- Dok³adnie! My chyba czêœciej mogliœmy sobie
na to pozwoliæ. Oczywiœcie, ¿e nie by³o ³atwo,
pod wieloma wzglêdami ciê¿ej, ale dla chêtnych
zawsze znalaz³a siê jakaœ praca. Dziœ jest zupe³-
nie inaczej… A wci¹¿ utrzymanie pozostaje klu-
czow¹ kwesti¹ jeœli myœli siê o zak³adaniu rodzi-
ny - dodaje pani Alicja.
Kolejn¹ znacz¹c¹ ró¿nic¹ w stosunku do czasów
sprzed pó³ wieku jest podwy¿szenie granicy wie-
ku, w którym przeciêtnie postanawiamy zawrzeæ
zwi¹zek koœcielny. Dziœ doros³e nastolatki rzad-
ko kiedy decyduj¹ siê na taki krok, wiêkszoœæ
zebranych na sali par pobra³a siê maj¹c 18-19 lat.
- Trudno jednoznacznie powiedzieæ, czy to lepiej
czy gorzej. Inaczej. Jak siê jest m³odszym, to te¿
bardziej otwartym, nie ma siê jeszcze swoich przy-
zwyczajeñ i chyba przez to ³atwiej akceptowaæ
rzeczy, które nas u innych denerwuj¹, chocia¿
z drugiej strony z wiekiem nabiera siê chyba zro-
zumienia i chêæ dialogu zajmuje miejsce poryw-
czoœci podczas konfliktów - zastanawia siê pan
Ryszard. Pani Zofia z kolei uwa¿a, ¿e wiek nie
ma istotnego znaczenia:

 - Dla mnie najistotniejsze, by w rodzinie zoba-
czyæ cel. Staraæ siê dla niej. Wiem, ¿e to coraz
mniej popularne, ale tak w³aœnie myœlê.

- Uwa¿am, ¿e ¿ycie razem przez tyle lat opiera
siê te¿ na powa¿nym traktowaniu przysiêgi ma³-
¿eñskiej. Mam wra¿enie, ¿e dziœ coraz czêœciej
m³odzi bior¹ œlub ot tak - tzn. nie zwracaj¹c wca-
le uwagi na jego wymiar duchowy. Jest wielu
ludzi niewierz¹cych lub takich, dla których Bóg
i religia nie stanowi¹ istotnych wartoœci. To ju¿
wybór ka¿dego cz³owieka, wiara lub jej brak
to kwestia bardzo osobista i nikt nie ma prawa
w ni¹ ingerowaæ. Nie rozumiem jednak po co
w takim razie decydowaæ siê na œlub koœcielny?
By rodzina by³a zadowolona? Przecie¿ to z³o¿e-
nie przysiêgi przed Bogiem - powa¿ne zobowi¹-
zanie na ca³e ¿ycie, a nie chwilowy kaprys, zaba-
wa na rok czy dwa. Jeœli jest siê tego œwiado-
mym/¹, chyba ³atwiej przetrwaæ ciê¿kie chwile,
ma siê motywacjê. Widaæ sens starañ. - rozmy-
œla pani Helena.
- Czym siê kierowaæ? Kompromisem. Staraæ siê
nie k³óciæ, zrozumieæ drug¹ osobê, nie denerwo-
waæ siê z byle powodu - stwierdza pani Irena.
- Nieprawda! K³óciæ siê, jak najwiêcej! To o¿y-
wia zwi¹zek! - œmieje siê pan Stanis³aw, spogl¹-
daj¹c czule na ¿onê. - Oczywiœcie w zdrowy spo-
sób. Nie chowaæ uraz, od razu rozmawiaæ, jeœli coœ
nie pasuje, „nie kisiæ” tego w sobie, bo potem bê-
dzie jeszcze trudniej rozwi¹zaæ problem. No i ko-
chaæ siê. We wszystkich znaczeniach tego s³owa!
- Sam nie wiem jak wytrzyma³em?! Pani to na-
grywa? No wiêc ju¿ ca³kiem przepad³em…! -
¿artuje inny pan Stanis³aw, trzymaj¹c uœmiech-
niêt¹ ¿onê za rêkê.
 - Nie da siê ukryæ, ¿e bardzo wa¿ne jest te¿ zdro-
wie. Du¿o ³atwiej znosiæ inne rzeczy, jeœli nie ma
problemów na tym polu. Wiadomo, ¿e im cz³o-
wiek starszy tym wiêcej choróbsk siê go czepia. -
podsumowuje pan Jan.
Odnoœnie ostatniego stwierdzenia postronne-
mu obserwatorowi mog³a zapaœæ w pamiêæ
pewna  scena - gdy poproszono na œrodek sali
jedno z najstarszych ma³¿eñstw. Wcale nie by³o
im ³atwo przejœæ miêdzy œciœniêtymi rzêdami
krzese³. Jednak trzymaj¹c siê za rêce, powoli
razem dotarli do celu.

Brzeszcze:
1. Julia, Czes³aw Bielenin
2. Irena, Stanis³aw Brzychcy
3. Janina, Tadeusz Cibor
4. Aleksandra, Jerzy Cieœlak
5. Anna, Stanis³aw Dzidek
6. Emilia, Stanis³aw El¿bieciak
7. Stanis³awa, Józef Gawlik
8. Irena, W³odzimierz Jakubowscy
9. W³adys³awa, Franciszek Januszyk
10. Olimpia, Les³aw Jarscy
11. Czes³awa, Marian Kargol
12. Teresa, Stefan Klocek
13. Teresa, Edward Kojm
14. Wies³awa, Mieczys³aw Koster
15. Maria, W³adys³aw Koœla
16. Zofia, Zygmunt Kózka

17. Zofia, Czes³aw Kufta
18. Urszula, Stanis³aw Ku³as
19. Janina, Stanis³aw Ku³aga
20. Daniela, Antoni Kuternoga
21. Irena, Stanis³aw Machota
22. Ewa, Jerzy Maj
23. Anna, Zdzis³aw Majer
24. Maria, Adam Malinowscy
25. Janina, Bronis³aw Merta
26. Helena, Ryszard Miksa
27. Helena, Wies³aw Mleczko
28. Alicja, Edward Nowak
29. Danuta, Ryszard Nowiccy
30. Irena, Czes³aw Rymarczyk
31. Halina, Józef Sobczyk
32. Stanis³awa, W³adys³aw Sza³aœny
33. Jadwiga, Stanis³aw Wajdzik
34. Anna, Antoni ¯ebrowscy

Jawiszowice:
1. Helena, Jan Baniak
2. Maria, W³adys³aw Blarowscy
3. Anna, Sylwester Bo¿ek
4. Stefania, Emil Dyrdoñ
5. Teresa, Karol Klimeczek
6. Krystyna, Kazimierz Mazgaj
7. Henryka, Mieczys³aw Nosal
8. Maria, Jan Siwarscy
9. Julia, Marian Stefanowscy
10. Cecylia, Zdzis³aw Stok³osa
Wilczkowice:
1. Rozalia, W³adys³aw Bêgziak
2. Agnieszka, Aleksander Czarnik
Skidziñ:
1. Stanis³awa, Józef Moroñczyk
2. Marta, Jan Waligóra
Przecieszyn:
1. Marianna, Józef Ko¿usznik

Zasole:
1. £ucja, Stanis³aw Stok³osa
2. £ucja, Józef ¯mudka

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

I bêdê Ciê kochaæ i szanowaæ
Mi³oœæ wszystko mi wyjaœni³a.

Jan Pawe³ II

Medale przyznane Jubilatom
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50-lecie ma³¿eñstwa
Z£OTE GODY

Brzeszcze:
1. Anna, Jan Czopek
2. Irena, Józef Hanczar
3. El¿bieta, Ludwik Jakubowscy
4. Maria, Zbigniew Koleccy
5. Maria, Józef Krzak
6. Eugenia, Kazimierz Leœniak
Jawiszowice:
1.Waleria, Wawrzyniec Hacuœ
2. Zofia, Stanis³aw ¯mudka
Wilczkowice:
1. Amalia, Kazimierz Kraj

60-lecie ma³¿eñstwa
DIAMENTOWE GODY
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Gabinet Kosmetyczny Aleksandra zdoby³
g³ówn¹ nagrodê w presti¿owym ogólnopol-
skim konkursie Super Salon 2010 zorganizo-
wanym przez magazyn kosmetyczny dla pro-
fesjonalistów Salon i Elegancja.

Pierwszy gabinet Aleksandra Wo³owiec urz¹dzi-
³a za pieni¹dze z kredytu w rodzinnym domu
w Brzeszczach. Rodzice pozwolili jej zaadapto-
waæ na ten cel pokój siostry, która niedaw-
no przeprowadzi³a siê do Krakowa. By³o
to w 1982 r., zaraz po ukoñczeniu roczne-
go kursu kosmetycznego w Krakowie or-
ganizowanego przez Irenê Wójcikiewicz.
Jak stwierdza pani Ola, by³a to zdecydo-
wanie najlepsza szko³a kosmetyczna, z któr¹
zetknê³a siê w ca³ej karierze.
- Potem jeszcze krótka praktyka u pani Toli
w gabinecie na ul. Brackiej i ju¿ by³am -
wtedy tak myœla³am - gotowa do za³o¿e-
nia w³asnego gabinetu. - wspomina pani
Aleksandra.
A nie by³o ³atwo. Na rynku kosmetycznym
nie by³o tak jak teraz, dziesi¹tek firm, ofe-
ruj¹cych setki preparatów i ca³ych linii ko-
smetycznych. Wtedy mo¿na by³o zaproponowaæ
klientkom jedynie czyszczenie lub maseczkê
z Herbapolu. W tym zakresie najbardziej przyda-
³y siê umiejêtnoœci wyniesione z zajêæ chemii ko-
smetycznej. Pocz¹tkowo klientkami gabinetu by³y
panie z najbli¿szej okolicy, s¹siadki, kole¿anki,
siostry i panie z biurowca KWK Brzeszcze.
- To pewnie im zawdziêczam, ¿e grono moich
klientek zaczê³o siê powiêkszaæ, ale na tak¹ licz-
bê klientek, która pozwoli³aby mi zarabiaæ, cze-
ka³am 2 lata. Pierwszy mê¿czyzna w gabinecie
pojawi³ siê dopiero 4 lata póŸniej.
Pani Ola wiêkszoœæ umiejêtnoœci, poza tymi wy-
niesionymi ze szko³y, zdobywa³a na licznych
kursach i szkoleniach oraz wykorzystuj¹c do-
œwiadczenie innych kosmetyczek. W³asny lokal
rozpoczêli budowaæ wraz z mê¿em, zaraz po œlu-
bie w ‘87 roku w pobliskich Jawiszowicach.
Budynek ten stanowi dziœ jedynie fragment obec-
nego lokalu. Wzniesiony „systemem gospodar-
czym” by³ przedmiotem marzeñ, choæ na pocz¹t-
ku kojarzy³ siê bardziej z siermiê¿nymi latami
siedemdziesi¹tymi ni¿ oaz¹ zdrowia i urody. Jed-
nak w œrodku klienci zawsze czuli siê dobrze, a to
za spraw¹ doskona³ej obs³ugi, któr¹ zapewni³a
w³aœcicielka jak równie¿ ciep³emu, „drewniane-
mu” wnêtrzu wg pomys³u pana Jarka, mê¿a pani
Oli. W 1994 r. rozpoczê³a siê przygoda z mark¹
THALGO. Na kongresie w Warszawie du¿e
uznanie zdoby³y zabiegi wykonywane przez
Urszulê Patrza³a - prezesa Thalgo Poland.
Kompleksowoœæ oferty, ró¿norodnoœæ preparatów
i specyficzne masa¿e okaza³y siê niezwykle efek-
tywne - do dzisiaj THALGO jest podstawow¹
mark¹ w gabinecie. Z firm¹ THALGO pani Ola
by³a w Pary¿u i Nicei, a tak¿e oœrodkach SPA
w Tunezji. Przesz³a wszystkie szkolenia i sama
je prowadzi³a. W miêdzyczasie skoñczy³a szko-
³ê i uzyska³a tytu³ technika us³ug kosmetycz-
nych. Wtedy te¿ zrodzi³a siê potrzeba zmiany
wystroju lokalu. Gabinet przeszed³ gruntowny
remont i zyska³ morskie kolory. Nadal by³ jed-
nak niewielki (45 m2), ale na tak ma³ej przestrze-

ni uda³o siê wygospodarowaæ trzy stanowiska
kosmetyczne, w tym jedno na cia³o z kabin¹
prysznicow¹, dwa stanowiska manicure i jedno
do pedicure, recepcjê i poczekalniê, a wszystko
za spraw¹ projektu mê¿a. Zyska³o to w 1999 r.
uznanie jury konkursu Super Salon i gabinet
zdoby³ wyró¿nienie.
- To by³ prze³om. Gabinet zyska³ popularnoœæ
za spraw¹ artyku³u w Salonie i Elegancji, a pro-
jekt jako wzór funkcjonalnoœci zosta³ w nim wy-
drukowany. Klientek przybywa³o i pracowa³o siê

naprawdê dobrze, chocia¿ - dzisiaj wspominam
to z uœmiechem - by³o naprawdê ciasno.
W 2002 roku w gabinecie pracowa³o ju¿ 6 osób
i otwarty by³ od 8 do 20. Wtedy wiadomo ju¿
by³o, ¿e lokal trzeba powiêkszyæ. Jednak w tym
roku pani Ola rozpoczê³a naukê w dziennej szkole
Fizjoterapii w Bielsku Bia³ej, a nastêpnie studia
w krakowskiej AWF i plany musia³y poczekaæ.
W 2008 roku uda³o siê zakupiæ s¹siedni, nieco
wiêkszy lokal i nadzieje na powiêkszenie od¿y³y.
W 2009 r. pani Ola obroni³a pracê magistersk¹
o wp³ywie zabiegów algowych na cellulite i wy-
brane wskaŸniki antropometryczne. Teraz mo¿-
na by³o przyst¹piæ do dzia³ania. Postanowili, ¿e
po³¹cz¹ oba lokale, a ca³oœæ przebuduj¹ i rozbu-
duj¹ do granic, wci¹¿ niewielkiej dzia³ki. Tym
razem powierzyli urz¹dzanie wnêtrz doœwiad-
czeniu i fachowoœci dwóch pañ architekt. To by³
strza³ w dziesi¹tkê. Powsta³a bardzo ciekawa
bry³a z wejœciem w kszta³cie tuby z giêtymi szy-
bami, pó³kolist¹ witryn¹ w wykuszu, okr¹g³ymi
oknami z boków i wielkimi na ca³e œciany, po-
chy³ymi oknami, które podczas deszczu spra-
wiaj¹ wra¿enie wodnej œciany. Do tego œwietli-
ki w gabinetach, aby klienci ogl¹dali niebo w le-
cie i padaj¹cy œnieg w zimie. Po rozbudowie
w salonie jest du¿a, wygodna recepcja, trzy gabi-
nety kosmetyczne na twarz, jeden na cia³o z ka-
bin¹ prysznicow¹, umywalk¹ i ubikacj¹, dwa
stanowiska do pedicure trzy stanowiska do ma-
nicure z centralnym odci¹giem py³u i dwa do
makija¿u. Prócz tego biuro, w którym mo¿na bez
skrêpowania porozmawiaæ z now¹ klientk¹,
pomieszczenie do sterylizacji narzêdzi, pomiesz-
czenie socjalne, magazyn i pomieszczenie tech-
niczne - ulubione przez pana Jarka. £¹cznie 142
m2. Wszystko zosta³o wykonane zgodnie z pro-
jektem, który przewidzia³ nawet sposób u³o¿enia
pni bambusowych w eliptycznym holu. Ka¿dy
gabinet zabiegowy ma swój w³asny charakter.
- Nazwaliœmy je Orchidea, utrzymany w kolo-
rach bladego ró¿u, Bambus, z zielonym kolo-
rem wiod¹cym, Morski z dominuj¹cym turku-

Super Salon sem i rozgwiazd¹ w okr¹g³ym oknie i Czekola-
da w ciep³ych br¹zach. Pedicure jest jasno sza-
ry, a pomieszczenie do makija¿u ma ciemnobr¹-
zowe dodatki - mówi Pani Ola.
O ich nazwach zdecydowa³y elementy wystro-
ju, które tak jak wszystko zosta³o zaprojekto-
wane przez pani¹ Bo¿enê - architekta wnêtrz.
Komfort cieplny w salonie zapewnia ogrzewanie
pod³ogowe w zimie i klimatyzacja w lecie, a od-
powiedni¹ wilgotnoœæ powietrza - kaskada wod-
na, ale aby woda w niej by³a w³aœciwej jakoœci

musieli zbudowaæ mini stacjê uzdatniania.
W ramach inwestycji gabinet wzbogaci³ siê
o urz¹dzenie do endermologii (usuwanie cel-
lulitu), elektrostymulacjê (przyspieszenie
spalania tkanki t³uszczowej), urz¹dzenie do
presoterapii (drena¿u limfatycznego), urz¹-
dzenie do epilacji (usuwanie ow³osienia wraz
z cebulkami w³osów), kombajn do pedicure
z dwoma frezarkami, bardzo dobre kombaj-
ny kosmetyczne, a tak¿e masywne ³ó¿ka kosme-
tyczne, których nie sposób wprawiæ w drgania
najmocniejszym nawet masa¿em. Jest tutaj
równie¿ nowoczesny system komputerowy
do zarz¹dzania gabinetem z dowolnego miej-
sca na ziemi dok¹d dociera internet i œwiet-
ny system nag³oœnienia sufitowego we

wszystkich pomieszczeniach. Nie zapomniano
równie¿ o defibrylatorze, bo to standard w obiek-
tach u¿ytecznoœci publicznej. W wygodnym
wnêtrzu pani Ola nareszcie mo¿e robiæ to co lubi
najbardziej - pracowaæ z klientkami oferuj¹c im
coraz to nowe us³ugi. Przez ostatnie pó³ roku
obok klasycznych zabiegów kosmetycznych ba-
zuj¹cych na marce THALGO i NOREL, mani-
cure i pedicure wykonywanych przy u¿yciu
sprzêtu i kosmetyków ALESSANDRO i GEH-
WOL i zabiegów medycyny estetycznej wyko-
nywanych przez znanego chirurga plastyka dr
Macieja Charaziñskiego pojawi³y siê równie¿:
makija¿ permanentny spod mistrzowskiej rêki
lingernistki pani Barbary Stêpieñ, przed³u¿anie
rzês metod¹ Nouven Lashes i depilacja lasero-
wa we wspó³pracy z bielskim gabinetem Pani
Renaty Skruch. Dzisiaj Gabinet Kosmetyczny
ALEKSANDRA nie obs³uguje jedynie klienteli
z Brzeszcz i Jawiszowic. Kobiety i mê¿czyŸni
przyje¿d¿aj¹ ze wszystkich okolicznych miejsco-
woœci, tak¿e z Bielska-Bia³ej, Katowic, Zabrza,
Gliwic i Krakowa.
- Staramy siê ca³y czas podnosiæ nasze kwalifi-
kacje nieustannie d¹¿¹c do tego, aby nasi klien-
ci mieli profesjonaln¹ obs³ugê w mi³ej atmosfe-
rze i piêknych wnêtrzach, mamy bowiem œwia-
domoœæ, ¿e bez nich nasz gabinet by nie istnia³ -
podsumowuje pani Aleksandra.

