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Chabry w zbo¿u, czyli X Jubileuszowy Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy
Ju¿ dziesi¹ty raz z rzêdu mieszkañcy naszej gminy i okolic wsiedli, z ca³ymi rodzinami, na rowery i 18 czerwca wyruszyli na trasê
X Gminnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego
pod patronatem burmistrz Teresy Jankowskiej.
Tegoroczna edycja imprezy jak na jubileuszow¹ przysta³o, by³a wyj¹tkowa pod wieloma wzglêdami i okaza³a siê wielkim sukcesem.

W peletonie nie zabrak³o te¿ najm³odszych

Pomarañcze na tle nieba
Start ze stadionu „Górnika” Brzeszcze zaplanowany zosta³ na godzinê 11.00, ale ju¿ przed 10.30
na miejscu mo¿na by³o zobaczyæ t³umy brzeszczan w niebieskich koszulkach. B³êkitne T-shirty
z pomarañczowymi akcentami prezentowa³y siê
œwietnie i by³y pierwsz¹ nowoœci¹ tegorocznego
rajdu. Iœcie afrykañska pogoda nie odstraszy³a
mieszkañców naszej gminy, których z ka¿d¹ sekund¹ na terenie stadionu przybywa³o. Nieustannie trwa³o rozdawanie wody i kolejnego novum
tej edycji: pomarañczy, które idealnie pasowa³y
do górnej czêœci garderoby. Gdzieniegdzie kr¹¿y³y s³uchy, ¿e te nieco egzotyczne owoce mog¹
staæ siê tradycj¹ i prawdziwym symbolem brzeszczañskiej rowerowej parady na kolejne lata. Zbli¿a³a siê godzina zero, a przy stanowiskach organizatorów mo¿na by³o zobaczyæ coraz wiêcej znajomych twarzy. Obecna by³a równie¿ burmistrz
Teresa Jankowska, która serdecznie powita³a
wszystkich zgromadzonych i ¿yczy³a wspania³ego, rodzinnego oraz aktywnie spêdzonego popo³udnia. Po niej g³os zabrali organizatorzy i przedstawiciele s³u¿b porz¹dkowych, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na zachowanie bezpieczeñstwa i uzupe³nianie p³ynów w czasie jazdy. Zgodnie zazna-

czyli, ¿e najwa¿niejsze tego dnia s¹ dobra zabawa
i szczêœliwe ukoñczenie rajdu, natomiast ma³o
istotna bêdzie kolejnoœæ na mecie. Kilkanaœcie
minut po 11-tej nast¹pi³o to na co wszyscy czekali. Z bramy g³ównej klubu, za pojazdami Policji,
wyruszy³o na trasê X Gminnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego na oko - grubo ponad tysi¹c rowerzystów. M³odzi i starzy, rodzice i dzieci, dziadkowie i wnuki, wszyscy razem, z uœmiechami na twarzach, rozpoczynali
swoj¹ 25 kilometrow¹ wycieczkê po
znanej i nieznanej okolicy. Wœród nich
znalaz³a siê równie¿ pani burmistrz
i organizatorzy. Minê³o dobre kilka
minut, zanim ostatni kolarz opuœci³ teren stadionu. Kawalkadê b³êkitnych
œmia³ków zamyka³y jad¹ce karetk¹
s³u¿by medyczne maj¹ce zapewniæ natychmiastow¹ pomoc w razie jakiejkolwiek potrzeby.
Znana i nieznana okolica
Fakt, ¿e rajd rozpoczyna³ siê i koñczy³ w tym samym miejscu, by³ kolejn¹ innowacj¹. Sama zaœ trasa zosta³a wyznaczona w tak sprytny sposób,
¿e uczestnicy mogli poznaæ tereny, o których jak
sami mówili, nie mieli do tej pory pojêcia i zgodnie podkreœlali, ¿e planuj¹c swoje rodzinne rowerowe i piesze wyprawy na pewno o nich nie zapomn¹. Rowerzyœci ze stadionu „Górnika” kierowani przez policyjny motocykl udali siê drog¹ ko³o
hali sportowej wzd³u¿ lasu w kierunku stacji kolejowej. Nastêpnie œcie¿k¹ przez stawy, gdzie nierzadko mo¿na by³o spotkaæ ³abêdzie, w stronê
Boru i w lewo przy OSP na Harmê¿e. W drodze
na P³awy peleton mija³ pola, stawy, bocianie gniazdo i nastêpn¹ siedzibê stra¿ack¹. Kolejnym punktem wyprawy by³a Brzezinka, gdzie rajd w jednej
chwili sta³ siê dla najm³odszych prawdziw¹ lekcj¹
historii. Na trasie mo¿na by³o dostrzec równie¿
liczne kapliczki, których w naszej gminie i okolicy nie brakuje. Przez Czernichów i poln¹ drogê,
wœród kwitn¹cego zbo¿a, kawalkada uda³a siê
w kierunku Rajska. St¹d ko³o koœcio³a w stronê
Wilczkowic. Z drogi mo¿na by³o zobaczyæ szyb
KWK „Brzeszcze” po prawej, a po lewej piêkn¹
górsk¹ panoramê. Dalej ko³o szko³y na Skidziñ
i w prawo w kierunku Przecieszyna, i przez ¿wirowniê. Kolejnym punktem wyprawy by³y Fiñskie
Domki.
(ci¹g dalszy na str. 16)

Zasole

Informacja Burmistrza Brzeszcz
o wykonaniu bud¿etu Gminy
Brzeszcze za 2010 r.
Bud¿et gminy jest wa¿nym dokumentem, na podstawie którego realizowane s¹
zadania okreœlone w ustawie o samorz¹dzie gminnym. Jest on rocznym planem
dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów gminy.
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Nr 1 w Ma³opolsce
Stra¿ Miejska zajê³a 1 miejsce w Ma³opolsce pod wzglêdem przestêpstw ujawnionych na gor¹cym uczynku! Nie jest to
jedyny œwietny wynik brzeszczañskiej
SM.
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Pro nullitate
Wed³ug watykañskiego rocznika statystycznego Annuario Statisticae Ecclesiae do s¹dów biskupich w Polsce trafia
rocznie oko³o 3,5 tysi¹ca wniosków o orzeczenie niewa¿noœci sakramentu ma³¿eñstwa. W ubieg³ym roku wniesiono takich
spraw na ca³ym œwiecie 47 485, z czego
w Ameryce 29 860 (23 726 w samych
Stanach Zjednoczonych), w Europie
13 060, we W³oszech 2956, w Brazylii 2023
i w Hiszpanii 1511.
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Hulaj dusza...!
Lipiec i sierpieñ to okres szkolnych
wakacji wyczekiwanych przez uczniów od
wrzeœnia. Na co warto zwróciæ uwagê, by
czas odpoczynku przyniós³ ca³ej rodzinie
relaks zamiast zmartwieñ i problemów?
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Najlepsi z najlepszych
17 czerwca w Oœrodku Kultury
odby³ siê fina³ czternastego ju¿ konkursu „Uczeñ Roku”. Zakwalifikowa³o siê
do niego 20 uczniów - 10 ze szkó³ podstawowych i 10 z gimnazjów.
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Felieton