J. W.J. W.J. W.J. W.J. W.

Serdeczne podziêkowania dla Prezesa i wszyst-
kich Pracowników Paks-d Rajsko za wspar-
cie psychiczne i finansowe w pierwszych, naj-
gorszych chwilach mojej choroby.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t ¿yczê wszyst-
kim smacznego jajka i mokrego Œmigusa.

Gala rozdania nagród i tytu³ów

Podziêkowanie

Pracownica Paks-dPracownica Paks-dPracownica Paks-dPracownica Paks-dPracownica Paks-d
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11 marca po raz kolejny w galerii Kon-
takt Oœrodka Kultury otwarto wystawê
prac plastycznych. Tym razem mi³oœnicy
sztuki malarskiej mieli okazjê podziwiaæ
twórczoœæ m³odej, zdolnej artystki z gminy
Brzeszcze. Danuta Jêczmyk - absolwentka
edukacji artystycznej w zakresie sztuk pla-
stycznych na wydziale artystycznym Uni-
wersytetu Œl¹skiego prezentowa³a swoje
prace na wystawach w Bielsku-Bia³ej, Cie-
szynie, Czeladzi i ̄ orach. W brzeszczañskiej
galerii jako „mistrzyni pêdzla” goœci³a ju¿
po raz drugi.

Anita Andreas: Sk¹d pomys³ na tytu³ wy-
stawy i co by³o Twoj¹ inspiracj¹ podczas jej
tworzenia?

Danuta Jêczmyk: Wystawa sk³ada siê z dwóch
cykli: „Odbicia rzeczywistoœci” oraz „Misty-
ka œwiat³a”. Czêœæ pierwsza jest prezentacj¹
mojej pracy dyplomowej zrealizowanej w 2009
roku na Uniwersytecie Œl¹skim w Cieszynie.
Kanw¹ dla stworzenia cyklu 9 obrazów by³y
fotografie przedstawiaj¹ce wszelkiego rodza-
ju odbicia, cienie, czyli coœ, co trwa³o krótk¹
chwilê. Tytu³ „Odbicia rzeczywistoœci” mo¿-
na interpretowaæ w dwojaki sposób. Po pierw-
sze, jako motyw wziêty z otaczaj¹cego œwia-
ta. Drugim znaczeniem jest odbicie rzeczywi-
stoœci w duszy cz³owieka, która zosta³a prze-
³o¿ona na jêzyk malarski. Nie ma znaczenia,
co jest figur¹, a co t³em, co znakiem, a co pod-
³o¿em dla znaku. P³asko po³o¿one plamy su-
geruj¹, i¿ obraz jest p³aszczyzn¹ pokryt¹ ko-
lorami w odpowiednim porz¹dku. Próbie uka-
zania prawdy o rzeczywistoœci pos³u¿y³y pro-
ste œrodki malarskie: p³aszczyzny barwne i li-
nie. Gama kolorystyczna jest bardzo szeroka:
od kompozycji niemal¿e achromatycznych,
poprzez pó³chromaty a¿ do ukazania wszyst-
kich barw widma. Kolory te s¹ wyrazem uczuæ
towarzysz¹cych doœwiadczeniu rzeczywisto-
œci oraz mog¹ budziæ wci¹¿ nowe emocje w du-

szy odbiorcy. Podzia³ p³aszczyzny wynika z po-
dzia³ów, które chwilowo stworzy³a natura, jed-
nak¿e wyselekcjonowanych przeze mnie  pod
k¹tem kompozycyjnym. Kontrast, dysharmo-
nia i harmonia barw, walorów, kierunków i wiel-
koœci p³aszczyzn prowadz¹ wprost do ujaw-
nienia tajemnicy œwiata bêd¹cego w zasiêgu
naszych zmys³ów, jak i œwiata duchowego.
Niniejszy cykl dziewiêciu obrazów stanowi
wiêc próbê zmierzenia siê z prawd¹. Z kolei
motywem przewodnim drugiego cyklu „Misty-
ka œwiat³a” jest œwiat³o jako obraz Boga. Cykl
ten opowiada o rzeczywistoœci mistycznej,

ponadzmys³owej. Istotnym elementem jest tu-
taj wprowadzenie do kolorystyki obrazu bar-
wy z³otej. Kolor ten ju¿ w œredniowieczu ozna-
cza³ sferê bosk¹, znamy liczne dzie³a sakral-
ne ze z³otym t³em. Inspiracj¹ sta³y siê dla mnie
jednak przede wszystkim obrazy wspó³czesne-
go, zmar³ego niedawno artysty prof. Jerzego
Nowosielskiego, który powiada³, ¿e domen¹
sztuki jest sacrum. Artysta ³¹czy³ w swojej
twórczoœci malarstwo abstrakcyjne z figura-
tywnym i powtarza³, ¿e zarówno scena reali-
styczna jak i kompozycja abstrakcyjna mog³¹
wyjœæ spod jednej
rêki.

A. A.: Czym jest dla
Ciebie sztuka?

D. J.: Za Adamem
Chmielowskim (zna-
nym równie¿ jako Brat
Albert) mogê powtó-
rzyæ, ¿e istot¹ sztuki jest
dusza wyra¿aj¹ca siê
w stylu. Parafrazuj¹c,
twórczoœæ malarska daje
mi mo¿liwoœæ wyra¿e-
nia tego, co ukryte g³ê-
boko w duszy. Tema-
tyk¹ najbli¿sz¹ jest mi

Odbicia rzeczywistoœci i mistyka œwiat³a

Anita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita Andreas

Odbicia rzeczywistoœci...                 ...i mistyka œwiat³a

cz³owiek i ca³y jego œwiat psychofizyczny.
Preferujê poetyckie malarstwo materii, po³¹-
czone z abstrakcj¹ geometryczn¹ oraz moty-
wami zaczerpniêtymi z rzeczywistoœci.

A. A.: Co oprócz malarstwa poch³ania Ciê
bez reszty i stanowi o sensie Twojego ¿ycia?

D. J.: Szczególn¹ mi³oœci¹ darzê równie¿ mu-
zykê, zw³aszcza chora³ gregoriañski. Nale¿ê
do scholi dominikañskiej. Czasem próbujê te¿
swoich si³ w twórczoœci literackiej. Nie mam
zbyt wiele wolnego czasu, ale kiedy ju¿ siê zda-

rzy - najwiêksz¹ przyjemnoœci¹ jest dla mnie
spotkanie w gronie przyjació³ i rodziny.
Artystka z dusz¹ wra¿liw¹, widz¹c¹ wiêcej ni¿
pozostali. Takim w³aœnie mianem mo¿na okre-
œliæ Danusiê, która talent ma we krwi. W sposób
niezwykle malarski i poetycki opisuje otaczaj¹-
cy j¹ œwiat. Przemawia poprzez ni¹ tytu³owa
mistyka œwiat³a, która sprawia, ¿e odbiór jej
twórczoœci ma wymiar pozaziemski i bez w¹t-
pienia niesie ze sob¹ coœ wiêcej ni¿ tylko kilka
linii po³¹czonych ze sob¹ w spójnoœci barw.
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Niemal¿e od zawsze chleb by³ jednym z pod-
stawowych sk³adników diety cz³owieka.

Kromka dobrej jakoœci pieczywa
jest bardzo cennym Ÿród³em wê-
glowodanów, bia³ka, b³onnika, wi-
taminy E i B oraz wielu niezbêd-
nych mikro i makroelementów.
Jednak trzeba wiedzieæ, jaki chleb
nale¿y kupiæ, by mia³ on w sobie
wszystkie drogocenne sk³adniki.
W pierwszej kolejnoœci na naszej
liœcie zakupów powinny znaleŸæ
siê chleby robione na zakwasie,
a nie te, których proces roœniêcia stymulowany
jest przez ró¿nego rodzaju sztuczne spulchniacze.
Jak rozpoznaæ chleb robiony na zakwasie? Po
pierwsze wygl¹d: chleb wytwarzany tradycyjny-
mi metodami w czasie pieczenia nabiera z³otego,
przyrumienionego koloru, a jego skórkê pokry-
waj¹ ma³e pêkniêcia uk³adaj¹ce siê w kszta³t kost-
ki. Jednak najlepszym testem jest przeczytanie do-
k³adnie etykiety - jeœli do produkcji pieczywa
zosta³y wykorzystane jedynie ró¿ne typy m¹ki,
dro¿d¿e, sól oraz woda oznacza to, ¿e zosta³ on
stworzony naturalnymi metodami, oczywiœcie nie
bior¹c pod uwagê dodatków, takich jak: pestki
dyni, s³onecznik, œliwka, pra¿ona cebulka itp.
Cena chleba robionego na zakwasie jest zazwy-
czaj wy¿sza ni¿ pieczywa do którego wytworze-
nia u¿ywa siê sztucznych spulchniaczy. Dzieje siê
tak dlatego, ¿e stworzenie naturalnego produktu
wymaga o wiele wiêcej czasu i pracy. Warto rów-
nie¿ pamiêtaæ, ¿e im chleb ciemniejszy, tym
zdrowszy, jednak obecnie bardzo czêsto przy-
ciemnia siê pieczywo za pomoc¹ karmelu. Dlate-
go te¿ w czasie robienia zakupów warto spraw-
dzaæ z jakiej m¹ki wypiekany jest bochenek, któ-
ry zamierzamy kupiæ. Zasada jest prosta - nawet
najgorsza m¹ka ¿ytnia jest lepsza od najlepszej
m¹ki pszennej. Najzdrowsza z wszystkich jest
m¹ka ¿ytnia razowa. Niestety, tego typu pieczy-
wo wygl¹da mniej atrakcyjnie ni¿ takie wytwo-
rzone z u¿yciem polepszaczy - jest mniej „pucha-
te”, ma brzydszy kolor ni¿ chleb sztucznie za-
barwiany. O tym, czy chleb jest pszenny, ¿ytni
czy mieszany, decyduj¹ proporcje. W chlebie ¿yt-
nim zawsze znajduje siê m¹ka pszenna, ale nie
mo¿e byæ jej wiêcej ni¿ 10%. Razowy chleb, jak
równie¿ br¹zowy ry¿ i p³atki pszenicy, powinny
byæ podstaw¹ naszej diety. Tak samo jak owoce
i warzywa czy pe³noziarniste produkty powinny
byæ spo¿ywane przez cz³owieka piêæ razy dzien-
nie. Taka dieta obni¿a ryzyko zachorowania na
cukrzycê oraz uk³adu kr¹¿enia. Popularny podzia³
chlebów opiera siê na kolorze. Tak wiêc potocz-
nie mówi siê o chlebie jasnym i ciemnym. Istnie-
je te¿ bardziej dok³adna klasyfikacja opieraj¹ca
siê na rodzaju m¹ki, z której jest wykonany bo-
chenek. Wed³ug tego podzia³u wyró¿nia siê:
- Chleby pszenne - jak wskazuje sama nazwa, s¹
to chleby, które wykonuje siê z m¹ki pszennej. O ja-
koœci bochenka decyduje rodzaj m¹ki, z którego
zosta³ wykonany. Z najlepszej m¹ki otrzymuje siê
chleb pszenny razowy. Nastêpnym rodzajem do-
brego jakoœciowego chleba jest graham. Za pszen-
ne chleby najlepszej jakoœci uwa¿a siê chleb or-
kiszowy. Chleb pszenny jest lekkostrawny, wiêc

idealny dla osób, które cierpi¹ na problemy tra-
wienne i wrzody ¿o³¹dka.
- Chleby mieszane pszenno-¿ytnie otrzymuje siê
z dwóch rodzajów m¹ki: pszennej i ¿ytniej. Pro-

porcje mog¹ byæ ró¿ne. Przyk³adem
chleba pszenno-¿ytniego jest chleb bal-
tonowski, praski, wiejski który powi-
nien zawieraæ 60% m¹ki pszennej i 40%
m¹ki ¿ytniej. Pieczywo to mo¿na zaku-
piæ  w ka¿dym sklepie ogólnospo¿yw-
czym Spo³em PSS „Górnik” w Brzesz-
czach. Pieczywo to zawiera du¿o mi-
nera³ów i witamin oraz bardzo wa¿ny
dla naszej diety b³onnik, który powo-
duje spadek poziomu glukozy we krwi
i reguluje pracê uk³adu pokarmowego.

- Chleby ¿ytnie wyrabia siê z m¹ki ¿ytniej. Pie-
czywo ¿ytnie nie podnosi poziomu glukozy we
krwi tak jak pszenne, zawiera wiêcej b³onnika
i witamin z grupy B, obni¿a poziom cholestero-
lu, zapobiega chorobom nowotworowym. Poza
tym mówi siê, ¿e chleb ¿ytni, szczególnie ten ra-
zowy, wspomaga odchudzanie - dobrze wi¹¿e
wodê, przyspiesza przemianê materii. Niestety jest
doœæ ciê¿kostrawny i u niektórych mo¿e powo-
dowaæ problemy trawienne. Spo³em PSS „Gór-
nik” w Brzeszczach ma w swojej ofercie dwa
rodzaje chleba ¿ytniego: chleb ¿ytni wyborowy z ce-
bul¹ i chleb ¿ytni zwyk³y bez dodatków.
Mimo, i¿ polska bran¿a piekarska nale¿y do najbar-
dziej rozdrobnionych ga³êzi przemys³u, nie brakuje
te¿ wiêkszych piekarni, zazwyczaj z zagranicznym
kapita³em. Kupowanie chleba od takich producen-
tów jest opatrzone pewnym rodzajem ryzyka - ma-
sowa produkcja wymaga u¿ycia innych œrodków,
czêsto s¹ nimi polepszacze i konserwanty. Jak wi-
daæ, wybór chleba wi¹¿e siê z pewn¹ doz¹ ryzyka.
Mo¿na kupiæ dobry jakoœciowo, zdrowy bochenek,
ale przy odrobinie nieuwagi ³atwo natrafiæ te¿ na
sztuczne nadmuchan¹ watê. Pamiêtajmy, ¿e szansa
na zakup dobrego pieczywa zwiêksza siê, jeœli wy-
bieramy z oferty mniejsze rodzinne piekarnie z tra-
dycjami. Ka¿dy producent pieczywa jest zobowi¹-
zany ustaw¹ do w³aœciwego oznakowania pieczy-
wa i jego sk³adu. Aktem prawnym reguluj¹cym zna-
kowanie ¿ywnoœci jest Rozporz¹dzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.
w sprawie znakowania œrodków spo¿ywczych (Dz.
U. 2007 r. Nr 137, poz. 966). Dlatego w³aœnie pod-
czas wizyty w placówkach Spo³em PSS „Górnik”
gor¹co zachêcam do zakupu pieczywa, szczególnie
¿ytniego i tego na naturalnym zakwasie.

19 marca wprost z Metropolitan Opera w No-
wym Jorku po raz pierwszy w Kinie „Wis³a”
odby³a siê transmisja na ¿ywo opery „£ucja z La-
mermooru”. Wydarzenie cieszy³o siê du¿ym za-
interesowaniem. Licznie przybyli goœcie w na-
piêciu oczekiwali na pierwsze takty…

176 lat temu na scenie Teatro San Carlo w Ne-
apolu mia³a miejsce prapremiera opery. Au-
tor, Gaetano Donizetti, napisa³ tê sztukê w opar-
ciu o powieœæ Waltera Scotta „Narzeczona z La-
mermooru”. Jest to historia szkockich kochan-
ków, którzy pomimo waœni miêdzy rodami za-
rêczaj¹ siê. Zakochani nie mog¹ byæ d³ugo ra-
zem, poniewa¿ brat dziewczyny podstêpem
doprowadza do jej œlubu z innym mê¿czyzn¹.
Kochanek, przekonany o zdradzie, odwraca siê
od £ucji. Zrozpaczona dziewczyna popada
w ob³êd. Te dramatyczne wydarzenia to do-
piero pocz¹tek tragedii. Scena szaleñstwa jest
jednym z najbardziej poruszaj¹cych fragmen-
tów opery, który pozornie mo¿e siê wydawaæ
kwintesencj¹ operowej sztampy. Samotna
£ucja przez kilkanaœcie minut wykonywa³a
ariê ubogacon¹ licznymi koloraturowymi
ozdobnikami. Wiele œpiewaczek operowych
traktuje tê scenê jako pokaz swoich wokalnych
umiejêtnoœci, jednak s¹ te¿ takie, które potra-
fi¹ oddaæ ogrom tragedii, jaki dotkn¹³ g³ówn¹
bohaterkê, a tak¿e jej zagubienie i utratê œwia-
domoœci. Opera sk³ada³a siê z wielu mistrzow-
skich momentów. Wspania³y popis na szeœæ
g³osów mo¿na by³o us³yszeæ w finale II aktu.
Do efektownych scen nale¿y zaliczyæ równie¿
tê, w której kochanek dramatycznym tenorem
rozpacza³ nad grobem £ucji. Opera ukazuje
w³aœciwie wszystkie mo¿liwe w¹tki, którymi
zazwyczaj pos³uguje siê ten rodzaj sztuki: mi-
³oœæ, podstêp, zdrada, szaleñstwo i œmieræ. Do-
nizetti udowodni³, ¿e mimo pozostania w kon-
wencji wielokrotnie powielanych schematów,
mo¿na stworzyæ prawdziwy, przejmuj¹cy dra-
mat. Zadanie by³o o tyle trudniejsze, ¿e „£ucja
z Lammermooru” jest typow¹ oper¹ epoki bel-
canta, która charakteryzowa³a siê wówczas:
urod¹ g³osu i piêknym œpiewem, jednak wszyst-
ko co najistotniejsze i najbardziej dramatycz-
ne, rozegra³o siê pomiêdzy nutami.

Og³oszeniOg³oszeniOg³oszeniOg³oszeniOg³oszeniaaaaa drobne drobne drobne drobne drobne
• Montaż i konserwacja anten RTV-sat. Tel.: 33 8107 022, 604 836 409.

• Wynajmę pomieszczenie 85 m2 pod działalność gospodarczą w okolicach Brzeszcz. Tel.: 693 93 3 385.

• Sprzedam działkę budowlaną w Jawiszowicach przy ulicy Przecznej. Cena do uzgodnienia. Tel.: 886 709 702.

• Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 27 ar w Jawiszowicach. Tel.: 32 623 25 82, 667 877 875.

• Sprzedam lokal użytkowy o pow. 45 m2 w Brzeszczach, al. Dworska 6/3 (Blok Pomowski). Cena 21 tys. (do
negocjacji). Tel. 608 329 494.

• Poszukuję Pani do opieki nad małym dzieckiem i drobnych prac domowych. Kontakt pod nr tel. 605 246 485.

• LOMBARD przy ul. Dworcowej 34 (budynek Agencji Mieszkaniowej). Przyjmuję w zastaw telefony komór-
kowe, złoto, sprzęt RTV. W sprzedaży tanie komórki, rowery, sprzęt RTV. Tel.: 698 896 719.

• Sprzedam polanę w lesie o powierzchni około hektara w Jawiszowicach. Tel.: 32 623 25 82, 667 877 875.

• NIANIA. Wychowuję dwuletnią córeczkę. Chętnie zaopiekuję się dzieckiem w wieku powyżej jednego
roku. Tel.: 600 884 269.

Kromka chleba z rana

Wioletta RWioletta RWioletta RWioletta RWioletta Ryszkayszkayszkayszkayszka MGMGMGMGMG

Wiosenne spotkanie
z oper¹
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Zawsze powtarza³: Nie lêkajcie siê… Nikt
tak jak On nie potrafi³ wypowiadaæ tych s³ów,
s³ów, które nios³y ze sob¹ spokój, nadziejê
na lepsze jutro i niezast¹pione poczucie
bezpieczeñstwa…

2 kwietnia minê³a szósta rocznica
œmierci Jana Paw³a II. Zapewne
wielu z nas wci¹¿ pamiêta dzieñ
roku 2005 i godzinê 21.37 - ca³y
œwiat siê zatrzyma³. Zniknê³y wów-
czas wszelkie podzia³y, nienawiœæ,
dyskryminacja. Ich miejsce zajê³a
mi³oœæ, tolerancja i jednoœæ. Co
roku czas ten uœwiadamia nam, ¿e
istniej¹ rzeczy wa¿niejsze od wa¿-
nych i uczucia wy¿sze, piêkniejsze,
godne poszanowania. 11 marca na ekrany kin
wszed³ pe³nometra¿owy film „Jan Pawe³ II. Szu-
ka³em Was…” opowiadaj¹cy o ¿yciu i przes³a-
niu, jakie pozostawi³ dla nas Ojciec Œwiêty. Dzie³o
m³odych twórców w sposób niezwykle przejmu-
j¹cy pokazuje pontyfikat Jana Paw³a II z dzisiej-
szej perspektywy. Dokument zawiera liczne wy-
powiedzi nie tylko przedstawicieli najwiêkszych
œwiatowych religii, ale tak¿e wielu duchownych,
artystów, ludzi kultury i polityków. Film jest do-
skona³ym pretekstem do ponownego odbycia
podró¿y œcie¿kami Jana Paw³a II. Wspania³e,
barwne plenery, najwy¿sza jakoœæ obrazu i poru-
szaj¹ca muzyka skomponowana przez Micha³a
Lorenca przenosi widzów w œwiat, który sk³ania
do refleksji, wzrusza i pozwala na obudzenie w pa-
miêci wspomnieñ zwi¹zanych z postaci¹ Wielkie-
go Cz³owieka. Przed nami dzieñ, na który wielu
z nas zapewne czeka z niecierpliwoœci¹. 1 maja

…Zdzis³awa Ko³odzieja, dyrygenta i kie-
rownika chóru Canticum Novum, organisty
w parafii pw. Matki Bo¿ej Bolesnej w Jawi-
szowicach.

Nie potrafiê ¿yæ bez...
Kawy...

W wolnym czasie...
Wyje¿d¿am w góry, do mojego rodzinnego domu
i tam, w ciszy, najpe³niej odpoczywam.

Najwa¿niejsze w ¿yciu...
To potrafiæ odnaleŸæ siebie, wyznaczyæ sobie w³a-
œciwy cel i konsekwentnie d¹¿yæ do jego realiza-
cji. Nie straciæ po drodze godnoœci i doceniaæ to
co ju¿ siê ma.

W ludziach ceniê...
Szacunek do drugiego cz³owieka, szczeroœæ, au-
tentycznoœæ i dobre serce.

Rodzina jest dla mnie....
Jak dla wiêkszoœci z nas jest dla mnie wielkim
skarbem. Na moich bliskich zawsze mogê liczyæ.
S¹ moj¹ podpor¹ i wsparciem. Dla nich pracujê,
staram siê ka¿dego sprawiedliwie otoczyæ trosk¹
i mi³oœci¹.

Najwiêksze marzenie...
Mo¿e w koñcu nowy samochód...;) Z obecnego
najbardziej ciesz¹ siê mechanicy.

Nigdy...
Nie nauczê siê p³ywaæ i jeŸdziæ na nartach! Pró-
bowa³em, ale niestety, nic z tego nie wysz³o...

Chcia³bym...
Jeœli tylko starczy czasu i si³, jeszcze wiele w ¿yciu
zrobiæ. Chcia³bym zagraæ znaczn¹ czêœæ tych
utworów, które planujê opracowaæ, choæ muszê
siê przyznaæ, coraz trudniej mi to przychodzi.
Pragn¹³bym tak¿e, aby chór, któremu poœwiê-
cam wiele wolnego czasu i to nie tylko na próby
œpiewu, nie straci³ formy jak¹ obecnie posiada,
swojego wyj¹tkowego ducha, ciep³a, zaanga¿o-
wania i spontanicznoœci. Ci¹gle poszukujê no-
wego, bardziej ambitnego repertuaru, maj¹c jed-
noczeœnie satysfakcjê z osi¹gniêtych przez nas
sukcesów. Od osiemnastu lat chórzyœci s¹ dla
mnie nieustaj¹cym Ÿród³em radoœci i dumy.
Chcia³bym im to odwzajemniæ.

¯a³ujê...
...¿e czas tak szybko biegnie i mam coraz mniej
czarnych w³osów...

Muzyka jest dla mnie...
Poprzez muzykê przemawia Bóg, wstrz¹sa,
uspokaja, nape³nia pokojem. Dla mnie muzyka
jest modlitw¹. Zawsze zajmowa³a istotne miej-
sce nie tylko w moim ¿yciu, ale te¿ w ¿yciu
ca³ej mojej rodziny. Ka¿dy z nas z zami³owa-
nia na swój sposób muzykuje, tworzy, bo mu-
zyka pomaga w ¿yciu. Jeœli uda siê dostrzec jej
w³aœciw¹ harmoniê, to ka¿dy mo¿e wcieliæ j¹
w swoje ¿ycie i na niej siê oprzeæ. To proste -
polecam.

W 1993 roku nikt zapewne nie przypusz-
cza³, ¿e rozpoczynaj¹cy wówczas swoj¹ dzia-
³alnoœæ pocz¹tkuj¹cy chór Canticum Novum
za³o¿ony i kierowany do dnia dzisiejszego przez
organistê z parafii Matki Bo¿ej Bolesnej - Zdzi-
s³awa Ko³odzieja przeprowadzi skuteczn¹ re-
wolucjê w dziedzinie upowszechniania kultu-
ry i muzyki chóralnej.

A wszystko zaczê³o siê od uœwietniania liturgii
sakralnych… PóŸniej przyszed³ czas na aktywne
uczestnictwo w ¿yciu kulturalnym poprzez ubo-
gacanie œpiewem uroczystoœci szkolnych, gmin-
nych i powiatowych. Re-
pertuar chóru nie zamyka
siê wy³¹cznie w kategorii
muzyki religijnej. Dziêki
ciê¿kiej, efektywnej pracy
zarówno dyrygenta jak i chó-
rzystów, Canticum Novum
mo¿e siê tak¿e pochwaliæ
wykonywaniem utworów
œwieckich skomponowa-
nych przez wybitnych mu-
zyków tworz¹cych na prze-
strzeni wieków.
„Bogu na chwa³ê, a ludziom
ku przyjemnoœci”- w tych
s³owach zawiera siê prze-
s³anie chóru, dla którego

nadrzêdnym celem dzia³alnoœci jest dostarczanie
duchowych i artystycznych prze¿yæ. Bez w¹tpie-
nia ³¹czy pokolenia. Œpiewaj¹ w nim starsi, m³od-
si, ma³¿eñstwa, rodzice, dzieci. Od osiemnastu lat
tworz¹ jedn¹, wielk¹ rodzinê, której centrum sta-
nowi mi³oœæ do muzyki. W 2003 roku, przypada-
j¹cym na dziesiêciolecie dzia³alnoœci, chór otrzy-
ma³ „Oskarda” - nagrodê burmistrza Brzeszcz w ka-
tegorii kultura. Prezentem na „osiemnastkê”
okaza³a siê byæ nagroda starosty powiatu oœwiê-
cimskiego, przyznana w lutym tego roku. Serdecz-
nie gratulujemy i u progu doros³oœci ¿yczymy
dalszych sukcesów oraz pokonywania nowych
œcie¿ek przy nieustaj¹cym dŸwiêku muzyki.

w Watykanie nast¹pi uwieñczenie procesu beaty-
fikacyjnego, który od 6 lat rozgrywa³ siê na
oczach ca³ego œwiata. Czy to wydarzenie zjedno-
czy nas po raz kolejny? Nawet jeœli tak siê stanie
- szybko o tym zapomnimy. Nie zdo³a ono zna-

cz¹co wyp³yn¹æ na zmianê re-
lacji miêdzynarodowych i miê-
dzywyznaniowych. Momenty
bólu, tragedii na wielk¹ skalê
czêsto zmieniaj¹ nas tylko na
chwilê, bo w nat³oku codzien-
nych zajêæ po prostu  nie pamiê-
tamy, o tym, co najwa¿niejsze.
Faktem jest te¿ to, ¿e w dzisiej-
szych czasach trudno jasno zde-
finiowaæ priorytety, którymi
wszyscy powinni siê kierowaæ.
Œwiat bezlitoœnie rz¹dzi siê swo-

imi prawami, a my coraz czêœciej poddajemy siê
im bez walki, nie maj¹c nawet œwiadomoœci na
jak wielkie ryzyko siê decydujemy. Jedno jest
pewne. Ka¿dy z nas na swój sposób prze¿y³ odej-
œcie Jana Paw³a II. Niektórych wydarzenie to
zmieni³o na zawsze, innych tylko na chwilê. Ist-
nieje jednak nadzieja, ¿e wszystko, co zosta³o
przez Niego napisane i powiedziane, kiedyœ zna-
cz¹co wp³ynie na nasze ¿ycie. „Wymagajcie od
siebie, choæby inni od was nie wymagali”. Te
i wiele innych Jego s³ów ma w sobie zaklêt¹ praw-
dê, do której ka¿dy z nas z biegiem czasu dojrze-
wa. Dziel¹ nas pogl¹dy, ¿yciowe priorytety, czê-
sto tak¿e uczucia i emocje, które wyra¿amy, ale
jest te¿ coœ, co nas ³¹czy - pragnienie ¿ycia, nie-
wyt³umaczalna chêæ bycia w pe³ni tutaj i teraz, od
pocz¹tku do koñca, tak jak by³ On…

Prezent na osiemnastkê

Anita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita Andreas

Anita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita Andreas

Non abbiate paura*…Kilka pytañ do…

Pe³noletni Chór Canticum Novum

Szuka³em was...

*Nie lêkajcie siê



20 Odg³osy Brzeszcz    kwiecieñ 2011

- Mamy nadziejê, ¿e nasze propozycje spêdzenia
wolnego czasu w Bajkolandzie przypadn¹ do
gustu naszym ma³ym klientom i ich rodzicom.

- Prowadzenie w³asnego biznesu daje mi przede
wszystkim niezale¿noœæ. To bardzo wa¿ne,
szczególnie dla ka¿dej m³odej matki, która
oprócz obowi¹zków zawodowych ma jeszcze
„drugi etat” w domu.
- Zarejestrowa³am siê w oœwiêcimskim UP, z³o-
¿y³am wniosek w styczniu, umowê mia³am pod-
pisan¹ 12 kwietnia. Razem z innymi przesz³am
w Oœwiêcimiu kurs ekonomiczno-prawniczy pod
k¹tem prowadzenia w³asnej jednoosobowej dzia-
³alnoœci gospodarczej. Oczywiœcie mój projekt nie
by³ jedyny - myœlê, ¿e przyznanie pieniêdzy za-
wdziêczam pomys³owi na k¹cik dla dzieci. (Te-
raz tu¿ za œcian¹ powsta³ Bajkoland, wiêc pod-
czas wizyty u mnie panie nie maj¹ ju¿ ¿adnego
problemu z opiek¹ dla dziecka). Chodzi wiêc o to,
by siê w jakiœ ciekawy sposób wyró¿niæ, zapro-
ponowaæ coœ „extra”. Trzeba byæ równie¿ dobrze
przygotowanym/¹ merytorycznie, tzn. wiedzieæ
co konkretnie chce siê zrobiæ, czemu, ile i jakich
œrodków potrzeba. Przede wszystkim sprawdziæ,
czy proponowane us³ugi znajd¹ nabywców.
W przygotowanej ankiecie umieœci³am wiêc py-
tania typu: czy proponowane
us³ugi fryzjerskie na terenie
gminy spe³niaj¹ w 100% ocze-
kiwania klientów, czy mo¿e
czêœæ z nich chodzi do konkret-
nych salonów z przyzwyczaje-
nia, mo¿e z braku alternatywy.
Odpowiedzi utwierdzi³y mnie
w przekonaniu, ¿e mój pomys³
ma spore szanse powodzenia.
Pochwalê siê, ¿e ju¿ przy tej
okazji zdoby³am pierwsze
klientki, przychodz¹ regularnie
do dzisiaj. W moim zawodzie
marka, dobra opinia s¹ nies³y-
chanie istotne - choæby plakat
reklamowy by³ nie wiem jak zachêcaj¹cy, a salon
mia³ niezbyt dobr¹ opiniê, nie przyci¹gnie wielu
zainteresowanych. Jestem doskonale œwiadoma
dzia³ania tego mechanizmu i dlatego nigdy nie
pozwalam sobie na fuszerkê. Jeœli preparaty, to
w dobrym gatunku, ¿adnych tanich podróbek. Far-
ba ma siê trzymaæ na w³osach i dodawaæ po³y-
sku, a nie schodziæ po dwóch myciach, od¿ywka
faktycznie regenerowaæ strukturê w³osa. Zwra-
cam równie¿ uwagê na praktyczne mo¿liwoœci
klientek i do nich dostosowujê ciêcia - jeœli ran-
kiem nie ma zbyt wiele czasu, nie proponujê
skomplikowanej fryzury, któr¹ dobrze u³o¿yæ
mo¿e tylko fryzjer. Zamiast tego podpowiadam

takie rozwi¹zanie, ¿e klientka mo¿e bez proble-
mu uczesaæ siê sama wygl¹daj¹c przy tym tak,
jakby w³aœnie wysz³a od fryzjera.
Niezwykle wa¿na okazuje siê tak¿e pomoc najbli¿-
szych, okazywane wsparcie w podjêtych dzia³aniach.
- Przez ca³y czas mog³am polegaæ na Danielu,
moim mê¿u. To prawda, ¿e mi³oœæ mo¿e góry
przenosiæ i z ni¹ nie ma rzeczy niemo¿liwych -
mo¿na nawet rozkrêciæ w³asny biznes! - œmieje
siê pani Anna. - ¯yczê powodzenia i wiary w sie-
bie wszystkim przysz³ym przedsiêbiorcom. Nie
by³o ³atwo, ale na pewno warto.

Decyzjê o uruchomieniu w³asnej dzia³alnoœci
podj¹³ równie¿ Piotr Chojnacki, który wraz z ¿on¹
Ewelin¹ prowadzi salê zabaw dla dzieci „Fiku-
Miku”. Dopiero co powsta³a placówka, (otwar-
cie nast¹pi³o 5 marca) a ju¿ cieszy siê sporym za-
interesowaniem. Nic dziwnego! Zabawa w takim
miejscu to nie tylko aktywna forma spêdzania

czasu naszych dzieci przez rozwijanie zdolno-
œci manualnych, to równie¿ nawi¹zywanie
pierwszych przyjaŸni i kontaktów miêdzy ró-
wieœnikami.
- By³em bezrobotny, a perspektyw na zatrudnie-
nia mnie raczej nie by³o. Zaczêliœmy siê zastana-
wiaæ z ¿on¹ nad w³asn¹ firm¹. Nie mia³em jed-
nak pomys³u co do bran¿y. Szczerze mówi¹c, za-

inspirowa³a nas córka. Wiemy, jak
bardzo lubi takie miejsca. Moja
¿ona zrobi³a wiêc rozeznanie ryn-
ku, œledziliœmy wspólnie fora in-
ternetowe, pytaliœmy znajo-
mych... Okaza³o siê, ¿e w Brzesz-
czach jest zapotrzebowanie na
miejsca, które organizuj¹ czas
dzieci. Podjêliœmy decyzjê - urz¹-
dzimy salê zabaw. I dziœ wiemy,
¿e to by³ strza³ w dziesi¹tkê!
Pierwszym krokiem by³o z³o¿enie
wniosku do Urzêdu Pracy. Wnio-
sek, który jest jednoczeœnie mini-
biznesplanem, zawiera krótki opis
celu i charakteru przysz³ej dzia³al-

noœci, rozplanowanie wydatków, przewidywalny
bilans zysków, itp. Na pismo UP musi odpowie-
dzieæ w ci¹gu 30 dni.
- Na tym etapie nie by³o ¿adnych problemów.
Dotacja z UP wynosi³a 20. 000 z³, ale to zaledwie
kropla w morzu potrzeb. Stara³em siê o dotacje
z funduszy unijnych, jednak zrezygnowa³em ze
wzglêdu na zbyt d³ugi czas oczekiwania - ok. pó³
roku. Ostatecznie pomog³a rodzina. Nastêpnie
trzeba by³o zg³osiæ projekt do Starostwa. Mia³em
plany co do samej powierzchni lokalu, bardzo
chcia³em, aby sala by³a du¿a, przestronna. Nie-
stety obecny lokal nie spe³nia do koñca moich
ambicji. Trzeba by³o wyburzyæ œciankê dzia³ow¹,

wynaj¹æ firmê remontow¹, kierownika budowy.
Pomieszczenie musia³o spe³niæ wszystkie wymogi
sanepidarne, poœwiadczenie ze strony nadzoru
budowlanego, stra¿y po¿arnej, kominiarza...
Równie¿ sprzêty, konstrukcje, drabinki musz¹ byæ
atestowane, posiadaæ certyfikaty bezpieczeñstwa,
gdy¿ korzystaæ z nich bêd¹ ma³e dzieci.
Ka¿dy, kto zamierza podj¹æ siê stworzenia w³a-
snego biznesu, musi liczyæ siê z kosztami. Mimo
tego, Pañstwo Chojnaccy s¹ bardzo zadowoleni
z podjêcia ryzyka.
- Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e to miejsce dopie-
ro raczkuje, jest jeszcze ma³o znane, dlatego
chcia³bym zainwestowaæ w reklamê, upowszech-
niæ informacjê, ¿e oferujemy tego typu us³ugi.
Cieszymy siê, ¿e interes kwitnie, mamy klientów,
zainteresowanie jest obiecuj¹ce. Brzeszczanie s¹
zadowoleni, ¿e w okolicy jest takie miejsce, gdzie
bez obaw mog¹ zostawiæ dziecko i pójœæ np. na
zakupy, do fryzjera. Jeœli placówka nadal bêdzie
tak sprawnie funkcjonowaæ, zastanowimy siê nad
nowymi atrakcjami. Rodzice pytaj¹ nas o organi-
zacjê imprez, myœlimy tak¿e o poszerzeniu dzia-
³alnoœci zakrawaj¹cej na prywatne przedszkole,
¿³obek. Jesteœmy wiêc pe³ni optymizmu i z na-
dziej¹ spogl¹damy w przysz³oœæ.