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

Niewiedza i g³upota
Wiele problemów tego œwiata, sytuacji konfliktowych i nieporozumieñ miêdzy ludŸmi rodzi siê z czystej niewiedzy, nieznajomoœci faktów
i braku podstawowej komunikacji. Zdarza siê, ¿e w ogóle nie zadajemy
sobie trudu, by wg³êbiæ siê w dan¹ sprawê, zrozumieæ argumenty drugiej strony, tylko pochopnie wydajemy s¹dy, które si³¹ rzeczy nie mog¹
bazowaæ na ¿adnych realnych przes³ankach. Nadzwyczaj ³atwo jest „wyrobiæ” sobie o czymœ zdanie bez ¿adnego poznawczego wysi³ku. Praktyka jasno pokazuje, ¿e jakoœ œrednio przejmujemy siê równie¿ konsekwencjami pochopnych s¹dów. Byæ mo¿e wynika to z faktu, ¿e nie zdajemy
sobie do koñca sprawy z si³y s³ów. Jak wspomnia³em, problemy tego
œwiata rodz¹ siê g³ównie z g³upoty, która mo¿e byæ wynikiem niewiedzy
oraz zamkniêcia siê na œwiat, konkretne informacje i argumenty innych.
Dla mnie dobrym przyk³adem jest aktywnoœæ polityczna znanego redemptorysty i jego przybocznej gwardii. Czasem a¿ trudno uwierzyæ, ¿e z ust
katolików, wyznawców religii nawo³uj¹cej do pokoju, mi³osierdzia i jednoœci, w której przebaczenie jest bardzo wa¿nym elementem, mog¹ wylewaæ siê s³owa tak mocno przepe³nione nienawiœci¹ i nietolerancj¹. Co
wiêcej, zgroz¹ napawa fakt, ¿e autorami tych s³ów s¹ nieraz osoby posiadaj¹ce tytu³y naukowe. Przepraszam, ale dla mnie to najczystszego
nurtu g³upota. Po prostu. Ale wracaj¹c do problemów i nieporozumieñ
wynikaj¹cych z niewiedzy. Inny przyk³ad. W ostatnim czasie odby³y siê
u nas Dni Gminy Brzeszcze, na które z³o¿y³o siê kilka imprez kulturalnorekreacyjnych. Na pewnym portalu pod artyku³em bêd¹cym podsumowaniem obchodów, w którym organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom, ktoœ
napisa³ taki oto komentarz: „Z du¿ej chmury ma³o deszczu, tylu sponsorów a w efekcie wielka kupa.” Nie do koñca rozumiem, o co mo¿e chodziæ autorowi komentarza z t¹ „wielk¹ kup¹”, ale zak³adam, ¿e wed³ug
niego przy takiej iloœci sponsorów w Brzeszczach powinien pojawiæ siê
ze swoim wystêpem przynajmniej James Blunt. Komentator nie do koñca
trudzi siê, by przynajmniej spróbowaæ pomyœleæ, sk¹d tylu sponsorów
i co tak naprawdê wspierali. Wystarczy³oby siê przyjrzeæ nagrodom, które
losowane i przyznawane s¹ podczas jednej z imprez - Gminnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego - a ju¿ tutaj uzbiera nam siê suma co najmniej
kilku tysiêcy z³otych. Nie mówi¹c o ca³ej organizacji, kosztach artystów
i kosztach technicznych. Traktujê wiêc ten komentarz jako pochopnie
wydany s¹d wynikaj¹cy z braku podstawowej wiedzy na temat organizacji i przebiegu imprez w ramach Dni Gminy. Nie wiem natomiast jak
nazwaæ prowokacjê pewnego dziennika zwi¹zan¹ ze sprzeda¿¹ narkotyków w szko³ach na terenie gminy. Czy równie¿ g³upot¹? Trudno mi jednoznacznie odnieœæ siê do tego wydarzenia. Na pewno by³ to niezwykle
tani pseudodziennikarski chwyt bez pozytywnych wniosków. Zastanawiam
siê nad celem podobnych dzia³añ. Co dziennikarze chcieli pokazaæ? Co
udowodniæ? Swoj¹ drog¹, nie wiedzia³em, ¿e dziœ szko³y powinny byæ a¿
tak bardzo pilnowane, ¿eby ¿aden obcy nie przedosta³ siê do œrodka.
Nawet taki, który ma kilkanaœcie lat. Ale mo¿e tak trzeba, pozamykaæ,
monitorowaæ, rejestrowaæ, œledziæ i stwarzaæ wszechogarniaj¹ce poczucie zagro¿enia. W efekcie - uczyæ nieufnoœci. Tak, ³adnie to wszystko
bêdzie wygl¹daæ za kilkanaœcie lat, jeœli pójdzie ta œcie¿k¹. Jest jeszcze
inny mora³ z tej narkotykowo-szkolnej prowokacji. Trzeba niezmiernie
uwa¿aæ, co siê mówi w obecnoœci mediów. Bo nawet, jeœli intencje mamy
dobre, to niejasny komunikat mo¿e natychmiast obróciæ siê przeciwko
autorowi. A bezlitosne, wspó³czesne media, proszê mi wierzyæ, zawsze
wykorzystaj¹ to w niecny sposób - byleby wzbudziæ sensacjê i niezdrowe
emocje, jakie wybrana interpretacja za sob¹ poci¹ga. Dlatego warto liczyæ
siê ze s³owami. Szczególnie piastuj¹c publiczne stanowiska.

Piotr Œwi¹der-Kruszyñski
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Na pszczyñskim zamku straszy…
11 czerwca na tarasach pszczyñskiego Muzeum Zamkowego
pod go³ym niebem wystawiono
operê Stanis³awa Moniuszki
„Straszny dwór” w re¿yserii Wies³awa Ochmana.
Podczas spektaklu mo¿na by³o
podziwiaæ artystów Opery Œl¹skiej
w Bytomiu, którzy od lat ciesz¹ siê
zas³u¿on¹ s³aw¹. Doskona³e nag³oœnienie i ³adna letnia pogoda (choæ

organizatorzy zapowiadali, ¿e
przedstawienie odbêdzie siê bez
wzglêdu na deszcz) pozwoli³y
licznie zgromadzonej publicznoœci w pe³ni doceniæ kunszt zarówno kompozytora jak i œpiewaków
oraz tancerzy. Miejmy nadziejê,
¿e sukces pierwszego tego typu
wydarzenia muzycznego w Pszczynie da pocz¹tek wieloletniej
tradycji.