 W³asna dzia³alnoœæ wi¹¿e siê z ci¹g³ym dosko-
naleniem swojego projektu, wymaga tak¿e dal-
szych nak³adów finansowych i wysi³ku wk³a-
danego w rozwój firmy. Przekona³ siê o tym
tak¿e Rafa³ Komar, w³aœciciel i instruktor Fit-
ness Gym „Dragon” - klubu æwiczeñ si³owych
w Jawiszowicach.
- Kulturystyka to moja pasja. Wczeœniej nale¿a-
³em do Zarz¹du Ludowego Klubu Sportowego

Jawiszowice, opiekowa³em siê sal¹ fitness. Z cza-
sem  postanowi³em wzi¹æ sprawy w swoje rêce.
Pomimo chêci, a przede wszystkim ogromnego
serca do wykonywanej pracy, spe³nianie marzeñ
wi¹¿e siê z wielkimi pok³adami cierpliwoœci i nie-
raz nerwowymi sytuacjami. Osoba chc¹ca pod-
j¹æ siê prowadzenia w³asnego biznesu musi od-
znaczaæ siê determinacj¹, wol¹ walki, nie mo¿e
zniechêcaæ siê ma³ymi i wiêkszymi niepowodze-
niami. Kluczowym problemem s¹, jak zwykle,
pieni¹dze.
- Na fundusze z Urzêdu Pracy czeka³em rok.
Jeœli chodzi o dokumentacjê, pomog³a mi sio-
stra. W tym czasie nie mog³em pracowaæ, a op³a-
ty za wynajem i tak trzeba by³o p³aciæ. Teraz
jestem zatrudniony na kopalni. Mimo wszyst-
ko, poza sezonem, który trwa ok. 4 miesiêcy,
nadal jest ciê¿ko. Ceny karnetów s¹ raczej ni-
skie, a si³ownia wymaga remontu. Nowy par-
kiet, g³adŸ planujê wymieniæ w czerwcu. O dota-
cjê zwróci³em siê do LGD (Lokalnej Grupy
Dzia³ania) Dolina So³y. Na rozpatrzenie
wniosku czekam ju¿ prawie rok. A od momen-
tu z³o¿enia papierów tyle siê pozmienia³o!

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Bajkoland

Fiku Miku

Ka-Da

Dragon
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Ju¿ w staro¿ytnym Rzymie, w pierwszym
tygodniu marca obchodzono tzw. matrona-
lia - pierwowzór Dnia Kobiet. Œwiêto zwi¹-
zane z macierzyñstwem i p³odnoœci¹, z oka-
zji którego mê¿owie obdarowywali swoje
¿ony podarunkami i spe³niali ich ¿yczenia.

Jak co roku, cz³onkowie brzeszczañskiego Ko³a
Emerytów Rencistów i Inwalidów  postanowili,
skromnie, ale zarazem z radoœci¹ uczciæ marcowe
œwiêto. By³o to wyj¹tkowe spotkanie, podczas któ-
rego, nie bez przyczyny, ca³a uwaga poœwiêcona
zosta³a „p³ci piêknej”.
Zgromadzeni goœcie, m.in. Stanis³aw Rydzoñ -
pose³ ziemi ma³opolskiej, Wies³aw Albin -  vice prze-
wodnicz¹cy Samorz¹du Osiedlowego nr 1, a tak¿e
przewodnicz¹cy ko³a Józef Jachimczak - w czêœci
oficjalnej z³o¿yli Paniom moc ¿yczeñ i podziêko-
wañ za pracê zawodow¹, a tak¿e spo³eczn¹. Doce-
nili ich znacz¹c¹ rolê w ¿yciu rodzinnym i ogrom
poœwiêcenia, które nie raz spoczywa na ich bar-
kach. Jeden z obecnych goœci - Janusz Plata, przy-
pomnia³ krótk¹ historiê œwiêta, które niegdyœ mia-
³o s³u¿yæ m. in. krzewieniu idei praw kobiet. Nie

trudno zauwa¿yæ, ¿e od czasu ustanowienia go
œwiêtem miêdzynarodowym, wiele siê zmieni³o.
Dziœ, kobiety sprawuj¹ wa¿ne funkcje pañstwo-
we, nie tylko w poszczególnych krajach, ale rów-
nie¿ w powiatach, gminach, wsiach. Œwietnie radz¹
sobie na stanowiskach kierowniczych w instytu-
cjach jednostek kulturalnych, edukacyjnych, eko-
nomicznych czy spo³ecznych. Dostrzec to mo¿na
równie¿ w naszej gminie, gdzie od lat pieczê nad
ni¹ sprawuj¹ kobiety. Marcowe spotkanie Ko³a
Emerytów, Rencistów i Inwalidów sk³ada³o siê
z trzech czêœci: oficjalnej, artystycznej i tej, która
w pe³ni zaspokoi³a walory smakowe zebranych go-
œci. Zapachnia³o wiosn¹… By³o barwnie, poetyc-
ko i nastrojowo. Drodzy Panowie, dziêkujemy za
¿yczenia, kwiaty i pamiêæ o nas. Cieszymy siê, ¿e
w czasach, gdy tradycja schodzi na plan dalszy,
my, wci¹¿ mo¿emy liczyæ na Wasz¹ serdecznoœæ.

W imieniu wszystkich cz³onkiñ Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ko³a w Brzeszczach

Przy migotliwym blasku kolorowych œwiec
i akompaniamencie ciszy, w towarzystwie spo-
koju i z fili¿ank¹ kawy (lub herbaty) w rêce...
W naszej szkole równie¿ zdarzaj¹ siê takie chwi-
le. 10 marca 2011 r. w Gimnazjum nr 2 w Brzesz-
czach mia³a miejsce Wieczornica poœwiêcona
Dniu Kobiet.

Dyrektor szko³y, Pani Krystyna Ciepliñska, roz-
poczê³a j¹ powitaniem przyby³ych goœci. Nikt
chyba nie spodziewa³ siê, ¿e zjawi siê ich tak du¿o.
Imprezê uœwietnili sw¹ obecnoœci¹ miêdzy inny-
mi rodzice, dziadkowie, uczniowie, nauczyciele
oraz absolwenci gimnazjum. To chyba najlepszy
dowód na to, ¿e mimo up³ywaj¹cego ci¹gle cza-
su pamiêtaj¹ o swojej dawnej szkole i chêtnie do
niej wracaj¹. Uczniowie, pod kierownictwem Pani
Jolanty Hodur, bêd¹cej równoczeœnie organiza-
tork¹ wieczornicy, zaprezentowali swoje talenty
nie tylko poprzez recytacjê utworów lirycznych,
ale równie¿ œpiew piosenek, których bohaterka-
mi by³y oczywiœcie panie. W przedsiêwziêciu
wziê³o udzia³ ponad 30 wystêpuj¹cych, w tym,
wczeœniej wspomniani, absolwenci. Ich liczba
zaskoczy³a pewnie sam¹ organizatorkê. Warto
wspomnieæ, ¿e dla niektórych z nich nic nie sta-
nowi³o przeszkody, nawet na³o¿ony na rêkê gips
czy przeziêbienie. Choæ ka¿demu wyst¹pieniu
towarzyszy³a trema, zarówno wystêpuj¹cy jak
i widownia bawili siê wspaniale. Pogram arty-
styczny musia³ siê niezwykle spodobaæ publicz-
noœci, o czym œwiadcz¹ liczne bisy, których, wy-
dawa³o siê, nie bêdzie koñca. Dziêki firmie Da-
rymex, zas³uguj¹cej na podziêkowanie, mo¿liwa
by³a równie¿ sprzeda¿ rozmaitych, i piêknych
zreszt¹, artyku³ów, w tym na przyk³ad obrusów
czy serwetek. Wiele osób przyczyni³o siê do tego,
ten wieczór spe³ni³ pok³adane w nim oczekiwa-
nia i nadzieje. Bez nich goœcie nie bawiliby siê
tak dobrze. Nie sposób wymieniæ wszystkich

z imienia i nazwiska,
ale nale¿¹ im siê wiel-
kie podziêkowania,
szczególnie za: przy-
gotowanie i dekoracjê
œwietlicy szkolnej -
Pani Ma³gorzacie Mo-
roñ-KuŸmiñskiej, a za wypo¿yczenie sprzêtu na-
g³aœniaj¹cego z Oœrodka Kultury w Brzeszczach
- Pani Ma³gorzacie Wójcik.
Organizacja wieczornic okolicznoœciowych sta³a
siê ju¿ tradycj¹ Gimnazjum nr 2. Anga¿uje siê w nie
coraz wiêksza liczba osób, co sprawia, ¿e i popu-
larnoœæ wœród publicznoœci roœnie z roku na rok.
Uczniowie s¹ z tego bardzo dumni, w koñcu to
oni, jako wystêpuj¹cy, przyci¹gaj¹ tak du¿¹ uwa-
gê i zainteresowanie. Wszyscy czekaj¹ ju¿ na
kolejne przedsiêwziêcia. W tajemnicy dodam, ¿e
Pani Jolanta Hodur ma  kolejne pomys³y, których
realizacjê przewiduje jeszcze na ten rok szkolny.
Œwiêto Kobiet jest tylko raz w roku, wiêc warto
o nim pamiêtaæ, nie mo¿na siê jednak ograniczaæ
tylko to tego jedynego dnia. Za  codzienn¹ pracê,
opiekuñczoœæ, mi³oœæ, a tak¿e uœmiech, zawsze
nale¿y siê wszystkim paniom szacunek i podziê-
kowanie, bo...

„(...) Kto rozjaœnia ci wszystkie szare dni,
Kto nadziejê ma a¿ do dna
No, kto rozœmiesza gdy, nie do œmiechu ci,
Wszystko to na siebie biorê ja!

Bo mnie na uœmiech zawsze staæ,
Nie lubiê ¿ycia braæ
Zbyt serio, serio zbyt
Bo ja, na przekór wszystkim tym,
Co zasmucaj¹ œwiat, uœmiecham siê przez ³zy! (...)”

(Hanna Banaszak: „Pogoda ducha”)

Izabela RIzabela RIzabela RIzabela RIzabela Rychlewicz,ychlewicz,ychlewicz,ychlewicz,ychlewicz,
klasa 3dklasa 3dklasa 3dklasa 3dklasa 3d

Dla Kobiet w Dniu Kobiet

El¿bieta Radkiewicz-KrasoñEl¿bieta Radkiewicz-KrasoñEl¿bieta Radkiewicz-KrasoñEl¿bieta Radkiewicz-KrasoñEl¿bieta Radkiewicz-Krasoñ

Ma³gorzata ChrzanowskaMa³gorzata ChrzanowskaMa³gorzata ChrzanowskaMa³gorzata ChrzanowskaMa³gorzata Chrzanowska
Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Nowe cenniki, nowe problemy, inne potrzeby...
Pomimo trosk Pan Rafa³ jest dumny z tego, co
uda³o mu siê osi¹gn¹æ. Przypomina, i¿ na pocz¹t-
ku prowadzenia dzia³alnoœci z fitness klubu ko-
rzystali g³ównie znajomi i pi³karze.
- Z biegiem czasu dostrzegam wiêksze zaintere-
sowanie wœród mieszkañców Brzeszcz oraz po-
bliskich okolic. Taki styl ¿ycia (sporty, dieta, æwi-
czenia), który jest doœæ popularny w wiêkszych
miastach, powoli znajduje swoich zwolenników
równie¿ w mniejszych miejscowoœciach.
Kulturystyka wymaga czasu, poœwiêcenia, odpo-
wiednio dobranych suplementów, poziomu wy-
si³ku, rodzajów æwiczeñ - w tym celu organizo-
wane s¹ warsztaty informacyjne. Gwiazd¹ pierw-
szego spotkania, które odby³o siê rok temu, by³
Marcin Gandyk, odnosz¹cy sukcesy polski kul-
turysta, który uczy³ prawid³owych nawyków pro-
wadz¹cych do jak najlepszych efektów.
- Poniewa¿ zesz³oroczne zajêcia cieszy³y siê po-
wszechnym zainteresowaniem, po ukoñczeniu
prac remontowych planujê „Dzieñ otwarty” po-
³¹czony z kolejn¹ wizyt¹ Marcina Gandyka. Poza
tym, od czasu do czasu udzielam wsparcia finan-
sowego w ramach imprez szkolnych - w tym
momencie pan Rafa³ z dum¹ pokazuje dyplom
z podziêkowaniami brzeszczañskiej szko³y. W³a-
œciciel „Dragonu” zapytany o z³ot¹ radê dla przy-
sz³ych przedsiêbiorców odpowiada:
- W³asny biznes, zw³aszcza dla m³odego cz³owie-
ka, jest nie³atwym wyzwaniem. Zw³aszcza na te-
renach wiejskich. Jednak uporz¹dkowanie i pra-
wid³owe wype³nienie papierów jest jak najbar-
dziej mo¿liwe. Dotacje, pomoc z gminy - s¹, co
prawda trzeba poczekaæ - ale s¹.
Pasja wymaga sporo poœwiêceñ, wk³adów finan-
sowych, ale zapewnia satysfakcjê i uznanie ze
strony kolegów. To chyba najlepsza zap³ata na
w³o¿ony w przedsiêwziêcie wysi³ek.

W 2011 roku na dotacje dla osób chc¹cych roz-
pocz¹æ dzia³alnoœæ bêdzie przeznaczonych znacz-
nie mniej œrodków ni¿ chocia¿by w 2010 roku.
Nie oznacza to jednak, ¿e w obecnym roku dota-
cji na za³o¿enie w³asnej firmy nie bêdzie ju¿ wca-
le. Trzeba siê jednak nastawiæ, ¿e jej zdobycie
mo¿e byæ nieco trudniejsze, ni¿ to by³o np. w roku
poprzednim. Nadal mo¿liwe bêdzie otrzymanie
dotacji dla bezrobotnych z Powiatowych Urzê-
dów Pracy, z dzia³ania PO KL 6.2, PFRON (dla
osób z orzeczeniem odnoœnie stopnia niepe³no-
sprawnoœci), jak równie¿ w ramach dzia³añ 311
i 312 w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Ma³e firmy w województwie ma³opol-
skim, prawdopodobnie ju¿ po raz ostatni bêd¹
mog³y ubiegaæ siê o dotacjê na realizacje projek-
tów inwestycyjnych. O dotacjê mo¿na staraæ siê
w ramach dzia³ania 2.1 „Rozwój i podniesienie
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw”, Schemat
A „Bezpoœrednie wsparcie inwestycji w MŒP” re-
alizowanego w ramach Ma³opolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego. Rozpoczêcie na-
boru dla ma³ych przedsiêbiorców planowane jest
na kwiecieñ 2011.

  ród³o: http://www.bierzdotacje.pl/dotacje-dla-
istniejacych-firm/dotacje-2011-malopolskie-
male-firmy/

Ÿ

...I grzeszna, i œwiêta... - o Kobiecie
w dniu jej œwiêta
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Kalendarium przedsiêwziêæ
w kwietniu

Kultura

2 kwietnia godz. 10.00 (Hala Sportowa)
Zawody w Speed Badmintona - otwarty turniej Spe-
ed Badmintona.

3 kwietnia godz. 9.00 (Hala Sportowa)
Mecz towarzyski Polska - Słowenia w  Speed Bad-
mintona.

4 kwietnia godz. 17.00 (sala widowiskowa)
Uniwersytet Każdego Wieku „Afrykańskie opowie-
ści”- spotkanie z Arkadiuszem „Arunem” Milcarzem
laureatem konkursu - Podróżnik Roku 2004. Wy-
różnienie przyznawane tym, którzy porzucili dom i
bezpieczne życie, aby wyruszać na szlak odkrywczej
przygody, by otwierać człowieka.... Nieznane, niezwy-
kłe, wspaniałe, pociągające, warte zbadania i poznania
za cenę najwyższego wysiłku i ryzyka.

5 kwietnia godz. 10.00 i 6 kwietnia godz. 14.00 (OK
w Brzeszczach)
Warsztaty Wielkanocne
W programie: tworzenie palm, malowanie pisanek,
ozdabianie pisanek metodą decoupage, filcowanie,
wyroby z wykliny, wyroby baranków z masy solnej,
wykonywanie ozdób z siana.
Koszt udziału w warsztatach 5 zł od osoby.

6 kwietnia godz. 16.00 (Świetlica w Zasolu)
Projekt Kulturoskop: Tradycyjne zdobienie pisanek -
warsztaty etnograficzno-plastyczne z Muzeum Etnogra-
ficznym z  Kęt (warsztaty bezpłatne).

6 kwietnia godz. 16.00 (Świetlica na os. Paderewskiego)
Projekt Kulturoskop: warsztaty wikliniarskie (warsz-
taty bezpłatne). Zapisy w miejscach organizowanych
zajęć w godzinach popołudniowych do dnia 30 marca.
Ilość miejsc ograniczona.

11 kwietnia godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
„Baśniowe czytanki” - zapraszamy wszystkich miło-
śników baśni od lat 6.

13 kwietnia godz.17.00 (sala nr 30)
Projekt Kulturoskop - warsztaty literackie - spotkanie
z Piotrem Zemankiem - literatem, kompozytorem, lau-
reatem konkursów ogólnopolskich.

14 kwietnia godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
„Strachy na lachy” - godzina z duchami między bi-
bliotecznymi półkami: spotkania dla tych, którzy lubią
się bać i rozwiązywać zagadki. Zapraszamy dziewczę-
ta z klas III-VI.

14 kwietnia godz. 17.00 (Biblioteka Publiczna
w Przecieszynie)
„Z Julkiem i Julką poznajemy świat” - zapraszamy
dzieci w wieku 5-7 lat.

15 kwietnia godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
„Strachy na lachy” - godzina z duchami między bi-
bliotecznymi półkami: spotkania dla tych, którzy lubią
się bać i rozwiązywać zagadki. Zapraszamy chłopców
z klas III-VI.

16 kwietnia godz. 10.00 (sala widowiskowa)
„Talenty małopolski” - XXIV Małopolski Festiwal Form
Muzycznych i Tanecznych; Taneczne eliminacje powia-
towe.

16 kwietnia godz. 9.00 (Basen pod Platanem)
III Runda w ramach II Ligi Pływackiej w Brzeszczach
- 2010/2011
W programie:
Godz. 8.30 - Zbiórka i weryfikacja uczestników. Przed-
szkolaki oraz dzieci urodzone w latach 2001-2003; start
o godz. 9.00. Dzieci urodzone w latach 1998-2000 oraz
1995-1997; start o godz. 10.00. Szkoły ponadgimna-
zjalne oraz kategoria open - start o godz. 11.00. Orga-
nizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy, Szkółka Pływa-
nia „Butterfly”, Ośrodek Kultury w Brzeszczach

17 kwietnia godz.12.00 (Rynek Główny w Krakowie)
Niedziela Palmowa - udział w korowodzie i uroczysto-
ściach oraz występy zespołów: Brzeszczanki, Tęcza,
Paświszczanie, Kapela Zasolanie, Przecieszynianki.

ZasoleZasoleZasoleZasoleZasole
6.04 W ramach projektu Kulturoskop odbędą się warsz-
taty etnograficzno-plastyczne „Wielkanocne pisanki”
(przy współpracy Muzeum Etnograficznego w Kętach).
Szczegóły na plakatach oraz w świetlicy.
W każdy wtorek i czwartek zajęcia aerobiku.
W każdy piątek zajęcia taneczne oraz spotkania
w młodzieżowym klubie dyskusyjnym.
Raz w miesiącu spotkanie w Klubie „Babski Świat”.

Os. PaderewskiegoOs. PaderewskiegoOs. PaderewskiegoOs. PaderewskiegoOs. Paderewskiego
16.04 Piesza wycieczka do lasu.
20.04 Warsztaty dla pań - Witraże.
23.04 Ziemia odzyskana - konkurs ekologiczny dla dzieci.
27.04 Ceramika dla pań.
W każdy poniedziałek i środę zapraszamy na aerobik.
W każdy czwartek o godz. 18.00 spotkanie Koła Eme-
rytów i Rencistów.

Brzeszcze BórBrzeszcze BórBrzeszcze BórBrzeszcze BórBrzeszcze Bór
2.04 Kurs Tańca Towarzyskiego (10.00).
6.04 Spotkania kobiet w bibliotece, rozmowy na tema-
ty różne, co nas ciekawi, nurtuje, inspiruje oraz warsz-
taty plastyczne herbatkowe kartki świąteczne technika
„Tea bags” (17.00).
8.04 Warsztaty plastyczne dla dzieci „Wiosenna kula
kwiatowa” (16.00).
13.04 Spotkania kobiet w bibliotece, rozmowy na te-
maty różne, co nas ciekawi, nurtuje, inspiruje oraz
warsztaty plastyczne jajko wielkanocne technika wstąż-
kowa cz. 2 (17.00).

18.04 Spotkanie z książką z udziałem przedszkolaków
z Boru (11.00).

WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
4.04 Festiwal kobiet warsztaty dla pań w każdym wie-
ku (np. mamy z córką) „Tea bags” herbatkowe kartki
(17.00).
7.04 Warsztaty plastyczne dla dzieci „Świąteczne kwia-
towe origami” (16.00).
15.04 Turniej wiedzy ekologicznej dla uczniów SP
„Z naturą na ty” (16.00).
27.04 Spotkanie z książką dla uczniów kl. I SP (8.00).

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
6.04 „Kremplinowe kwiatki” - warsztaty dla dzieci pro-
wadzi p. Przybyłowska (17.00).
7.04 Kartki wielkanocne techniką Tea bags - warsztaty
prowadzi p. Ziółkowska (17.00).
14.04 Rozczytaj swoje dziecko z Julką i Julkiem (17.00).
18.04 „Spotkanie pod literką” - przedszkolaki (10.00).
Uwaga - Biblioteka od kwietnia będzie czynna:
poniedziałek: 8.00-14.00.
wtorek - piątek: 14.00-20.00.

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
15.04 „Z naturą na ty” - drużynowy turniej ekologiczny
dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej (16.00).
20.04 Wielkanocne wycinanki - zajęcia plastyczne dla
dzieci (15.30).
21.04 Spotkanie biblioteczne dla dzieci przedszkolnych
(9.30).
28.04 Kolejne spotkanie dla dzieci przedszkolnych

Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK

z rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem z cy-
klu „A co Basia na to?” (17.00).
Wtorki - aerobic dla pań (18.30).
Środy - próby i spotkania okolicznościowe zespołu
Skidzinianie (19.00).
W związku z zakończeniem okresu grzewczego na-
stępuje zmiana godzin pracy placówki: od kwietnia do
października Dom Ludowy zaprasza od poniedziałku
do piątku w godz. 13.30-19.30. Godziny pracy biblio-
teki pozostają bez zmian, tzn.: wtorki i środy w godz.
15.00-19.00, czwartki w godz. 13.30-17.30.

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice
5.04 ,,Wiosenna dekoracja stołu” - warsztaty florystycz-
ne dla zainteresowanych (17.00).
8.04 ,,Stroiki wielkanocne dekoracje świąteczne” -
warsztaty plastyczne dla dzieci (13.00).
15.04 „Przyrodniczy Omnibus” - zagadki, rebusy, qu-
izy (13.00).
28.04 „Jak dbać o zwierzęta domowe” - spotkanie z we-
terynarzem (16.00).
Od poniedziałku do środy w godz. 10.00-13.00 spo-
tkania dla najmłodszych dzieci w Klubie Malucha.
W każdy czwartek godz.15.00 ćwiczenia dla pań ,,Pilates”.

Os. SzymanowskiegoOs. SzymanowskiegoOs. SzymanowskiegoOs. SzymanowskiegoOs. Szymanowskiego
15.04 Turniej wiedzy ekologicznej (15.00).
16.04 Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej na hali sporto-
wej organizowany przez samorządy osiedlowe nr 4, 7
i świetlicę (9.00).
19.04 Wielkanocne stroiki (17.00).
W każdy poniedziałek zajęcia taneczne:
godz. 15.00-16.00 grupa starsza,
godz. 16.00-17.00 grupa młodsza.
W każdy czwartek Klub Aktywnych Panów (17.00-20.00).
Wtorki, środy i piątki zajęcia świetlicowe (16.00-20.00).
Klub Seniora zaprasza w czwartki (14.00-16.00).
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Kultura

Repertuar
08-10.04.2011
godz. 16.30 HOP - cyfra
godz. 18.15 HOP
godz. 20.00 POZNASZ PRZYSTOJNEGO BRUNETA
11.04.2011 nieczynne
12-14.04.2011
godz. 16.30 HOP - cyfra
godz. 18.15 HOP
godz. 20.00 POZNASZ PRZYSTOJNEGO BRUNETA
15-17.04.2011
godz. 17.00 HOP
godz. 18.30 POZNASZ PRZYSTOJNEGO BRUNETA
godz. 20.00 LUDZIE BOGA
18.04.2011 nieczynne
19.04.2011
godz. 17.00 HOP
godz. 18.30 POZNASZ PRZYSTOJNEGO BRUNETA
godz. 20.00 LUDZIE BOGA
20.04.2011
godz. 18.00 POZNASZ PRZYSTOJNEGO BRUNETA
godz. 20.00 LUDZIE BOGA
21.04.2011
godz. 17.00 HOP
godz. 18.30 POZNASZ PRZYSTOJNEGO BRUNETA
godz. 20.00 LUDZIE BOGA
22-24.04.2011 nieczynne
25-26.04.2011
godz. 16.30 LUDZIE BOGA
godz. 18.30, 20.45 NIEPOKONANI cyfra
27-28.04.2011
godz. 18.00, 20.15 NIEPOKONANI
29.04.2011
godz. 18.00 OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW
TRZY MINUTY. 21:37
godz. 20.30 NIEPOKONANI
30.04.2011
godz. 18.00 TRZY MINUTY
godz. 20.00 NIEPOKONANI

17 kwietnia godz. 7.30 (Kościół św. Marcina w Jawi-
szowicach)
IV Kiermasz Ozdób Wielkanocnych
„Jajuszowickie Jajo i Paw Jawiszowicki” - kiermasz
ozdób wielkanocnych oraz wystawa prac nadesłanych
na konkurs przez organizacje i instytucje z terenu gmi-
ny Brzeszcze.

18 kwietnia godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
„Z Julkiem i Julką poznajemy świat wiedzy”; spo-
tkania dla tych, którzy lubią wiedzieć - zapraszamy
dzieci w wieku 5-7 lat.

19 kwietnia godz. 13.15 (Biblioteka Publiczna
w Jawiszowicach)
„Z Mikołajkiem poznajemy odkrycia i wynalazki” -
„Nieznane przygody Mikołajka: Jajko wielkanocne”. Pi-
sanki - magiczny dar serca.

19 kwietnia godz. 9.30 (Hala Sportowa)
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym - eliminacje powiatowe.
Organizatorzy: Komenda Powiatowa Policji w Oświę-
cimiu, Kuratorium Oświaty, Młodzieżowy Dom Kultury
w Oświęcimiu, Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

27 kwietnia godz. 17.00 (sala nr 30)
Projekt Kulturoskop: warsztaty literackie. Spotkanie
z Piotrem Zemankiem literatem, kompozytorem, lau-
reatem konkursów ogólnopolskich.

28 kwietnia godz. 17.00 (Biblioteka Publiczna
w Skidziniu)
„Co Basia na to?”- spotkanie dla dzieci w wieku przed-
szkolnym wraz z rodzicami lub dziadkami.

30 kwietnia godz. 15.00 (sala widowiskowa)
Wiosenny koncert Akademii Mażoretek „Gracja”.

WYSTAWY:
29 kwietnia do 15 maja - Wystawa prac plastycznych
uczniów z Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach

PIWNICA FREE CULTURE:

12 kwietnia Dzień czekolady - Zapraszamy! Przynie-
ście ze sobą czekoladę. Porozmawiamy o tym fanta-
stycznym smakołyku konsumując go z rozkoszą.

22 kwietnia Dzień Ziemi - Wyjście w plener (nad Wi-
słę) połączone ze sprzątaniem tych okolic.

WPUŚĆMY WIOSNĘ DO PIWNICY!
Wiosenne odnawianie pomieszczeń Piwnicy Free Culture.
Jeśli po remoncie została w Twoim domu farba, która
nie będzie już potrzebna, zapytaj rodziców, czy mógł-
byś przynieść ją do nas. Chcemy odnowić ściany Piw-
nicy Free Culture przy Twoim udziale! Staniesz się
sponsorem i twórcą artystycznych działań, a Twoje imię
pozostanie na pomalowanym przez Ciebie fragmencie
ściany... do następnego malowania… Zapraszamy!
Ponadto codziennie (oprócz środy) zapraszamy na
rozgrywki w tenisa stołowego, szachy, bierki.
Można także wpaść, by po prostu pogadać czy posłu-
chać muzyki. W Piwnicy Free Culture odbywają się
cyklicznie zbiórki XIII drużyny harcerskiej „Widmo”.

     UWAGA!
Chcesz wziąć udział w organizacji jednego z najatrak-
cyjniejszych festiwali reggae i rock w Polsce? Mamy
propozycję dla osób, które są ambitne i pragną zaan-

gażować się w organizację imprezy Rock Reggae Fe-
stival Brzeszcze 2011. To nie tylko wyjątkowy festiwal,
to również wielkie wydarzenie wyzwalające pokłady
pozytywnej energii i miejsce spotkań ludzi z całego
kraju. Tegoroczny RRF odbędzie się tradycyjnie na sta-
dionie KS Górnik - Brzeszcze w dniach 26 i 27 sierp-
nia. Podczas festiwalu wystąpią m. in.: Hey, Ziggie Pig-
gie, Ścianka, Plagiat 199, Leniwiec, Orange the Juice,
Tides From Nebula. Na wolontariuszy czeka szereg
zadań, ciężka praca, lecz również ogromna satysfak-
cja. Ci, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach
festiwalu, mogą to potwierdzić. Oczekujemy od Was
przede wszystkim odpowiedzialności, rzetelności i za-
pału do wykonywania powierzonych zadań. Ich zakres
jest bardzo szeroki i każdy może znaleźć odpowiednie
dla siebie stanowisko. Zapraszamy do przysyłania zgło-
szeń na adres: agata.kozak@ok.brzeszcze.pl z dopi-
skiem - „Wolontariat RRF 2011”do dnia 15-05.2011 r.,
można je także dostarczyć osobiście do Piwnicy Free
Culture. Prosimy o napisanie kilku słów o sobie, poda-
nie wieku, adresu kontaktowego, nr tel., adresu e-mail
oraz opisanie swojego doświadczenia w wolontariacie.
O zakwalifikowaniu się do grupy współpracującej przy
RRF 2011, również o spotkaniu powiadomimy na stro-
nie festiwalu oraz drogą mailową. Zapraszamy do
współpracy!

Kontynuacja akcji NAKRĘTKA
Klub Piwnica Free Culture działający przy Ośrodku
Kultury w Brzeszczach przyłączając się do akcji orga-
nizowanej przez Stowarzyszenie BIOS organizuje zbiór-
kę  plastikowych nakrętek z butelek po napojach, ka-
wie, kosmetykach lub środkach higieny. Nakrętki prze-
znaczone będą na częściowe pokrycie kosztów ope-
racji Lenki - dziewczynki, która urodziła się z wadą
układu kostnego. Nie tylko uwolnimy środowisko od trud-
no - degradowalnych śmieci, ale również wspomożemy
leczenie małej dziewczynki. Bardzo prosimy o przyłą-
czenie się do akcji. To takie proste, a tak wiele może
zdziałać.

MASZ STARY,  ZUŻYTY I  NIEPOTRZEBNY
TELEFON?
Przynieś go do nas, a my przeka-
żemy go dalej. Fundacja św. Mi-
kołaja odda zepsute telefony firmie
utylizacyjnej. Dochód ze sprzeda-
ży naprawionych aparatów i ich
części oraz surowca wtórnego otrzy-
mają Fundacja św. Mikołaja i Fun-
dacja Dzieciom w Potrzebie. Jeśli
więc masz w domu nieużywany te-
lefon komórkowy, wyjmij z niego
kartę SIM. Aparat nie musi być
sprawny i nie musi mieć baterii.
Możesz oddać go bezpośrednio
w punktach zbiórki na terenie
Gminy Brzeszcze: w Piwnicy Free
Culture (boczne wejście OK od
strony wypożyczalni), Bibliotece
OK, na basenie „Pod Platanem”,
hali sportowej, w  świetlicach OK
na Os. Paderewskiego, Szyma-
nowskiego, w Zasolu oraz w Przed-
szkolu Publicznym nr 4 „Pod
Tęczą” w Jawiszowicach.

Gorąco dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się do organizo-
wanych akcji.
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Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Noworyt¹,
psychologiem, terapeutk¹ uzale¿nieñ.

Katarzyna Senkowska: Anoreksja to jeden z wiêk-
szych problemów spo³ecznych ostatnich lat.
Czy dotyczy, jak powszechnie siê uwa¿a, jedy-
nie dorastaj¹cych nastolatek?

Barbara Chrz¹szcz-Noworyta: Anoreksja spo-
radycznie dotyka równie¿ ch³opców i mê¿czyzn,
jednak najczêœciej dziewczynki, czasem i doro-
s³e kobiety. Zazwyczaj pojawia siê w okresie doj-
rzewania (15-18 lat), choæ zdarza siê te¿ wcze-
œniej (11-15) i póŸniej, tak samo w wieku doro-
s³ym (28-30 lat). Nazwa pochodzi z greckiego
„an”, czyli przedrostka zaprzeczaj¹cego, i „ore-
xis”, czyli „apetyt” i oznacza brak apetytu, chêci
do jedzenia. Anoreksja jest trudn¹ do zdefi-
niowania chorob¹, niektórzy uwa¿aj¹ j¹ za
schorzenia psychiczne, ja nazwa³abym to
raczej dolegliwoœci¹ psychiczn¹, która po-
lega na tym, ¿e osoba choruj¹ca dobrowol-
nie skazuje siê na g³ód. Jak powszechnie wia-
domo, s¹ to powa¿ne zaburzenia w od¿ywia-
niu, choroba polega bowiem na odmawia-
niu przyjmowania pokarmów, g³odzeniu siê.
Mo¿e równie¿ wystêpowaæ na przemian z bu-
limi¹ (na taki rodzaj cierpia³a ksiê¿na Dia-
na), wiêc w przerwach pomiêdzy g³odów-
kami nastêpuj¹ napady jedzenia kompulsyw-
nego i prowokowanie wymiotów. (Bulimia
mo¿e wyst¹piæ równie¿ osobno jako odrêb-
na jednostka chorobowa). Pod³o¿e zaburze-
nia tkwi w psychice i tak naprawdê polega
na walce pomiêdzy pragnieniami psychicz-
nymi a potrzebami cia³a. W przypadku anoreksji
osoba chora bierze pod uwagê jedynie swoje pra-
gnienia psychiczne, zupe³nie ignoruj¹c swoje fi-
zyczne potrzeby, tak jakby cia³o wcale dla niej
nie istnia³o. Dlatego te¿ anoreksja mo¿e byæ tak-
¿e rozpatrywana jako rodzaj autodestrukcji. W przy-
padku bulimii natomiast s³ucha siê jedynie po-
trzeb cia³a, potrzeby psychiczne s¹ zag³uszane -
chore osoby maj¹ jakieœ trudnoœci psychiczne,
które zajadaj¹. Wystêpuje tu mechanizm ten sam,
jaki dzia³a w uzale¿nieniach - nie umiem sobie
poradziæ z jak¹œ sytuacj¹, wiêc siêgam po coœ,
co pomo¿e mi wyregulowaæ swoje emocje. W ano-
reksji natomiast z powodu problemów psychicz-
nych odmawia siê jedzenia. Choroba ta pojawia
siê wówczas, gdy nie ma ju¿ ¿adnego sposobu
na wyra¿enie siebie, na sprostanie konfliktom
psychologicznym.

K. S.: Czy anoreksja jest chorob¹ œmierteln¹?

B. Ch-N.: Psychika takiej dziewczyny funkcjo-
nuje wed³ug podstawowego schematu: nie akcep-
tujê siebie, wrêcz siê nienawidzê, co naturalnie
prowadzi w kierunku œmierci, t¹ czy inn¹ drog¹.
Anoreksja to najczêœciej zamaskowana przed
œwiadomoœci¹,  lecz czytelna dla psychoterapeu-
ty informacja: „nie chcê ¿yæ”. Konsekwencje fi-
zyczne wynikaj¹ce z niedo¿ywienia i wycieñcze-
nia organizmu prowadz¹ do œmierci. Anoreksja
jest wiêc chorob¹ œmierteln¹. Ró¿nie podaj¹ sta-
tystyki badañ, jednak wskaŸnik œmiertelnoœci
waha siê w tym wypadku od 5% do 20% zacho-

rowañ. Jeœli siê anoreksji nie powstrzyma - bo
w póŸniejszych stadiach rozpoznaæ mo¿na j¹ ju¿
³atwo - i nie podejmie odpowiednich dzia³añ, trze-
ba siê z tym liczyæ.

K. S.: Wydaje siê, ¿e na szersz¹ skalê anorek-
sja pojawi³a siê stosunkowo niedawno. Co jest
tego przyczyn¹?

B. Ch-N.: Zgadza siê, to choroba diagnozowana
od niedawna. Mo¿e nie zabrzmi to zbyt fortun-
nie, ale anoreksja sta³a siê „modna” spo³ecznie.
Jest tym, czym by³a histeria w ubieg³ym wieku.
Mówi siê o niej, raczej ka¿dy wie, z czym mniej
wiêcej siê wi¹¿e, choæ oczywiœcie równie du¿o
kr¹¿y na jej temat nieprawdziwych stereotypów.
Istotny jest fakt, ¿e zosta³a wykreowana przez

wspó³czesne spo³eczeñstwo. Massmedia preferuj¹
wizerunek kobiety bardzo szczup³ej, wiotkiej,
giêtkiej. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie
chodzi tylko o modelki z wybiegów pokazów
mody - raczej o „przeciêtne” aktorki wystêpuj¹-
ce w reklamach. Kobieta sukcesu, obojêtnie czy
ubrana w sukienkê, d¿insy czy kostiumik, za-
chwalaj¹ca jogurt, ubezpieczenia czy w koñcu
kosmetyki, zawsze jest szczup³a. Jeœli dobrze pa-
miêtam, wy³ama³a siê z tego tylko jedna marka
kosmetyczna promuj¹c seriê preparatów pielêgna-
cyjnych dla kobiet o zdrowych kszta³tach. (Za-
znaczam: zdrowych, w ¿adnym razie nie oty³ych).
To by³a œwietna inicjatywa, szkoda ¿e jak do tej
pory jedyna. Z czym natomiast „medialnie” ko-
jarz¹ siê pulchniejsze panie? Najczêœciej chyba
z kobiet¹ zaniedban¹, bez ambicji i znacz¹cych
osi¹gniêæ - no, chyba ¿e kulinarnych, co stanowi
wyj¹tek z wiadomych wzglêdów. „Przeznaczo-
ne” s¹ g³ównie do rodzenia dzieci i siedzenia w domu.
Ich szczup³e „odpowiedniczki” du¿o czêœciej
uto¿samiane s¹ natomiast z aktywn¹, dobrze zor-
ganizowan¹ mam¹, która bez wiêkszych proble-
mów potrafi pogodziæ pracê zawodow¹ z wszyst-
kimi innymi obowi¹zkami. Myœlê, ¿e bardzo po-
dobne porównanie dotyczy singielek w obu kate-
goriach. Trudno siê dziwiæ, ¿e dorastaj¹ce dziew-
czynki bombardowane takim przekazem w pod-
œwiadomoœci zapisuj¹ sobie: Ja te¿ chcê byæ ko-
biet¹ sukcesu, czyli mam tak wygl¹daæ. W zwi¹z-
ku z tym zaczynaj¹ siê odchudzaæ.