Audra

Informacja
Samorz¹d Osiedlowy nr 6, Œwietlica Oœrodka Kultury na os. Paderewskiego i KS „Górnik” Brzeszcze
zapraszaj¹ dzieci i m³odzie¿ w wieku 8-16 lat na Turniej Pi³ki No¿nej
organizowany 20 sierpnia na boiskach os. Paderewskiego. Turniej
rozpoczyna siê o godz. 14.00. Zapisy w œwietlicy od 1 sierpnia.

OG£OSZENIE
Jesteœ Osob¹ Kreatywn¹, Ambitn¹ i Zaanga¿owan¹...? Zaczynasz Zabawê Z Kreowaniem Fryzur? Szukasz Nowych Mo¿liwoœci Rozwoju...? Dobrze Siê Sk³ada! Potrzebujemy Takich Osób. Budujemy Zespó³ Prawdziwych
Profesjonalistów Z Klas¹. Gwarantujemy Atrakcyjne Miejsce Pracy w Dobrej Lokalizacji Oraz Mo¿liwoœæ Dynamicznego i Prê¿nego Rozwoju.
Szczegó³y Pod Numerem Telefonu 666-842-853 Lub wojtek.golik@pracownia-wizerunku.pl, A Tak¿e Na Stronie www.pracownia-wizerunku.pl.

OG£OSZENIE
Nadwiœlañska Spó³ka Energetyczna sp. z o.o.
32-620 Brzeszcze, ul. A. Mickiewicza 2
Tel.: (32) 737-31-00
OG£ASZA
KONKURS OFERT NA
WYNAJEM LOKALU U¯YTKOWEGO
w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Brzeszczach
z przeznaczeniem na GASTRONOMIÊ
(nr sprawy: 2/K/2011)
Prosimy o sk³adanie ofert do 1 sierpnia 2011 r.
Wiêcej informacji na stronie www.nse.com.pl

Samorz¹d

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy
Brzeszcze na 31 grudnia 2010 r.
Zgodnie z art. 180 ustawy z 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych, opracowano informacjê
o stanie mienia komunalnego Gminy Brzeszcze
ze stanem na 31 grudnia 2010 r. prezentuj¹c dane
o sk³adnikach rzeczowego maj¹tku trwa³ego, finansowego maj¹tku trwa³ego oraz maj¹tku obrotowego. Ca³oœæ informacji o stanie mienia komunalnego sk³ada siê z podstawowych czêœci i dotyczy okresu od 1 listopada 2009 r. do 31 grudnia
2010 r.:
1. Zbiorcze zestawienie maj¹tku gminy.
2. Dane o przys³uguj¹cych Gminie Brzeszcze prawach w³asnoœci gruntów.
3. Dane o innych ni¿ w³asnoœæ prawach maj¹tkowych dotycz¹cych gruntów.
4. Dane o zmianach stanu mienia.
5. Dane o dochodach uzyskanych z tytu³u wykonywania praw w³asnoœci i innych praw maj¹tkowych.
6. Inne dane i informacje o zdarzeniach maj¹tkowych maj¹cych wp³yw na stan mienia.
£¹czna wartoœæ mienia komunalnego Gminy
Brzeszcze na 31 grudnia 2010 r. wynosi: 132
516,98 z³ zgodnie z zestawieniem (Tabela 1).

Tabela 1

Oznacza to udzia³ zasobu komunalnego w ogólnej powierzchni Gminy Brzeszcze 6,55 %
DANE O INNYCH NI¯ W£ASNOŒÆ PRAWACH MAJ¥TKOWYCH DOTYCZ¥CYCH
GRUNTÓW.
Gmina Brzeszcze jest wieczystym u¿ytkownikiem
gruntu Skarbu Pañstwa o powierzchni 4,44 ha oraz
wspó³w³aœcicielem 1,93 ha gruntów (pod budynkami wielolokalowymi - wspólnoty mieszkaniowe).
DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA
(grunty, budynki, lokale mieszkalne i u¿ytkowe)
1.11.2009 r. Gmina Brzeszcze naby³a nieruchomoœci o ³¹cznej powierzchni 39 223 m2 w tym:
1. Gmina naby³a w trybie umowy cywilno-prawnej prawo w³asnoœci 24 parceli gruntowych o ³¹cznej
powierzchni 35 051 m2 po³o¿onych w Brzeszczach, w Jawiszowicach i w Wilczkowicach, przeznaczonych na urz¹dzenie cmentarza i zajêtych
pod drogi.
2. Gmian naby³a prawo u¿ytkowania wieczystego 3 nieruchomo-

Wykres 1

œci po³o¿onych w Jawiszowicach o ³¹cznej
powierzchni 994 m2 zajêtych pod ci¹gi komunikacyjne piesze i pod zieleñce.
3. Gmina naby³a (z mocy prawa w trybie art. 73
ustawy przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ - decyzje Wojewody Ma³opolskiego) prawo w³asnoœci 33 parcel
gruntowych o ³¹cznej powierzchni 1712 m2 po³o¿onych na terenie Gminy Brzeszcze, zajêtych
pod drogi publiczne gminne.
4. Gmina naby³a (z mocy
Udzia³ powierzchni poszczególnych miejscowoœci w ogólnej powierzchni
prawa na podstawie art. 18
mienia komunalnego
ust. 1 ustawy przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych - decyzje Wojewody Ma³opolskiego) 1
dzia³kê o powierzchni 2460
m2, po³o¿on¹ w Przecieszynie, zajêt¹ pod drogê publiczn¹ oraz udzia³ w prawie w³asnoœci wynosz¹cy
5836/10000 czêœci w budynku i dwóch dzia³kach
po³o¿onych w Brzeszczach
(93%, 7% - wykres ko³owy 1).

DANE O PRZYS£UGUJ¥CYCH GMINIE
BRZESZCZE PRAWACH W£ASNOŒCI DO
GRUNTÓW.
Gmina Brzeszcze jest w³aœcicielem i u¿ytkownikiem wieczystym gruntów o uregulowanym stanie prawnym o ³¹cznej pow. 304,69 ha w tym:
Miasto Brzeszcze - 184,08 ha, Jawiszowice 47,82 ha, Przecieszyn - 15,29 ha, Skidziñ - 46,28
ha, Wilczkowice - 3,98 ha, Zasole - 7,24 ha. Powierzchnia gruntów ca³ej gminy wynosi 4 613 ha.