K. S.: Gdzie w psychice szukaæ przyczyn cho-

roby, dlaczego niektóre m³ode dziewczyny
wchodz¹c w doros³e ¿ycie postanawiaj¹ do-
browolnie siê g³odziæ? Chyba niemo¿liwe,
by powody tkwi³y jedynie w bezmyœlnym
naœladownictwie?

B. Ch-N.: Osoby choruj¹ce na anoreksjê bory-
kaj¹ siê z problemami psychicznymi tkwi¹cymi
zw³aszcza w podœwiadomoœci. Du¿a czêœæ tera-
pii polega zatem na uœwiadomieniu ich sobie
przez pacjentkê. Anoreksja nie pojawia siê nagle
i nigdy nie jest problemem jedzenia, cia³a, ale
dotyczy psychiki, trzeba siêgn¹æ g³êbiej, by do-
trzeæ do jej przyczyn. Wa¿ne, by uœwiadomiæ so-
bie, ¿e anorektyczka to nie osoba, która tylko
po to chce byæ szczup³a, by bezmyœlnie upodob-
niæ siê do jakiejœ idolki z ekranu. To dziewczy-

na, która ma g³êbsze problemy psychiczne.
Czêsto s³yszy siê: to przejdzie, jakaœ krót-
kotrwa³a fanaberia, nie ma siê czym
przejmowaæ. Tymczasem za wszystkim
kryj¹ siê bardzo powa¿ne konflikty emocjo-
nalne - najczêœciej nieuœwiadomione. Za-
zwyczaj anoreksja jest rozpaczliwym ma-
nifestem, prób¹ zwrócenia uwagi. I tu poja-
wia siê czêsto paradoks: anorektyczki to
czêsto dziewczyny z tzw. „dobrych rodzin”,
gdzie pozornie do wychowania dziecka
przyk³ada siê ogromn¹ wagê - dodatkowe
zajêcia, zaplanowana œcie¿ka edukacyjna,
kariera… jak ³atwo mo¿na jednak zapo-
mnieæ, ¿e kontrola w ¿adnym wypadku nie
oznacza tego samego co zainteresowanie
druga osob¹! Dziecko kontrolowane czêsto
czuje siê niekochane, nic dziwnego - w isto-

cie jest g³ównie projekcj¹ oczekiwañ, niespe³nio-
nych ambicji rodziców. Relacje opieraj¹ siê na
zasadzie, ¿e jeœli ma dobre oceny w szkole, to
wszystko w porz¹dku. To zupe³nie osobny pro-
blem… Pojawia siê bunt podszyty ogromn¹, nie-
zaspokojon¹ potrzeb¹ mi³oœci. Anoreksja niesie
w³aœnie takie przes³anie. Czêsto zupe³nie nies³usz-
nie uwa¿a siê, ¿e jest problemem samej dziew-
czyny, ona sama siê w chorobê „wpêdzi³a”, nie-
którzy jeszcze m¹drze dodaj¹ „przez g³upotê”.
Tymczasem anoreksja jest jasnym sygna³em, ¿e
coœ w rodzinie siê nie uk³ada i wtedy jej cz³on-
kowie powinni byæ poddani terapii. Niekiedy
trudno sk³oniæ do tego rodziców, gdy¿ nie po-
trafi¹ dostrzec w sobie ¿adnej winy, przecie¿
z nimi wszystko jest w porz¹dku, to z dzieckiem
coœ nie tak. Tacy rodzice czêsto nie chwal¹, nie
przytulaj¹, nie pytaj¹, jak dziecko siê czuje. Tyl-
ko planuj¹ jej/jemu ¿ycie.

K. S.: Jakie s¹ g³ówne objawy anoreksji? Co
powinno zwróciæ uwagê?

B. Ch-N.: Anoreksja zaczyna siê od wprowadze-
nia restrykcyjnych diet, ograniczenia jedzenia,
liczenia kalorii albo wrêcz od g³odówek. Anorek-
tyczki bardzo d³ugo œwietnie siê kamufluj¹ - nosz¹
luŸne ubrania (czêsto idzie to w parze z tym, ¿e
normalnie jest im zimno, organizm wyziêbia siê,
jeœli nie dostarczamy mu energii). Nasz¹ uwagê
powinny zwróciæ wiêc sytuacje, kiedy dziewczy-
na czêsto unika wspólnego posi³ku, bierze jedze-
nie do swojego pokoju czy nagle zaczyna je kro-

Dziêkujê. Proszê. Przepraszam… ale nie chcê ¿yæ.
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iæ na ma³e kêsy (po to by wiedzieæ ile zjad³a).
Czêsto podejmuje du¿y wysi³ek fizyczny - upra-
wia sport, æwiczy (by spaliæ kalorie). Potem po-
jawiaj¹ siê dolegliwoœci somatyczne, organizm
nie dostaje niezbêdnych do ¿ycia sk³adników,
dochodzi do uszkodzenia narz¹dów. Jednym z bar-
dzo czêstych i wczesnych objawów jest zatrzy-
manie miesi¹czki, oczywiœcie ubytek wagi cia³a,
du¿a podatnoœæ na z³amania (braki wapnia), czê-
sto anorektyczki te¿ nara¿one s¹ na infekcje, s¹
blade, maj¹ zawroty g³owy, omdlenia, dochodzi
do tego awitaminoza, anemia - arytmia serca, pro-
blemy z kr¹¿eniem. Bardzo czêsto jest tak, ¿e
œmieræ nastêpuje na skutek naruszenia funkcji
w¹troby, nerek, czasem równie¿ z powodu de-
presji, która zazwyczaj towarzyszy anoreksji. Jak
ju¿ wspomnia³am, anoreksja nieod³¹cznie wi¹-
¿e siê z problemami psychicznymi - kiedy cho-
roba siê pojawia, one wcale nie znikaj¹, najczê-
œciej wrêcz przeciwnie. Dochodz¹ zmiany na-
stroju, chwiejnoœæ emocjonalna, smutek, niepew-
noœæ i przygnêbienie.

K. S.: Nie ka¿da stosuj¹ca dietê nastolatka
wpada w anoreksjê. Czy istnieje jakiœ „typ
osobowoœciowy” szczególnie podatny na tê
chorobê?

B. Ch-N.: Zazwyczaj taka nastolatka podchodzi
do œwiata z du¿¹ rezerw¹. Ma trudnoœæ w nawi¹-
zywaniu kontaktów, otwarciem siê na nowe rela-
cje i znajomoœci. Czêsto jest upart¹ indywidu-
alistk¹ zamkniêt¹ w sobie, chce byæ odmienna od
innych. Przy tym perfekcjonistka - najczêœciej
bardzo dobra uczennica, skrupulatna, systema-
tyczna, pilna i wytrzyma³a. Postronnym osobom
mo¿e wydawaæ siê wynios³a i zarozumia³a, zbyt
pewna siebie czy nawet arogancka. W rozmowie
najczêœciej jest uprzejma i grzeczna, jednak prak-
tycznie nie sposób wydobyæ z niej czegoœ osobi-
stego, spontanicznego, nieskrêpowanego kontrol¹
odruchu - ca³y czas jest w istocie nieufna, jakby
zasznurowana w gorsecie, którym sama siê œci-
ska. Wynika to naturalnie z obawy, wewnêtrzne-
go niepokoju i zdenerwowania, które w sobie
kumuluje. Nie chce mówiæ o swoich problemach,
przecie¿ w³aœciwie ich nie ma - chêtnie analizuje
za to problemy innych. Perfekcjonizm wynika
natomiast z niskiego poczucia w³asnej wartoœci
i braku wiary w swoje mo¿liwoœci, poniewa¿ oso-
ba chora ma poczucie, ¿e jak bêdzie robiæ coœ
dok³adnie, to mo¿e nie pope³ni b³êdu, ma wiêk-
sze szanse na powodzenie. Tak¿e egocentryzm,
czyli skoncentrowanie na sobie, przywi¹zywanie
ogromnej wagi do swojego wygl¹du i tendencja
do oddalania siê od innych, niekiedy chorobliwa
ambicja. One z jednej strony bardzo chcia³yby byæ
kochane, akceptowane przez innych, z drugiej zaœ
nie maj¹ zdolnoœci do bliskiego kontaktu z ludŸ-
mi. Z regu³y zosta³y wychowane w rodzinach, w któ-
rych nauczono je zawsze bardzo liczyæ siê z opi-
ni¹ innych, wiêc samokontrola napêdza siê jesz-
cze bardziej. Na nic same nie maj¹ wp³ywu (bo
wszystko jest dok³adnie okreœlone przez rodzi-
ców), wiêc jedzenie pozostaje jedynym wycin-
kiem w ich ¿yciu, który mog¹ same kontrolowaæ.
Jeœli w rodzinie osoby odchudzaj¹cej siê istniej¹
problemy lub sama nastolatka ma jakieœ trudno-
œci psychiczne, prawdopodobieñstwo tego, ¿e

wpadnie w anoreksjê, jest prawie pewne. Nale-
¿y pamiêtaæ, ¿e anoreksja nigdy nie pojawia siê
u osoby zdrowej psychicznie. Najczêœciej jednak
stanowi odpowiedŸ na problemy, które s¹ w domu.
Rodzina jest, czy tego chcemy czy nie, ca³oœcio-
wym systemem, gdzie wszystkie elementy s¹ ze
sob¹ powi¹zane - jeœli jeden nie dzia³a pozosta³e
te¿ zmieniaj¹ swoje funkcje. Anoreksja jest jedy-
nie symptomem, to sygna³, ¿e ca³a rodzina po-
trzebuje pomocy.

K. S.: Dlaczego wiêkszoœæ choruj¹cych zapa-
da na anoreksjê w okresie dojrzewania? Jak
ratowaæ taki m³ody, wycieñczony organizm?

B. Ch-N.: Z powodu zaburzonych relacji z oj-
cem lub w ogóle relacji damsko-mêskich w naj-
bli¿szym otoczeniu anorektyczka czêsto nie ak-
ceptuje swojej kobiecoœci, swojego cia³a. Odchu-
dza siê i zaczyna byæ brzydk¹, podœwiadomie
daj¹c tym jasny komunikat: nie chcê siê podo-
baæ, uciekam od tego typu relacji. Wi¹¿e siê to
te¿ z seksualnoœci¹ - kobieta o pe³niejszych kszta³-
tach jest bardziej seksualna, ma wyraŸnie zazna-
czone piersi i biodra. Anorektyczki czêsto nie chc¹
dorastaæ, tak naprawdê nie chc¹ porzucaæ cia³a
dziecka, podj¹æ nowych ról zwi¹zanych z dojrze-
waniem. To jest równie¿ przyczyn¹, dlaczego naj-
czêœciej choroba dotyka dorastaj¹ce m³ode kobie-
ty. By uzdrowiæ anorektyczkê, trzeba podj¹æ wie-
lotorowe leczenie. Najpierw wizyta u internisty,
by w miarê mo¿liwoœci naprawiæ szkody, która
choroba poczyni³a w organizmie, czyli w tym
wypadku intensywne do¿ywienie, czêsto do¿yl-
ne. Potem ginekolog, poniewa¿ najczêœciej g³o-
dzenie siê rozregulowuje równie¿ funkcje rozrod-
cze. Jeœli do³¹czy³a depresja, bez
leczenia farmakologicznego siê
nie obejdzie. W koñcu nadcho-
dzi czas na terapiê, wieloeta-
pow¹, indywidualn¹ lub/i gru-
pow¹, w tym rodzinn¹. G³ów-
nie po to, by chora zaakcepto-
wa³a siebie, zrozumia³a, jaka
jest przyczyna jej choroby i za-
czê³a j¹ œwiadomie rozwi¹zy-
waæ. Do tego w³aœnie zmierza
wiêkszoœæ podjêtych dzia³añ.
Najpierw jednak trzeba j¹ na to
leczenie nak³oniæ, co wcale nie
jest proste, poniewa¿ anorek-
tyczka nie ma œwiadomoœci, ¿e
jest chora. Ma natomiast zabu-
rzony wizerunek w³asnego cia-
³a i otaczaj¹cej j¹ rzeczywisto-
œci. PrzeraŸliwie chudnie, zo-
staj¹ z niej sama skóra i koœci,
a ona tego w lustrze nie dostrze-
ga. Wydaje siê jej, ¿e ci¹gle jest
za gruba.

K. S.: Co wiêc zrobiæ z podejrze-
niami, jakie kroki podj¹æ, jak siê
zachowaæ i co robiæ, by uœwia-
domiæ chorej dziewczynie pro-
blem, zanim bêdzie za póŸno?

B. Ch-N.: Nale¿y rozmawiaæ,
choæ nie ukrywam, ¿e w tym

przypadku jest to bardzo trudne. Trzeba powie-
dzieæ, ¿e bardzo siê martwimy, absolutnie nie
oskar¿aæ i nie obwiniaæ, nie pozwoliæ, by nasze
obawy przekszta³ci³y siê w z³oœæ, która mog³aby
siê ujawniæ pod wp³ywem agresywnej postawy
nastolatki. Zapytaæ, co ona czuje, jakie ma pro-
blemy i czy moglibyœmy o nich wspólnie poroz-
mawiaæ. Potem o naszych spostrze¿eniach, bez
moralizowania i straszenia - nadrzêdna zasada,
której starajmy siê przez ca³y czas trzymaæ, brzmi:
rozmawiamy nie po to by oceniaæ i krytyko-
waæ, ale by pomóc. Musimy wybraæ równie¿ od-
powiedni czas, gdy siê nie spieszymy i mo¿emy
spokojnie rozwin¹æ temat. Reakcje mog¹ byæ ró¿-
ne, od oskar¿eñ, zaprzeczeñ do zamkniêcia siê
w sobie. (Choæ dziewczyna mo¿e te¿ poczuæ ulgê,
bo nie musi ju¿ ukrywaæ choroby). Nie mo¿na
daæ siê jej sprowokowaæ i zacz¹æ krzyczeæ lub
k³óciæ siê, w takiej sytuacji najlepiej zakoñczyæ
rozmowê, po jakimœ czasie spróbowaæ podj¹æ j¹
na nowo. Jeœli to nie poskutkuje, zwróciæ siê do
kogoœ, kogo ona uznaje za autorytet, poprosiæ,
by nak³oni³ j¹ do leczenia.

K. S.: Z anoreksj¹ trzeba walczyæ przez ca³e
¿ycie czy te¿ mo¿na ca³kowicie siê od niej
uwolniæ?

B. Ch-N.: Jeœli terapia bêdzie skuteczna i zakoñ-
czona, istniej¹ du¿e szanse na to, ¿e chora zaakcep-
tuje siebie i wtedy anoreksja raczej nie wróci, bo
nie ma pod³o¿a na którym mog³aby siê rozwin¹æ.
Dziewczyna musi jednak przestaæ postrzegaæ swo-
je cia³o jako przedmiot, a zacz¹æ patrzeæ na nie jak
na podmiot, czyli jak na „Ja” przez du¿e „J”.

Zachêcamy Pañstwa do wziêcia udzia³u w akcji
„1% dla mojej szko³y”. Macie Pañstwo mo¿liwoœæ
przekazania czêœci podatku na konkretny cel -
edukacjê i rozwój w³asnych dzieci - uczniów na-
szej szko³y. Zebrane t¹ drog¹ œrodki nasz Spo-
³eczny Komitet, który powsta³ w paŸdzierniku 2010 r. zamierza
przeznaczyæ na nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Nazwa organizacji po¿ytku publicznego: „Stowarzyszenie Po-
mocy Szkole Ma³opolska” KRS 0000052078. Informacje uzu-
pe³niaj¹ce: dla PZ nr 6 Brzeszcze.
Szczegó³owy sposób wype³niania deklaracji zamieszczamy na
stronie internetowej szko³y: www.pz6.brzeszcze.pl

1% dla mojej szko³y

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska
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Czytelnictwo

„Babskie Fanaberie” znane s¹ ju¿ nie tylko
w Brzeszczach. Wraz z Lokaln¹ Grup¹ Dzia³ania
„Dolina So³y” jedna z klubowiczek, pani Kata-
rzyna Wyrobek wziê³a udzia³ w Miêdzynarodo-
wych Targach w Berlinie „Zielony Tydzieñ” 2011.
Pani Katarzyna prowadzi³a warsztaty tworzenia
koszyków z wikliny papierowej.

M³odzie¿ zgromadzona w Oœrodku Kultury mia-
³a okazjê przenieœæ siê w okolice dalekiej sawan-
ny afrykañskiej, przeprawiæ kajakiem przez nur-
ty nieujarzmionej rzeki Kongo, przedrzeæ przez
d¿unglê i spotkaæ z tubylcami (umykaj¹cymi
przed bia³ym mzimu Kazimierzem Nowakiem),
a tak¿e stan¹æ oko w oko ze s³ynn¹ maskotk¹
Armii Andersa - niedŸwiedziem Wojtkiem.
Wszystko za spraw¹ £ukasza Wierzbickiego, pod-
ró¿nika i pisarza, który by³ goœciem biblioteki.

Zanim zosta³y zapisane, kr¹¿y³y w formie ustnej, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Podob-
no niektóre sta³y siê nawet m¹droœci¹ narodu. Na pewno s¹ znakomitym materia³em do æwiczeñ gra-
matycznych, stylistycznych, czêsto maj¹ znaczenie przenoœne i dlatego ucz¹ odczytywania „drugiej
warstwy tekstu”. Mowa o przys³owiach. Czy wci¹¿ je znamy, uwa¿amy za trafne, nadal aktualne?
Zapraszamy do udzia³u w plebiscycie: wybierz swoje ulubione przys³owie - takie, które najczêœciej
cytujesz, które uwa¿asz za wyj¹tkowo trafne i wci¹¿ aktualne. Zabawa przy tym - zapewniona! Wy-
pe³nij kupon i zostaw w bibliotece. Wœród uczestników plebiscytu rozlosujemy nagrody.

Bardzo zaciekawi³a mnie historia Kazimierza
Nowaka - pierwszego cz³owieka, który przejecha³
ca³¹ Afrykê na rowerze i o którym pisa³y gazety.
Norbert Staroœcik (SP nr 2)

Pisarz pokazywa³ nam na mapie drogê, jak¹ prze-
mierzy³ Kazimierz Nowak rowerem przez Afry-
kê i jakie by³y jego przygody, na przyk³ad rejs
³odzi¹ imieniem Maryœ (nazwa³ ³ódkê tak, bo bar-
dzo kocha³ swoja ¿onê Mariê).

Maria Tobiasz (SP Jawiszowice)

Opowieœæ o Wojtku z pocz¹tku wyda³a
nam siê wymyœlona, bo trudno uwierzyæ
w to, ¿e w prawdziwym wojsku, w cza-
sie wojny by³ niedŸwiedŸ. Wszystko
okaza³o siê prawd¹. Mogliœmy zobaczyæ
stary film, który pokazywa³ zapasy (ulu-
biony sport Wojtka). By³o bardzo mi³o,
œmiesznie i ciekawie.
(Uczniowie SP nr 1 w Brzeszczach)

Spotkanie bardzo mi siê podoba³o. Mam
nadziejê, ¿e jeszcze kiedyœ bêdê mia³a
przyjemnoœæ spotkaæ Pana £ukasza.
Zuzanna Danielczyk (SP Jawiszowice)

Bardzo zafascynowa³y mnie opowieœci
pana Wierzbickiego. Do tej pory nie
mia³am okazji zapoznaæ siê jego ksi¹¿-
kami, ale dziêki spotkaniu postanowi-
³am to zmieniæ. Dlatego nastêpn¹
ksi¹¿k¹ jak¹ przeczytam z przyjemno-
œci¹ bêdzie „Dziadek i NiedŸwiadek”.
Ola Mitoraj (SP nr 2)

To spotkanie bardzo mi siê podoba³o
i bardzo zaciekawi³y mnie te ksi¹¿ki.
Z pewnoœci¹ przeczytam je i polecê innym
moim kolegom, gdy¿ s¹ godne uwagi.
Dominik Kopijasz (SP nr 2)

W przys³owiu si³a

Pani Katarzyna podczas targów

Babskie Fanaberie
w Berlinie

¯ycie bywa znacznie ciekawsze, ni¿
wymyœlone historie...

Pe³ne relacje uczestników spotkania mo¿na prze-
czytaæ na naszej stronie www.ok.brzeszcze.pl
(zak³adka BIBLIOTEKA)

Afrykañskie rekwizyty

Wszystko zaczê³o siê od dziadka

Ka¿dy chcia³ potrzymaæ afrykañski bêbenek... Ciekawym zdjêciom towarzyszy³y ciekawe historie

...i zdobyæ autograf
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Krymina³y

KRONIKA   KRYMINALNA

Zakaz palenia w miejscach publicznych
obowi¹zuje od trzech miesiêcy. Do tej pory
Stra¿ Miejska w Brzeszczach wszczê³a czyn-
noœci wyjaœniaj¹ce w 22 sprawach dotycz¹cych
w szczególnoœci palenia wyrobów tytoniowych
w obiektach zamkniêtych. Z tego tytu³u na³o-
¿ono 21 mandatów karnych na ³¹czn¹ sumê po-
nad 2 tys. z³.

Nowa ustawa wci¹¿
budzi wiele kontro-
wersji. Trudno jest
z³apaæ na gor¹cym
uczynku, np. pala-
cza na przystanku
a u t o b u s o w y m .
Stra¿nik czy poli-
cjant w mundurze
jest rozpoznawalny
z daleka. Palacz zd¹¿y zgasiæ papierosa. Podob-
nie jest w pubach. Stró¿e prawa przyznaj¹, ¿e kon-
trolowanie palaczy nie jest spraw¹ tak oczywist¹
jakby siê to mog³o wydawaæ. Tym bardziej, ¿e
nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku
o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywa-
nia tytoniu i wyrobów tytoniowych budzi³a i bu-
dzi wci¹¿ wiele kontrowersji.
 - Brak tzw. s³owniczka w ustawie dotycz¹ce-
go wprowadzenia nowych pojêæ np. „przysta-
nek komunikacji publicznej” powoduje, ¿e nie
mo¿na jednoznacznie okreœliæ miejsca po-
pe³nienia czynu zabronionego. Nie wiemy co
w zamierzeniach ustawodawcy mia³o oznaczaæ
powy¿sze pojêcie  (obszar wiaty przystanko-
wej czy te¿ mo¿e ca³¹ zatokê przystankow¹,
a co w przypadku gdy jest przystanek komu-
nikacji publicznej okreœlony znakiem piono-
wym a nie ma ani wiaty lub te¿ zatoki przy-
stankowej?). Podobne kontrowersje budzi
okreœlenie „lokal gastronomiczno-rozrywko-
wy”. Wed³ug twórców ustawy, czyli Minister-
stwa Zdrowia, powy¿szy zapis obejmuje lo-
kale gastronomiczne, lokale rozrywkowe lub
lokale gastronomiczno-rozrywkowe. Jednak
powy¿sze stanowisko nie stanowi Ÿród³a pra-
wa w Polsce i nie mo¿na posi³kowaæ siê nim
w sprawach wykroczeniowych. To tylko nie-
które przyk³ady „niejasnych zapisów” ustawy,
które budz¹ wiele emocji zarówno u w³aœci-
cieli lokali jak i te¿ u samych palaczy - wyja-
œnia komendant Stra¿y Miejskiej w Brzesz-
czach Krzysztof Tokarz. Przy okazji warto
dodaæ, ¿e w Brzeszczach du¿¹ uwagê Stra¿
Miejska przywi¹zuje do egzekwowania prze-
pisu dotycz¹cego zakazu sprzeda¿y wyrobów
tytoniowych osobom do lat 18.
- Pragnê uczuliæ w tym momencie wszystkich
sprzedawców, i¿ Stra¿ Miejska prowadzi tak¿e
czynnoœci przy wykorzystaniu sprzêtu wizual-
nego przenoœnego lub te¿ monitoringu miejskie-
go, gdzie pod nadzorem s¹ placówki dokonuj¹-
ce sprzeda¿y wyrobów tytoniowych. W przypad-
ku ujawnienia takiego czynu sprawcy mo¿e gro-
ziæ grzywna do 5 tys. z³ - dodaje komendant
Krzysztof Tokarz.

Mandaty za palenie
w naszej gminie

* * * * *

OprOprOprOprOpr. Audra. Audra. Audra. Audra. Audra

3 marca w Brzeszczach policjanci zatrzymali
trzech mieszkañców Brzeszcz (47, 51 i 55 lat),
podejrzanych o nielegalne wyciêcie i kradzie¿
drzewa. Do zdarzenia dosz³o ok. godz. 9.20
w Brzeszczach na ul. Harmêskiej, gdzie poli-
cjanci zatrzymali do kontroli drogowej trak-
tor marki Ursus. Jak siê okaza³o, jego kierow-
ca Wojciech K. prowadzi³ pojazd pod wp³y-
wem alkoholu 0,71 promila oraz pomimo s¹-
downie orzeczonego zakazu prowadzenia po-
jazdów. Ponadto policjanci zainteresowali siê
Ÿród³em pochodzenia drzew, które przewozi³
traktorzysta. Jak siê okaza³o, zosta³y one wy-
ciête i skradzione z terenu nieu¿ytków rolnych.
Funkcjonariusze ustalili i zatrzymali równie¿
dwóch mieszkañców Brzeszcz podejrzanych
o wspó³udzia³ w kradzie¿y.

3 marca o godz. 20.00 w Brzeszczach zatrzy-
mano 35-letniego mieszkañca Brzeszcz podej-
rzanego o kradzie¿ 26 m kabla aluminiowego.
Do zdarzenia najprawdopodobniej dosz³o w nocy
z 28.02./1.03 br. w Brzeszczach na ul. Obozo-
wej. Pokrzywdzony podejrzewaj¹c, i¿ kabel
móg³ zostaæ sprzedany na z³om, skontaktowa³
siê wiêc z pracownikiem skupu z³omu, a na-
stêpnie powiadomi³ policjê. Funkcjonariusze
ustalili dane podejrzanego i zatrzymali go w miej-
scu zamieszkania.

4 marca oko³o 20.00 dy¿urny SM Brzeszcze
otrzyma³ zg³oszenie o trwaj¹cej awanturze w lo-
kalu „Morcinek” w Jawiszowicach. Po przy-
byciu na miejsce ujêto sprawcê awantury, W³a-
dys³awa N., mieszkañca Oœwiêcimia. Mê¿czy-
zna nie by³ w stanie poddaæ siê badaniu na al-
kometrze. Ze wzglêdu na upojenie alkoholo-
we i agresywne zachowanie w/w umieszczo-
no w Izbie WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

4/5 marca w nocy na parkingu niestrze¿onym
w Jawiszowicach przy ul. Paderewskiego do-
sz³o do kradzie¿y czerwonego Fiata Cinqu-
ecento. Policjanci prowadz¹ czynnoœci zmie-
rzaj¹ce do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Po-
krzywdzona stratê oszacowa³a na 2 tys. z³.

8 marca oko³o 14.10 dy¿urny SM Brzeszcze
otrzyma³ zg³oszenie od kierowców porusza-
j¹cych siê ul. Bielsk¹ w Jawiszowicach o kie-
rowcy pojazdu Mitsubishi, który porusza siê
t¹ drog¹ w sposób zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu
innych uczestników ruchu. W tym momencie
dy¿urny za poœrednictwem systemu monito-
ringu wizyjnego zauwa¿y³, ¿e wspomniany po-
jazd wjecha³ na rondo w Jawiszowicach od
strony ul. Bielskiej lewym pasem, czyli „pod
pr¹d”. Obecnie trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce
do ukarania kierowcy.

13 marca oko³o 17.50 funkcjonariusze Stra¿y
Miejskiej skierowani zostali do jednego z miesz-
kañ bl. 9 na ul. K. Jadwigi w Brzeszczach, gdzie
mia³a trwaæ awantura domowa. Na miejscu funk-
cjonariusze ujêli 36-letniego brzeszczanina, Ma-
riana Z., którego ze wzglêdu na upojenie alko-
holowe (2.60 promila alkoholu) przewieziono do
Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

14 marca w Jawiszowicach policjanci zatrzy-
mali 36-letniego mieszkañca Jawiszowic po-
dejrzanego o dokonanie kradzie¿y pieca ¿eliw-
nego o wartoœci 400 z³. Do zdarzenia dosz³o
kilka dni temu  na terenie jednej z posesji przy
ul. Lisica w Jawiszowicach. Jak ustalili poli-
cjanci, mê¿czyzna wszed³ na teren posesji aby
skraœæ ¿eliwny piec. W zwi¹zku z faktem, i¿
piec by³ ciê¿ki, o pomoc w jego za³adunku na
dwuko³owy wózek poprosi³ przypadkowych
przechodniów. Ze skradzionym piecem uda³
siê do punktu skupu z³omu. W trakcie prowa-
dzonych czynnoœci policjanci ustalili, i¿ mê¿-
czyzna dokona³ tak¿e innej kradzie¿y, a mia-
nowicie pod koniec lutego z terenu posesji
przy ul. Obozowej w Brzeszczach skrad³ prze-
wód elektryczny równie¿ o wartoœci 400 z³.

15 marca oko³o 19.00 dy¿urny SM Brzesz-
cze otrzyma³ zg³oszenie o awanturze w jed-
nym z domów przy ul. Wyszyñskiego w Jawi-
szowicach. Na miejscu okaza³o siê, ¿e sprawc¹
awantury jest 50-letni Andrzej G. Ze wzglêdu
na upojenie alkoholowe (3,36 promila alko-
holu) oraz zachowanie, mê¿czyznê przewie-
ziono do Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

16 marca oko³o 15.50 podczas patrolu piesze-
go rejonu os. Paderewskiego w Jawiszowi-
cach, funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej ujêli
nietrzeŸwego mê¿czyznê, który w miejscu
publicznym dopuœci³ siê nieobyczajnego wy-
bryku. Okaza³ siê nim 62-letni Andrzej K.
Mê¿czyznê po badaniu na alkometrze (1,28
promila alkoholu) przewieziono do izby Wy-
trzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

20 marca oko³o 15.50 do Komendy SM Brzesz-
cze wp³ynê³o zg³oszenie o dwóch mê¿czyznach
poruszaj¹cych siê pojazdem marki Ford w rejo-
nie ul. Kleparz w Jawiszowicach, którzy mieli
niszczyæ roœlinnoœæ i zasiewy na terenach prywat-
nych je¿d¿¹c po nich. Na miejscu patrol uj¹³ kie-
rowcê wspomnianego pojazdu, którym okaza³ siê
jawiszowianin Robert T. Podczas czynnoœci funk-
cjonariusze wyczuli woñ alkoholu z ust kierow-
cy a badanie na alkometrze wykaza³o 1,05 pro-
mila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ze
wzglêdu na podejrzenie pope³nienia przestêpstwa
z art. 178 KK sprawcê przekazano Policji.

20 marca dosz³o do w³amania w Brzeszczach.
Jak ustalili policjanci, sprawca zerwa³ k³ódki
ze skrzyni z narzêdziami, z której skrad³ elek-
tronarzêdzia o wartoœci 13 tys. z³.

23 marca oko³o 21.15 do dy¿urnego SM Brzesz-
cze wp³ynê³o zg³oszenie o mê¿czyŸnie le¿¹cym
w pasie drogowym ul. Piastowskiej w Brzesz-
czach. Na miejscu okaza³o siê, ¿e jest to znany
funkcjonariuszom brzeszczanin Andrzej K. Pod-
czas konwoju ujêty mê¿czyzna Ÿle siê poczu³,
podjêto wiêc decyzjê o przewiezieniu go do Szpi-
talnego Oddzia³u Ratunkowego w Oœwiêcimiu.
Tam okaza³o siê, ¿e jego stan jest na tyle po-
wa¿ny, ¿e pozosta³ pod opiek¹ lekarzy.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *
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* * * * *
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Sztuki walki wywodz¹ce siê z wysp japoñ-
skich znalaz³y swoich pasjonatów równie¿
w Brzeszczach.

W 1994 roku z inicjatywy Rafa³a Czopka oraz
Mariusza Pawlusa (obecnie prezesa Oœwiêcim-
skiego Klubu Oyama Karate) i sympatyków spor-
tów walki karate na terenie Brzeszcz, za³o¿ono
Klub Oyama Karate, który jednoczeœnie zosta³
wpisany do rejestru stowarzyszeñ kultury i spor-
tu. Aktualnie wiod¹cymi instruk-
torami s¹ Rafa³ Czopek - kierow-
nik oddzia³u hydraulicznego;
czarny pas stopieñ mistrzowski
3 Dan, Zbigniew Malec - nad-
sztygar bhp; czarny pas stopieñ
mistrzowski 2 Dan i Marek
Wawrzyñski - czarny  pas stopieñ
mistrzowski 2 Dan - emeryt ko-
palni. Dwaj pierwsi od lat bez
problemów godz¹ obowi¹zki za-
wodowe z realizowaniem swo-
jego hobby.

Maria Dom¿a³: Wiele czasu
trzeba by³o, aby swoje umiejêt-
noœci techniczne oraz bogat¹
wiedzê w zakresie sztuki kara-
te mo¿na by³o przekazaæ m³odszemu pokole-
niu. Dlaczego akurat Oyama Karate i do kogo
w g³ównej mierze adresowana jest  Wasza ofer-
ta treningowa?

Rafa³ Czopek: Oyama Karate jest dyscyplin¹
sztuki walki o walorach utylitarnych, zarówno
w pe³no-kontaktowej formule sportowej walki
(full contact i knockdown) jak i w zwyk³ej samo-
obronie. Oyama karate wydaje siê doœæ praktycz-
nym stylem walki. Tutaj oprócz umiejêtnoœci de-
cyduje osobowoœæ, dlatego na treningach próbu-
jemy wyegzekwowaæ od swoich uczniów obie te
rzeczy. Trzeba poœwiêciæ naprawdê wiele czasu,
aby osi¹gn¹æ wysok¹ sprawnoœæ. W naszym klu-
bie nie ma ograniczeñ, jeœli chodzi o chêæ dosko-
nalenia swoich umiejêtnoœci, co motywuje do tre-
ningów. Na zajêciach bardzo wa¿na jest równie¿
dyscyplina i pe³ne skupienie.

Zbigniew Malec: Nasza oferta skierowana jest
do tych wszystkich, którzy chc¹ zadbaæ o swoj¹
kondycjê, sprawnoœæ fizyczn¹, sylwetkê, kszta³-
towaæ si³ê ducha i w³asny charakter, ucz¹c siê
jednoczeœnie rzeczy, które mog¹ siê przydaæ
w sytuacjach zagro¿enia. Z pewnoœci¹ jest wiêc
op³acalne zainwestowanie w siebie, w³aœnie po-
przez aktywnoœæ fizyczn¹. Prowadzimy zajêcia
na terenie gminy Brzeszcze w  SP nr 2, Gimna-
zjum nr 2 oraz w filiach klubu SP £êki, SP Nowa
Wieœ,  SP Grojec. Liczba trenuj¹cych to oko³o
100 uczestników, w g³ównej mierze s¹ to dzieci
i m³odzie¿, których rodzice pracuj¹ na kopalni
„Brzeszcze”.

M. D.: Wdra¿ane przez Was metody treningu
owocuj¹ nie tylko du¿¹ frekwencj¹ na zajê-

ciach, ale przede wszystkim osi¹gniêciami spor-
towymi zawodników w formule kontaktowej
na arenie krajowej i miêdzynarodowej. W czym
tkwi Ÿród³o Waszych sukcesów?

R. Cz.: Uporczywy trening, wiele wyrzeczeñ oraz
konsekwencja w d¹¿eniu do celu to podstawowe
czynniki, które w rezultacie pozwalaj¹ osi¹gn¹æ
sukces. Z satysfakcj¹ muszê stwierdziæ, ¿e chyba
nie ma zawodów, z których nie wrócilibyœmy ze

swoimi podopiecznymi bez laurów. Sukcesy to
zas³uga wszystkich, a wiêc nas, jako trenerów
i oczywiœcie samych zawodników.

Z. M.: By myœleæ o zdobyciu nagród, trzeba wy-
konaæ porz¹dn¹ robotê na treningach. Podczas
16-letniej dzia³alnoœci brzeszczañskiego klubu
Oyama Karate przewinê³o siê wielu utalentowa-
nych zawodników. Na szczególne wyró¿nienie
zas³uguje na pewno Pawe³ Anlauf, aktualny
Mistrz Pucharu Polski w formule semiknock-
down, a tak¿e wicemistrz Polski w full contact
karate. To w³aœnie on skutecznie rozs³awia
brzeszczañski Klub oraz sam¹ gminê Brzeszcze.
Pawe³ jest ambitnym perfekcjonist¹, który nigdy
nie spoczywa na laurach. Doskonalenie umie-
jêtnoœci zawsze by³o i jest dla niego bardzo
wa¿n¹ czêœci¹ ¿ycia.