Gmina Brzeszcze sprzeda³a
ni¿ej wymienione nieruchomoœci gruntowe i lokalowe
(wykres 1):
1. Gmina sprzeda³a w drodze bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowych na- Wykres ko³owy 1
jemców 12 lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê w budynkach wielolokalowych Wspólnot Mieszkaniowych o ³¹cznej
pow. u¿ytkowej 539,15 m2, wraz z u³amkowymi
czêœciami wspólnymi w budynkach oraz udzia³
w gruncie.
2. Gmina sprzeda³a 7 lokali u¿ytkowych (boksy na motory) znajduj¹cych siê w budynkach
wielolokalowych wspólnot mieszkaniowych
o ³¹cznej pow. u¿ytkowej 36,40 m2, wraz z u³amkowymi czêœciami wspólnymi w budynkach oraz
udzia³em w gruncie.
3. Gmina sprzeda³a w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego 3 nieruchomoœci gruntowe niezabudowane o ³¹cznej powierzchni 19 604 m2 po³o¿one na terenie Gminy Brzeszcze.
4. Gmina sprzeda³a w drodze bezprzetargowej 2
nieruchomoœci gruntowe o ³¹cznej powierzchni
1 085 m2 po³o¿one na terenie Gminy Brzeszcze.

5. Gmina zamieni³a 2 nieruchomoœci, w wyniku
tej zamiany powierzchnia gruntów gminnych
zmniejszy³a siê o 61 m2.
6. Gmina na podstawie Decyzji Burmistrza Brzeszcz
zgodnie z ustaw¹ z 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci, na rzecz dotychczasowych u¿ytkowników wieczystych zosta³o przekszta³cone
prawo u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci 1 nieruchomoœci przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o powierzchni 741 m2 oraz 1 nieruchomoœci przeznaczonej pod gara¿e o powierzchni 41 m2.
7. Gmina sprzeda³a w drodze bezprzetargowej prawo u¿ytkowania wieczystego 2 nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Brzeszcze o ³¹cznej
powierzchni 3902 m2 po³o¿onych w Brzeszczach
i w Jawiszowicach.
DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH
Z TYTU£U WYKONYWANIA PRAW
W£ASNOŒCI I INNYCH PRAW MAJ¥TKOWYCH.
Od 1.11.2009 r. dochody wynikaj¹ce z zawartych umów z tytu³u wykonywania praw w³asnoœci i innych praw maj¹tkowych wynosz¹:
3 846 341,16 z³.
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Samorz¹d
W tabeli 2 przedstawiono dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem komunalnym.
INNE DANE I INFORMACJE O MAJ¥TKOWYCH PRAWACH
MAJ¥CYCH WP£YW NA STAN MIENIA.
Mienie komunalne oddane w u¿ytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom
prawnym 10,50 ha, w tym pod gara¿ami 0,65 ha (6%), budownictwo mieszkaniowe - 6,53 ha (62%), handel us³ugi - 3,32
ha (32%) - dane obrazuje wykres z lewej.

Pozosta³e grunty stanowi¹ce
mienie komunalne 52,58 ha:
oddane w najem - 1,01 ha (2%),
oddane w dzier¿awê - 27,68 ha
(17%), oddane w u¿yczenie 13,87 ha (53%), oddane w u¿ytkowanie i ustanowiona s³u¿ebnoœæ - 1,00 ha (2%), oddane
w trwa³y zarz¹d - 9,02 ha (26%)
- dane obrazuje wykres z prawej.
Tabela 2

Informacja Burmistrza Brzeszcz o wykonaniu
bud¿etu Gminy Brzeszcze za 2010 r.
Bud¿et gminy jest wa¿nym dokumentem,
na podstawie którego realizowane s¹ zadania
gminy okreœlone w ustawie o samorz¹dzie
gminnym. Jest on rocznym planem dochodów
i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, uchwalanym przez Radê Miejsk¹ na rok bud¿etowy. Dokument ten, jak i jego zmiany dokonywane w formie uchwa³ Rady Miejskiej i zarz¹dzeñ burmistrza, jest nadzorowany i kontrolowany przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹. Projekt bud¿etu przygotowuje burmistrz z uwzglêdnieniem wniosków Rady Miejskiej i jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych. W ci¹gu roku
poprzez uchwa³y Rady Miejskiej i zarz¹dzenia
burmistrza wprowadzane s¹ zmiany do bud¿etu.
Bud¿et Gminy Brzeszcze na 2010 rok zosta³
uchwalony przez Radê Miejsk¹ na sesji 28 stycznia 2010 roku. Po stronie dochodów wynosi³
45.877.002 z³, po stronie wydatków 49.777.002 z³.
Zaplanowany deficyt bud¿etowy w kwocie
3.900.000 z³ postanowiono zbilansowaæ kredytem w wysokoœci 3.600.000 z³ oraz wolnymi œrodkami w kwocie 300.000 z³. Ponadto na sp³atê rat
kapita³owych od zaci¹gniêtych kredytów zaplanowano œrodki w wysokoœci 1.700.000 z³. W ci¹gu roku plan bud¿etu Gminy Brzeszcze zwiêkszy³ siê po stronie dochodów do kwoty
49.106.551,56 z³, a po stronie wydatków do kwoty
52.241.819,56 z³. Wykonane wydatki wynios³y
50.214.336,14 z³, co stanowi 96,1% planu rocznego, natomiast dochody 49.441.820,97 z³, tj.
100,7%, st¹d na 31 grudnia 2010 roku bud¿et
gminy zamkn¹³ siê ujemnym wynikiem finansowym w kwocie - 772.515,17 z³. Zad³u¿enie gminy na 31 grudnia 2010 roku wynosi³o 21.200.000
z³. Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku (max. 60%) wynios³a 42,88% do wykonanych dochodów ogó³em,
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natomiast relacja z art. 169 w/w ustawy (max.
15%) wynios³a 5,33% do wykonanych dochodów ogó³em. Jak widaæ z powy¿szego, wysokoœæ
w/w wskaŸników wskazuje na utrzymanie w 2010
roku bezpiecznego poziomu zad³u¿enia gminy.
Do najwa¿niejszych zadañ w³asnych gminy nale¿y zaspokojenie potrzeb mieszkañców, w szczególnoœci w zakresie m.in. ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomoœciami, ochrony œrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów,
placów oraz organizacji
ruchu drogowego, wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania œcieków komunalnych, utrzymania czystoœci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych,
zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹ i ciepln¹ oraz
gaz, lokalnego transportu zbiorowego, pomocy
spo³ecznej, edukacji publicznej, kultury (w tym
bibliotek gminnych i innych instytucji kultury)
oraz ochrony zabytków
i opieki nad nimi, kultury fizycznej i turystyki,
targowisk i hal targowych, zieleni gminnej
i zadrzewieñ, cmentarzy