R. Cz.: Miniony rok by³ udany dla brzeszczañ-
skich karateków zrzeszonych w klubie Oyama
Karate. Medale na najwa¿niejszych impre-
zach rangi ogólnopolskiej w £odzi, Oœwiê-
cimiu, Legnicy, Wadowicach, Olkuszu zdo-
bywali w³aœnie nasi zawodnicy: Pawe³ An-
lauf, Wiktor Czopek, Dariusz Kramarczyk,
Hubert P³onka, Konrad Wróbel, Piotr Matula,
Piotr Orlicki, Wanda Grygierczyk, Ma³gorza-
ta Szczerbowska.

M. D.: Sport to zdrowie - to nie bana³, lecz fakt
poparty naukowo. Niestety, dzisiejsze czasy
sk³aniaj¹ nas raczej ku biernoœci w tym zakre-
sie. Tymczasem uprawianie karate sprawia, ¿e
pozbywamy siê nieprawid³owych nawyków
nabytych na skutek trybu ¿ycia w³aœciwego
wspó³czesnej cywilizacji.

Z. M.: O tym, ¿e aktywnoœæ fizyczna ma zba-
wienny wp³yw na nasze zdrowie nie trzeba ni-
kogo przekonywaæ. Trenuj¹cy karate staj¹ siê od-
porniejsi na przeciwnoœci losu, a ró¿norodne
techniki relaksacji powoduj¹ roz³adowanie ne-
gatywnych emocji, co w przypadku dzieci i m³o-
dzie¿y w obecnych czasach ma ogromne zna-
czenie. Karate dobrze wp³ywa nie tylko na fi-
zyczn¹ sferê cz³owieka, ale tak¿e kszta³tuje okre-
œlone postawy moralne i intelektualne, nios¹c za
sob¹ filozofiê ¿yciow¹, któr¹ z powodzeniem
mo¿na zaszczepiæ na gruncie codziennego ¿ycia.
W czerwcu 2010 r. przebywa³ w Krakowie za-

³o¿yciel stylu Oyama Karate So-
shu Shigeru Oyama, wielki
Mistrz s³yn¹cy z ró¿nych spek-
takularnych wyczynów. Prowa-
dzi³ dwudniowy egzamin mi-
strzowski i seminarium dla in-
struktorów Oyama Karate doty-
cz¹ce miêdzy innymi interpreta-
cji oraz wykonywania form -
czyli kata.

R. Cz.: Muszê powiedzieæ, ¿e
by³a to niesamowita lekcja
praktyki w wykonaniu samego
Mistrza, za co jesteœmy mu bar-
dzo wdziêczni. To on stworzy³
neoklasyczn¹ dyscyplinê, opart¹
z jednej strony na japoñskiej

tradycji karate, z drugiej strony na najbardziej
skutecznych i sprawdzonych formach walki.
Wczeœniejsze spotkanie z Wielkim Mistrzem
podczas seminarium w Krakowie w 2006 r.
by³o dla nas, brzeszczan, okazj¹ do wrêczenia
Mistrzowi Soshu Shigeru Oyamie upominku
przedstawiaj¹cego górnika wyrzeŸbionego w wê-
glu z sentencj¹ o treœci górniczej. Ów akcent
to symboliczny akt uhonorowania Soshu Shi-
geru Oyamy przez Rafa³a Czopka, Zbigniewa
Malca i Marka  Wawrzyñskiego - górników z Ko-
palni „Brzeszcze”, którzy od kilkunastu lat
uprawiaj¹ karate.

M. D.: Dwa lata temu Wasz Klub Oyama Ka-
rate obchodzi³ 15-lecie dzia³alnoœci, mo¿na
pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e przez sale tre-
ningowe przewinê³o siê wielu adeptów sztuki
karate.

Z. M.: Cieszymy siê, ¿e krzewienie kultury fi-
zycznej na naszym terenie integruje cz³onków
klubu wokó³ idei i zasad karate, sprzyja realizacji
zainteresowañ, zarówno wœród dzieci, m³odzie-
¿y, jak i doros³ych. Karate mo¿e nauczyæ siê ka¿-
dy, niezale¿nie od wieku i si³y fizycznej. W mia-
rê potrzeb i mo¿liwoœci proponujemy uczestni-
kom zajêcia w ró¿nych grupach wiekowych o zró¿-
nicowanym stopniu zaawansowania. S¹ to trenin-
gi karate oraz zajêcia sportowe z elementami
karate i rekreacj¹.

Prê¿nie dzia³aj¹cemu  Klubowi Oyama Karate
w Brzeszczach  ¿yczymy dalszych sukcesów
w dziedzinie sportu, która daje im satysfakcjê i mo-
tywuje do dzia³ania.

Pasje ¿yciowe pracowników
Kopalni „Brzeszcze”

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

Brzeszczañska dru¿yna Oyama Karate
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Zarz¹d Powiatu w Oœwiêcimiu
sprzedaje w dniu 2 czerwca 2011 r.

w przetargu nieograniczonym
ustnym piêæ sztuk pomp z napê-
dem marki GRUNDFOS typ NK

250/247 BAQE.
Kontakt: 33 844 97 48.

Folklor na scenie

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

9 marca w Oœrodku Kultury w Brzeszczach odby³o siê IV Semina-
rium dla Kó³ Gospodyñ Wiejskich, którego organizatorem by³o Ma-
³opolskie Centrum Kultury SOKÓ£ w Nowym S¹czu przy wspó³pra-
cy z Oœrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach i Gospodarza
- Oœrodka Kultury w Brzeszczach.

Tematem g³ównym spotkania by³o przenoszenie na scenê tradycyjnego
repertuaru pieœniowego, jego dobór pod k¹tem programów folklorystycz-
nych oraz ró¿nego typu koncertów i przegl¹dów. Bior¹c pod uwagê nie-
s³abn¹c¹ aktywnoœæ Kó³ Gospodyñ Wiejskich nie tylko na terenie gminy
Brzeszcze, ale równie¿ innych ma³opolskich i œl¹skich miejscowoœciach,
mo¿na by³o w pe³ni doceniæ walory wyk³adu Pani Aleksandry Szurmiak-
Boguckiej, etnomuzykologa wspó³pracuj¹cego z Ma³opolskim Centrum
Kultury Sokó³ w Nowym S¹czu. Nie zabrak³o cennych wskazówek prak-
tycznych, jak równie¿ t³a historycznego omawianych problemów. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e Ÿród³a pieœni zakorzenione s¹ bardzo g³êboko w kulturze ludu.
Muzykowanie od zarania towarzyszy³o cz³owiekowi, w przesz³oœci by³o
wrêcz nieod³¹czn¹ czêœci¹ jego ¿ycia. Rozbrzmiewa³y wiêc œpiewy przy
wyj¹tkowych okazjach, takich jak wesela, narodziny, pogrzeby - œpiewa-
no tak¿e przy skubaniu pierza, do¿ynkach i podczas innych gospodar-
skich prac. Kiedy w 1949 roku po raz pierwszy zorganizowano Festiwal
Muzyki Ludowej, pojawi³a siê kwestia przenoszenia cz¹stki tej ¿ywej
kultury na scenê i do dziœ stanowi niezwykle ciekawe zagadnienie, za-
równo dla profesjonalnych badaczy folkloru jak i dla ludzi podtrzymuj¹-
cych tego typu œpiewacze tradycje. Dzisiaj bowiem muzykowanie na sce-
nie ma zupe³nie inny charakter, dawna jego obyczajowa funkcja zanika na
rzecz roli odtwórczej. Warto wspomnieæ, ¿e tereny naszej gminy i jej oko-
lic stanowi¹ pod tym wzglêdem szczególnie ciekawy obiekt badañ - znaj-
dujemy siê przecie¿ na granicy dwóch województw, czyli styku dwóch
ró¿nych regionów - Ma³opolski i Œl¹ska. Niektóre pieœni z tego obszaru
z przesz³oœci zosta³y zebrane i zapisane - dziœ mo¿na je odnaleŸæ w wie-
kopomnym dziele Oskara Kolberga (w tomie 44 i 45 „Góry i Podgórze”).

Podczas wyk³adu zwrócono równie¿ uwagê na kilka innych kwestii, miê-
dzy innymi na sposób, w jaki folklor muzyczny ulega³ przemianom. Co za
tym idzie, na przestrzeni dziesiêcioleci zmieni³o siê równie¿ pojmowanie
samej kategorii piêkna, co naturalnie zawsze mia³o i do dziœ ma wp³yw na
dobór repertuaru. Podczas seminarium zebrani mieli tak¿e okazjê wys³u-
chaæ prelekcji Pana Benedykta Kafla, etnografa, wieloletniego wspó³pra-
cownika ma³opolskiego Centrum Kultury Sokó³ w Nowym S¹czu. Ten
wyk³ad obfitowa³ z kolei we wskazówki dotycz¹ce stroju regionalnego
oraz ubioru codziennego, jego znaczenia, treœci i symboliki. Prowadz¹cy
zwróci³ uwagê na wielkie znaczenie tradycyjnej kultury w dobie unifika-
cji i postêpuj¹cej kultury masowej. Okazuje siê bowiem, ¿e kultura ludo-
wa sama w sobie jest na tyle ciekawym zjawiskiem, ¿e z powodzeniem
mo¿e przyci¹gaæ uwagê i skutecznie konkurowaæ z najnowsz¹ mod¹ (po-
jawia siê nawet moda na tradycjê), wa¿ne jednak, by przedstawiana by³a
w zgodnoœci z dawn¹ form¹ i przekazem, co mo¿na osi¹gn¹æ jedynie przez
siêganie do najpewniejszych Ÿróde³.
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Tradycja biegania by³a zawsze mocno za-
korzeniona w brzeszczañskiej spo³ecznoœci. Jej
apogeum popularnoœci przypada³o na lata 80
i 90  XX wieku. PóŸniej z wielu przyczyn, czê-
sto niezale¿nych od nas zesz³a ona na plan dal-
szy, a w³aœciwie ca³kowicie zanik³a.

Dziœ, dziêki pani Burmistrz - Teresie Jankowskiej
i Dyrektor Oœrodka Kultury - Ma³gorzacie Wój-
cik, mamy mo¿liwoœæ powrotu do tej niezwykle
popularnej dziedziny sportu. Mam nadziejê i szcze-
rze ¿yczy³bym tego sobie oraz naszej gminie, ¿e
marcowy „Bieg o Z³ote Gacie” na dystansie 13 km
i sierpniowy „Bieg uliczny” na dystansie 15 km
na dobre zapisz¹ siê w kalendarzu brzeszczañskich
imprez sportowych. Jest to jedno z niewielu wy-
darzeñ, które gromadzi uczestników z ca³ej Pol-
ski, propaguj¹c jednoczeœnie w ten sposób zdro-
wy styl ¿ycia. Niestety, praca nad tego typu przed-
siêwziêciem wi¹¿e siê z du¿ymi wydatkami. Zor-
ganizowanie dobrego biegu o zasiêgu krajowym
i miêdzynarodowym, zgodnego przy tym wszyst-
kim z wszelkimi wymogami i przepisami to koszt
ok. 20 tys. z³., przy czym na sierpniowy bieg gmi-
na przekaza³a kwotê 2,5 tys. z³. S¹ to jednak pie-

12 marca na brzeszczañskim stadionie KS
Górnik zebrali siê wszyscy ci, dla których mo¿-
liwoœæ zmierzenia siê z dystansem 13-nastu
kilometrów okaza³a siê byæ celem nadrzêd-
nym i wzywaniem godnym poœwiêcenia.

Zawody z uwagi na fantastyczn¹ pogodê mo¿na
uznaæ za w pe³ni udane. Ich nazwa skusi³a do od-
wiedzenia Brzeszcz wielu sympatycznych zawod-
ników i zawodniczek. Po raz pierwszy w  Brzesz-
czach mieliœmy okazjê rozegrania konkurencji
w dyscyplinie Nordic Walking, co wymaga do-
datkowej iloœci sêdziów i dobrej organizacji. We-
d³ug opinii startuj¹cych trasa by³a czytelnie ozna-
kowana (nikt nie zab³¹dzi³) urozmaicona i przy-
jemna. Pierwszy start w tym roku rozegra³ siê przy
wysokiej temperaturze i pe³nym s³oñcu, które jak
na marzec, grza³o wyj¹tkowo mocno. W katego-
rii Nordic Walking wystartowa³o 47 osób ze zde-
cydowan¹ przewag¹ p³ci piêknej (30 pañ), z ko-
lei w biegu ze swoimi s³aboœciami zmaga³o siê a¿

141 uczestników. Wszyscy zawodnicy przebyli
zaplanowan¹ trasê zgodnie z regulaminem zawo-
dów. Meta przywita³a zawodników kubkiem gra-
tisowej kawy Idee Kafee i ciep³ym posi³kiem.
Oczywiœcie ka¿dy uczestnik zosta³ uhonorowa-
ny pami¹tkowym medalem, a najlepsi dodatko-

wymi nagrodami. Dla
zdobywców kolejnych
kategorii wiekowych I-
III miejsca przewidzia-
no statuetki i dyplomy.
W kategorii generalnej
kobiet i mê¿czyzn na-
grody rzeczowe ufun-
dowa³y firmy Spokey
i sklep sportowy „Lo-
tos” z Oœwiêcimia, a pu-
chary pani pose³ Beata
Szyd³o oraz Burmistrz
Brzeszcz - Teresa Jan-
kowska. Na zdobywcê
I miejsca czeka³o tytu-
³owe, najwa¿niejsze
trofeum - Z£OTE GA-

CIE, które oczywiœcie nale¿a³o godnie zaprezen-
towaæ. Z ca³¹ pewnoœci¹ za rok odbêdzie siê dru-
ga edycja zawodów, na któr¹ ju¿ dziœ wszystkich
serdecznie zapraszamy. Obiecujemy, ¿e wygl¹d
z³otych gaci postaramy siê dopasowaæ do obo-
wi¹zuj¹cych trendów w modzie. Bardzo dziêku-
jemy za pomoc w organizacji punktów od¿yw-
czych w³aœcicielom i obs³udze baru „Zagroda”,
a tak¿e baru w Przecieszynie, uczniom szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych, którzy podawali za-
wodnikom wodê, firmie „Gaspol” za udostêpnie-
nie bramy na metê oraz wszystkim wolontariu-
szom, którzy w tym dniu byli z nami. 20 sierpnia
odbêdzie siê „Bieg uliczny” na dystansie 15 km,
w którym mamy nadziejê weŸmie udzia³ jeszcze

ni¹dze, które powinny byæ  przeznaczone na orga-
nizacjê biegów rodzinnych i m³odzie¿owych. Kwo-
ty przekazywane przez gminê musz¹ byæ w pe³ni
wykorzystane wœród m³odzie¿y. W zwi¹zku
z czym,  na ten rok dzia³alnoœci Ludowy Klub Spor-
towy Jawiszowice otrzyma³ kwotê 24 tys. z³, LKS
Przecieszyn - 13,3 tys. z³, LKS Skidziñ - 22,2 tys.
z³, co ³¹cznie daje to kwotê 59,5 tys. z³ przezna-
czonych na dzia³ania sportowe. Co ciekawe, do-
tychczas kluby rozlicza³y siê wy³¹cznie z faktur,
a nie z osi¹gniêtych wyników. Jeœli gminie Brzesz-
cze rzeczywiœcie zale¿y na popularyzacji sportu
i pozytywnych aspektów z nim zwi¹zanych, to na-
le¿a³oby zwróciæ szczególn¹ uwagê na rozporz¹-
dzenia dotycz¹ce wydatków na ten cel. Oczywi-
œcie, nie chodzi o to, aby kolejne kwoty by³y wy-
korzystane wy³¹cznie na organizacjê dwóch kon-
kretnych biegów, ale nie da siê ukryæ, ¿e obecnie
przepaœæ pomiêdzy przekazywanymi kwotami
jest ogromna i by³oby dobrze, gdyby gmina ze-
chcia³a to zmieniæ.
Pani Burmistrz Teresie Jankowskiej, Dyrektor
Oœrodka Kultury Pani Ma³gorzacie Wójcik oraz
Pani Beacie Jagie³³o serdecznie dziêkujê za du-
cha sportowej rywalizacji i pomoc w organizacji
marcowego przedsiêwziêcia.

wiêksza iloœæ uczestników z ca³ej Polski. Miesz-
kañców gminy Brzeszcze zachêcamy do wyjœcia
na ulicê i konstruktywnego dopingu w postaci
okrzyków, braw i wszystkiego, co kojarzy siê
z tym s³owem. Zapewniamy, ¿e w³¹czaj¹c siê
w ten sposób do udzia³u w imprezach sporto-
wych bardzo pomagacie zawodnikom w walce
z ich s³aboœciami i lepszym prze¿yciu biegu.

Po raz pierwszy walczyli
o Z³ote Gacie

Regularne zajêcia Nor-
dic Walking oraz warszta-
ty dla pocz¹tkuj¹cych roz-
poczn¹ siê w kwietniu. Za-
praszamy w ka¿d¹ œrodê od
godz. 17.00-18.00. Pierwsze
spotkanie 6 kwietnia. Zajê-
cia prowadzone bêd¹ przez
wykwalifikowanych in-
struktorów Nordic Walking. Dysponujemy 10
parami kijków Nordic Walking do wypo¿ycze-
nia dla æwicz¹cych. Na zajêciach: nauczanie
i doskonalenie techniki Nordic Walking, elemen-
ty treningu si³owego i wytrzyma³oœciowego.
W przypadku wiêkszego zainteresowania mo¿li-
woœæ zorganizowania dodatkowych grup.
Zajêcia odp³atne:
- godzina zajêæ z wypo¿yczeniem kijków - 6 z³/os.
- godzina zajêæ z w³asnymi kijkami - 4 z³/os.
Æwiczymy przy ka¿dej pogodzie w terenie (sta-
dion, okolice hali sportowej - tereny leœne, okoli-
ce stawów Bór i Nazieleñce).
Bli¿sze informacje w hali sportowej, tel. 32-
716-56-71.
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Biegacze znów na start! Nordic Walking
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Beata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³o

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Zdobywcy g³ównego trofeum
„Z³otych gaci”

W kategorii bieg na 13 km:
- Tomasz Klisz (The North Face Bielsko-Bia-
³a) - 45,42 min.
- Janina Malska (Wawel Kraków) - 53,48 min.
W kategorii Nordic Walking:
- Leszek Mielcarek (Bytom) - 1.19, 25 min.
- Agnieszka Chudy (Magnuska NW SPEED
Opole) - 1.32,57 min.

Najlepsi startuj¹cy z naszej gminy:
Bieg na 13 km:
Krzysztof Badera - czas: 49,10 Jawiszowice
(1 m., w kat. wiekowej M - 50)
Leonard Kopijasz - czas: 55,01 Brzeszcze, (1
m., kat. wiekowa M - 60)
Katarzyna Marciñczyk - Jarek - czas: 1.05,13
Brzeszcze, KB „Zadyszka Oœwiêcim”, ( 3 m.,
kat. wiekowa K- 40)
Nordic Walking:
Maria Ma³ecka, czas: 2.00,26 Jawiszowice (2
m., kat. wiekowa K - 40)
Alicja Zaj¹c, czas: 2.00,27 Skidziñ (3 m., Kat.
wiekowa K- 40)
Anna DŸwigoñ, czas: 2.13,41 Brzeszcze (2 m.,
kat wiekowa K - 60)
Edward Szczerbowski, czas: 2.13,44 ZHP Ja-
wiszowice, (2 m., kat. wiekowa M - 40)
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