gminnych, porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej
i przeciwpowodziowej, utrzymania gminnych
obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej oraz
obiektów administracyjnych, polityki prorodzinnej, wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej, promocji gminy, wspó³pracy i dzia³alnoœci na rzecz organizacji pozarz¹dowych, wspó³pracy ze spo³ecznoœciami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw. Struktura dochodów Gminy Brzeszcze w roku 2010 przedstawia³a siê nastêpuj¹co (tabela 1 i wykres 1).

Samorz¹d

Tabela 2 i wykres 2 obrazuje strukturê dochodów
w³asnych w roku 2010.
Wydatki w roku 2010 kszta³towa³y siê nastêpuj¹co (- tabela 3 i wykres 3).
Na inwestycje w roku 2010 przeznaczyliœmy
1.751.615,37 z³.
Inwestycje roku 2010 to:
Przebudowa ul. Kostka Jagie³³y (porozumienie
z Powiatem Oœwiêcimskim, PT) - 20.435 z³,
Przebudowa ul. Oœwiêcimskiej w Wilczkowicach
i Skidziniu (porozumienie z powiatem oœwiêcimskim, PT) - 28.304 z³;
Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Skidziniu
i Zasolu (porozumienie z powiatem oœwiêcimskim, PT) - 26.474 z³;

Zabudowa wiaty przystankowej przy ul. £êckiej - 5.692 z³;
Wykupy gruntów - 55.838 z³;
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy - 32.600,67 z³;
Odwodnienie cmentarza komunalnego w Brzeszczach 127.411,09 z³;
Zakupy inwestycyjne w Urzêdzie Gminy 36.759,66 z³;
Wykonanie remontu pomieszczeñ w budynku
Domu Ludowego w Brzeszczach-Borze u¿ytkowanych przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ Brzeszcze-Bór (wspó³finansowane z Województwem
Ma³opolskim) - 53.841,02 z³;
Modernizacja instalacji c.o. w budynku komunalnym przy ul. Piastowskiej w Brzeszczach - 28.937 z³;
Monitoring miejsc publicznych - 22.909 z³;

Zakup motopomp do usuwania skutków powodzi - 43.748,61 z³;
Modernizacja Szko³y Podstawowej nr 2 - 30.000 z³,
Wykonanie instalacjo c.o. w Szkole Podstawowej w Przecieszynie - 20.926,51 z³;
Modernizacja oœwietlenia w budynku Przedszkola
nr 3 - 19.825 z³;
Wymiana drzwi wejœciowych w siedzibie GZE 3.482,50 z³;
Wymiana pieca c.o. w GZE - 21.594 z³;
Modernizacja pomieszczeñ terapeutycznych
(œwietlica wielofunkcyjna na os. Paderewskiego
- 137.607,68 z³;
Kanalizacja sanitarna gminy - 56.730 z³;
Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Koœciuszki
- 256.192,85 z³;
Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej
œcieków na terenie gminy - 11.398,79 z³;
Zakupy inwestycyjne (pompy do przepompowni
œcieków oraz do oczyszczalni œcieków) - 23.442,89 z³;
Zakup urz¹dzeñ do przepompowni œcieków i oczyszczalni œcieków - 40.179,32 z³;
Modernizacja instalacja c.o. w budynku komunalnym przy ul. Ofiar Oœwiêcimia - 18.910 z³;
Adaptacja budynku po by³ej wymiennikowni ciep³a na wielofunkcyjn¹ œwietlicê os. Paderewskiego w Jawiszowicach - 424.000 z³;
Budowa zaplecza kulturalno-oœwiatowego „Folwark Przeciesyn” (PT) - 19.764 z³;
Projekty zwi¹zane z planami odnowy miejscowoœci (budowa zaplecza kulturalno-oœwiatowego
„Piecowisko” w Wilczkowicach) - 19.520 z³;
Modernizacja basenu - 136.000 z³;
Moje boisko „Orlik 2012” (PT) - 29.000 z³.
W zwi¹zku z utrzymuj¹cym siê spowolnieniem
gospodarki krajowej, utrzymuj¹cym siê spadkiem
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dochodów gminy oraz wejœciem w ¿ycie ustawy
o finansach publicznych w roku 2010, zosta³
wdro¿ony program oszczêdnoœciowy, w wyniku
czego zablokowano œrodki w kwocie 1.720.864
z³. Realizacja bud¿etu roku 2010 by³a zdeterminowana powodziami, które nawiedzi³y nasz¹
gminê w maju, czerwcu i wrzeœniu. Wydatki
zwi¹zane z przeprowadzeniem akcji powodziowej oraz usuwaniem skutków powodzi poch³onê³y kwotê 3.134.876 z³. Czêœæ z nich uda³o
siê pokryæ z dotacji uzyskanych z bud¿etu pañstwa oraz odszkodowañ z Kompanii Wêglowej i z ubezpieczenia.
Ponadto na uwagê zas³uguje fakt, ¿e przychylnie do wykonania bud¿etu odnios³a siê Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Oddzia³
Zamiejscowy w Oœwiêcimiu, wydaj¹c w tej
sprawie pozytywn¹ opiniê, jak i równie¿ Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Brzeszczach, sk³adaj¹c wniosek o udzielenie absolutorium dla burmistrza.
Za³o¿enia ujête w bud¿ecie gminy na 2010 rok
zrealizowaliœmy dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu pracowników urzêdu i jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych gminy, a tak¿e organizacji pozarz¹dowych, w szczególnoœci jednostek
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
Dziêkujê wszystkim Pañstwu za wspó³pracê.

Teresa Jankowska
Burmistrz Brzeszcz
Opinie RIO i Komisji Rewizyjnej oraz stanowiska Kubów Radnych do wgl¹du w Kancelarii Rady Miejskiej oraz na stronie internetowej www.brzeszcze.pl

Informacja
Informacja Burmistrza Brzeszcz o ³¹cznym
bilansie jednostki bud¿etowej za rok 2010.
£¹czny bilans jednostki bud¿etowej na
dzieñ 31.12.2010 roku zamkn¹³ siê kwot¹
107.767.201,28 z³ po stronie aktywów i pasywów. W aktywach wartoœæ œrodków trwa³ych to
kwota 87.029.332,01 z³, wartoœæ programów
komputerowych i licencji to 66.752,38 z³ oraz
nak³ady inwestycyjne na kwotê 1.142.664,36 z³.
Jednostka posiada równie¿ udzia³y w Agencji
Mieszkaniowej w Brzeszczach, Agencji Komunalnej w Brzeszczach i w Rejonowym Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów i Kanalizacji na ³¹czn¹
wartoœæ 8.420.950 z³. Na stanie magazynu s¹ tak¿e œrodki ¿ywnoœci w sto³ówkach szkolnych
i przedszkolnych w kwocie 263.570,31 z³. Jednostka w aktywach ma nale¿noœci krótkoterminowe w wysokoœci 10.221.490,05 z³ oraz œrodki
pieniê¿ne na rachunkach bankowych na kwotê
608.037,54 z³, a tak¿e sfinansowane abonamenty prenumerat i us³ug telefonicznych w kwocie
14.404,63 z³. W pasywach fundusz jednostki to
129.253.527,99 z³ pomniejszony o wynik finansowy w kwocie 26.768.863,91 z³ oraz zobowi¹zania krótkoterminowe i fundusze specjalne.
Zobowi¹zania do zapewnienia ci¹g³oœci funkcjonowania jednostki to kwota 2.980.937,86 z³ natomiast wartoœæ funduszu œwiadczeñ socjalnych
to 2.301.407,86 z³.

6

Odg³osy Brzeszcz

lipiec 2011

Gospodarka œciekowa w gminie – rozmowa
za odbiór œcieków wynikaj¹ z kosztów
z Burmistrzem Brzeszcz Ceny
utrzymania sieci kanalizacyjnej oraz kosztów
Od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2012 r.
w gminie Brzeszcze obowi¹zywaæ bêd¹ nowe
ceny i stawki op³at dla zbiorowego odprowadzania œcieków na sieci stanowi¹cej jej w³asnoœæ. Metr szeœcienny odprowadzanych
œcieków kosztowaæ bêdzie teraz 5,57 z³ netto.
O komentarz poprosiliœmy burmistrz Teresê Jankowsk¹.
K. W.: Proszê w skrócie scharakteryzowaæ
gospodarkê œciekow¹ na terenie gminy oraz
wyjaœniæ dlaczego ceny odprowadzanych
œcieków na sieci gminnej s¹ wy¿sze ni¿ te dla
odbiorców, których obs³uguje Rejonowe
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Tychach?
T. J.: Na terenie naszej gminy dzia³alnoœæ kanalizacyjn¹ (sanitarn¹) prowadzi Rejonowe Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Tychach
S.A. oraz Gmina Brzeszcze. RPWiK Tychy jest
w³aœcicielem ok. 28% sieci kanalizacyjnej na
obszarze Gminy Brzeszcze, jak równie¿ jest operatorem na tej czêœci sieci. Ca³oœæ œcieków odebranych przez tê spó³kê od obs³ugiwanych odbiorców jest odprowadzana do oczyszczalni œcieków nale¿¹cej do Gminy Brzeszcze. Gmina jest
w³aœcicielem ca³ego pozosta³ego maj¹tku infrastruktury kanalizacyjnej (ok. 72% sieci kanalizacyjnej na obszarze Gminy Brzeszcze oraz oczyszczalni œcieków). Oczyszczalnia œcieków jest wydzier¿awiona przez Gminê Agencji Komunalnej,
a Agencja Komunalna jest operatorem na maj¹tku tej oczyszczalni œwiadcz¹c us³ugê oczyszczania œcieków RPWiK Tychy oraz Gminie Brzeszcze. Gmina Brzeszcze jest stron¹ umów z odbiorcami us³ugi odbioru œcieków przez sieæ kanalizacyjn¹ nale¿¹c¹ do Gminy. Wszystkie zadania
zwi¹zane z obs³ug¹ odbiorców (w tym fakturowanie, prowadzenie rozliczeñ) oraz eksploatacj¹
sieci kanalizacyjnej s¹ zlecane w przewa¿aj¹cej
czêœci Agencji Komunalnej.

Nowe ceny
Od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2012 r. obowi¹zywaæ bêd¹ nastêpuj¹ce ceny i stawki op³at dla zbiorowego odprowadzania œcieków na
terenie Gminy Brzeszcze na sieci
stanowi¹cej jej w³asnoœæ:
- metr szeœcienny odprowadzanych
œcieków kosztowaæ bêdzie 5,57 z³
netto,
- uzgodnienie projektu przy³¹cza kanalizacyjnego kosztowaæ bêdzie
30,00 z³ netto,
- odbiór przy³¹cza kanalizacyjnego
kosztowaæ bêdzie 80,00 z³ netto,
- op³ata abonamentowa za dodatkowy punkt pomiarowy wody wykorzystywanej na cele gospodarcze lub
przemys³owe 5,00 z³ netto/odbiorcê
us³ug za okres rozliczeniowy.

Wydzia³ Gospodarki
Komunalnej UG

oczyszczenia œcieków. Koszty utrzymania sieci
kanalizacyjnej stanowi¹cej w³asnoœæ gminy s¹
wy¿sze ni¿ koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej stanowi¹cej w³asnoœæ Rejonowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Tychach
S. A., poniewa¿ d³ugoœæ sieci gminnej stanowi
ok. 50 km, a iloœæ odprowadzanych œcieków
kszta³tuje siê na poziomie ok. 222 000 m3/rok,
z kolei d³ugoœæ sieci RPWiK stanowi ok. 19 km
przy iloœci odprowadzanych œcieków na poziomie ok. 317 000 m3/rok. Kolejnym powodem ró¿nicy kosztów jest iloœæ przepompowni: na sieci
gminnej 62 szt., na sieci RPWiK 1 szt.
K. W.: Jakie by³o Pani stanowisko odnoœnie
uchwa³y Rady Miejskiej, która zmieni³a ceny
„podwy¿szaj¹c” je?
T. J.: Moje stanowisko by³o takie, aby utrzymaæ
poziom ceny jaki obowi¹zuje na sieci Rejonowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Tychach S.A. z uwagi na to ¿e w maju ubieg³ego roku gmina przejê³a 4,94% akcji tego Przedsiêbiorstwa i obecnie trwa dyskusja nad uporz¹dkowaniem gospodarki wodno-œciekowej na terenie ca³ej gminy z docelowym przejêciem maj¹tku. Moim zdaniem do tego czasu nale¿a³o wstrzymaæ siê od ró¿nicowania cen za odbiór œcieków,
pomimo pokrywania ró¿nicy kosztów z bud¿etu
gminy, tak jak praktykowane by³o do tej pory.
K. W.: Czy jest szansa na to, aby w przysz³oœci
ujednoliciæ ceny dla wszystkich mieszkañców?
T. J.: Tak, jest taka mo¿liwoœæ po przejêciu sieci
kanalizacji sanitarnej Rejonowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Tychach S.A.
w ramach umorzenia akcji. Wówczas gmina stanie siê w³aœcicielem ca³ej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i jako jeden operator stosowaæ bêdzie jedn¹ cenê.

Katarzyna Wituœ

Zielone œwiat³o dla DWR
S¹ ju¿ konkretne ustalenia dotycz¹ce wysokoœci i podzia³u pomiêdzy wszystkie samorz¹dy kosztów opracowania projektu budowy Drogi Wspó³pracy Regionalnej.
- Kluczowe znaczenie dla ca³ego przedsiêwziêcia ma decyzja
inwestora, czyli w³adz wojewódzkich. Na posiedzeniu zarz¹dów ma³opolskiego i œl¹skiego ustalono, i¿ wspólnie bêdziemy opracowywaæ strategiê. W obszarze infrastruktury jest to
Beskidzka Droga Integracyjna, S1 z odbiciem na Oœwiêcim,
przy wykorzystaniu obwodnicy Oœwiêcimia i Brzeszcz - mówi
dyrektor ZDW w Krakowie Grzegorz Stech.
W efekcie podejmowanej dyskusji i wspólnych rozmów samorz¹dowców wstêpnie wyra¿ono zgodê na wspó³finansowanie opracowania projektu budowy DWR. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ pe³na decyzja w tym przypadku bêdzie mia³a miejsce
po akceptacji przez radnych poszczególnych gmin. Podzia³
tej kwoty by³by nastêpuj¹cy: 1 mln z³ - OSPR, 500 tys. z³ województwo ma³opolskie, 250 tys. z³ - powiat oœwiêcimski,
142 tys. - miasto Oœwiêcim, 47 tys. - gmina Che³mek, 61 tys.
z³ - razem pozosta³e gminy.

KW
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Zjazd Stra¿y
12 czerwca w budynku OSP Brzeszcze odby³
siê X Zjazd Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Brzeszczach.
Zgromadzeni wys³uchali sprawozdania z dzia³alnoœci za minion¹ kadencjê Oddzia³u Gminnego, wybrano nowe w³adze Zwi¹zku.
W obradach Zjazdu udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz zwi¹zkowych OSP, Burmistrz
Brzeszcz, radni ró¿nego szczebla, samorz¹dowcy
oraz przedstawiciele ró¿nych organizacji z terenu
gminy.
Nowe w³adze
Prezesem Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku
OSP RP w Brzeszczach zosta³ wybrany dh W³adys³aw Drabek (OSP Jawiszowice). Wiceprezesami natomiast zostali dh Arkadiusz W³oszek
(OSP Brzeszcze) i dh Krzysztof Dadak (OSP Jawiszowice). Komendantem Gminnym dh Marek
Merta (OSP Brzeszcze-Bór), a zastêpc¹ Komendanta dh Marek Wyrobek (OSP Brzeszcze).
W sk³ad Zarz¹du weszli druhowie: Skarbnik Zarz¹du - Leszek Wolas (OSP Przecieszyn), Sekretarz Zarz¹du - Mieczys³aw Fajferek (OSP Skidziñ), Cz³onek Prezydium Zarz¹du - Krzysztof
Tokarz (Komendant Stra¿y Miejskiej w Brzeszczach), Cz³onkowie Zarz¹du: Ryszard Wanicki
(OSP Przecieszyn), Krzysztof Lisak (OSP Brzeszcze-Bór), Robert Chmielniak (OSP Jawiszowice),
Leszek Krawczyk (OSP Zasole), Grzegorz Chowaniec (OSP Brzeszcze), Zdzis³aw Gara (OSP

Nr 1 w Ma³opolsce
Dane dotycz¹ce funkcjonowania Stra¿y
Miejskich i Gminnych na terenie województwa ma³opolskiego za rok 2010.
W czwartek 16 czerwca odby³a siê w Krakowie podsumowuj¹ca narada Komendantów Stra¿y Miejskich i Gminnych zorganizowana przez
Ma³opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Spotkanie dotyczy³o wyników dzia³alnoœci
stra¿y z terenu ma³opolski za rok 2010. W imieniu Ma³opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji analizê przeprowadzi³a Komisarz Kinga Leszkiewicz. Niew¹tpliwie na uwagê zas³uguje fakt, i¿ Stra¿ Miejska w Brzeszczach znalaz³a siê na pierwszym miejscu w Ma³opolsce pod
wzglêdem ujawnionych przestêpstw na „gor¹cym
uczynku”. Na jednego stra¿nika przypada œrednio 1,11 udanych akcji tego typu (w tej samej
kategorii SM Oœwiêcim uplasowa³a siê na 3 miejscu, SM miasta Krakowa na 17). Brzeszczañska
Stra¿ Miejska zajê³a równie¿ drugie miejsce w iloœci zatrzymanych sprawców przestêpstw w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza stra¿y. Równie¿ jeœli chodzi o iloœæ prowadzonych postêpowañ sadowych, Stra¿ Miejska w Brzeszczach
znajduje siê ju¿ na czwartej pozycji w Ma³opolsce. Ogó³em w województwie ma³opolskim funkcjonuje 35 Stra¿y Miejskich i Gminnych. Obecnie tworzona jest nowa Stra¿ Miejska w S³omnikach w powiecie krakowskim.

Komendant Stra¿y Miejskiej
Krzysztof T
okarz
Tokarz

Skidziñ), Dariusz Lukasek (OSP Zasole).
Komisjê Rewizyjn¹ Oddzia³u Gminnego ZOSP
RP w Brzeszczach tworz¹: Przewodnicz¹cy - dh
Tadeusz Moroñczyk (OSP Brzeszcze-Bór), Wiceprzewodnicz¹cy - dh Kazimierz Maœlanka (OSP
Brzeszcze), Sekretarz - dh Jan Krawczyk (OSP
Jawiszowice).
Jednoczeœnie wybrano delegatów na Zjazd Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w Oœwiêcimiu: Kazimierza Maœlankê (OSP Brzeszcze),
Adama Maœlankê (OSP Brzeszcze), Tadeusza
Moroñczyka (OSP Brzeszcze-Bór), Leszka Wolasa (OSP Przecieszyn), Marka Zawadzkiego
(OSP Brzeszcze), Grzegorza Chowañca (OSP
Brzeszcze), Roberta Chmielniaka (OSP Jawiszowice) i Dawida Burzackiego (OSP Jawiszowice).
Przedstawicielami do Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w Oœwiêcimiu zostali:
W³adys³aw Drabek (OSP Jawiszowice), Marek
Merta (OSP Brzeszcze-Bór) i Marek Wyrobek
(OSP Brzeszcze).
5-latka w statystyce
Oddzia³ Gminny Zwi¹zku OSP RP w Brzeszczach
liczy 6 jednostek OSP, w tym 2 dzia³aj¹ce w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym ZOSP.
Zrzesza w sumie 538 cz³onków, w tym cz³onków
czynnych 485 (410 mê¿czyzn i 75 kobiet), wspieraj¹cych 20, honorowych 33.
W strukturach Zwi¹zku dzia³aj¹ 4 Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze (57 druhen), 6 M³odzie¿owych
Dru¿yn Po¿arniczych (122 cz³onków w 13 sekcjach). Na przestrzeni ostatnich 5 lat stan osobowy cz³onków w ka¿dej grupie mia³ tendencjê
wzrostow¹, natomiast szeregi dru¿yn m³odzie¿owych zmala³y o prawie 30 proc. Obecny Zarz¹d,
by zapobiec dalszemu regresowi m³odzie¿owych
dru¿yn, a maj¹c na uwadze zwiêkszenie ich licznoœci, opracowa³ dla nich plan rozwoju, który
zostanie nakreœlony w planie dzia³alnoœci Oddzia³u Gminnego ZOSP RP na lata 2011-2016.
- Zarz¹d Oddzia³u Gminnego minionej kadencji
odby³ 26 posiedzeñ Prezydium, 19 zebrañ Zarz¹du, 3 zebrania Zarz¹du na wniosek burmistrza
Brzeszcz oraz podj¹³ 40 uchwa³ - mówi³ podczas
X Zjazdu W³adys³aw Drabek, prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w Brzeszczach. - Tematyka posiedzeñ dotyczy³a sprawozdania z wykonania planów pracy, spraw bie¿¹cych, opiniowania wniosków do odznaczeñ, zakupu sprzêtu i umundurowania, przyznania zapomogi, organizacji turnieju wiedzy po¿arniczej oraz zawodów sportowo-po¿arniczych, podejmowania
uchwa³, udzia³u w uroczystoœciach okolicznoœciowych organizowanych przez Zwi¹zek OSP czy
inne organizacje.
W okresie sprawozdawczym druhowie stra¿acy
chêtnie podejmowali dzia³ania wynikaj¹ce z planów pracy czy statutu Zwi¹zku OSP wypracowuj¹c 1.218.882 z³. Pieni¹dze zosta³y przeznaczone
na bie¿¹ce utrzymanie stra¿nic, remonty sprzêtu,
umundurowanie, szkolenia druhów, zakup œrodków potrzebnych do utrzymania w czystoœci
sprzêtu, pomieszczeñ i terenu wokó³ stra¿nic.
W ci¹gu ostatnich 5 lat Urz¹d Gminy przekaza³
na realizacjê zadañ statutowych i ochronê przeciwpo¿arow¹ 1.363.628 z³. Na rok bie¿¹cy zaplanowana jest kwota 267.792 z³. W ramach rekompensaty za udzia³ w akcjach ratowniczych
z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

jednostki z Brzeszcz i Jawiszowic otrzyma³y
œrodki pieniê¿ne - odpowiednio 73.900 z³ i 60.600
z³. Wydatkowa³y je na uzupe³nienie i remont
sprzêtu uszkodzonego w trakcie dzia³añ ratowniczych. Równie¿ Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku OSP RP
dofinansowa³ stra¿e z Jawiszowic, Brzeszcz, Boru
i Przecieszyna w zakresie uzupe³nienia sprzêtu,
umundurowania i remontów gara¿y (73.241 z³).
Przedstawiaj¹c informacje o finansach w jednostkach gminnych OSP Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego W³adys³aw Drabek zwraca³ uwagê na
ogrom kosztów, jakie trzeba ponieœæ dla zapewnienia bezpieczeñstwa mieszkañców naszej gminy.
- Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e druhowie stra¿acy
s¹ cz³onkami jednostek operacyjno-technicznych,
którzy nie tylko walcz¹ z po¿arami, ale udzielaj¹
pomocy medycznej i technicznej - mówi³ W³adys³aw Drabek. - Uznanie nale¿y siê jednostkom
OSP, które dysponuj¹ du¿ymi obiektami, tak jak
OSP Brzeszcze, OSP Jawiszowice i OSP Zasole.
Za wygospodarowane w czynie spo³ecznym fundusze druhowie tych jednostek potrafi¹ utrzymaæ
swoje obiekty w okaza³ym stanie. Tu nie wchodz¹
w grê tylko pieni¹dze, ale równie¿ setki godzin
przepracowanych w czynie spo³ecznym przez
stra¿aków.
Prezes Drabek podsumowuj¹c spo³eczn¹ dzia³alnoœæ druhów za okres minionej kadencji podkreœla³, ¿e jest ona rezultatem aktywnej pracy i ofiarnego zaanga¿owania cz³onków i dzia³aczy Zwi¹zku, a tak¿e wielu inicjatyw na rzecz wspierania
jednostek stra¿y przez instytucje i sponsorów.
Zarz¹d Oddz. Gminnego doceniaj¹c takie postawy, w czasie kadencji 2006-2011 wyró¿ni³ 1 druha Z³otym Znakiem Zwi¹zku OSP RP, 1 druha
Medalem Honorowym im. B. Chomicza, 14 druhów Z³otym Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa, 12 - Srebrnym Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa, 21 - Br¹zowym Medalem za Zas³ugi
dla Po¿arnictwa, 37 - Odznak¹ Stra¿ak Wzorowy, 259 - Odznak¹ za Wys³ugê Lat (w przedziale
5-60 lat). Odznakê M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej nadano 102 druhom/druhnom: Z³ot¹ 32, Srebrn¹ - 36, Br¹zow¹ - 34.
- Z przykroœci¹ muszê poinformowaæ, ¿e pomimo usilnych starañ Zarz¹du Gminnego nie znaleŸli uznania u w³adz pañstwowych i Zwi¹zkowych wy¿szego szczebla najbardziej ofiarni stra¿acy akcji powodziowej z 2010 r. - dodaje prezes
Drabek. - Zarz¹d Gminny jednak doceniaj¹c
dzia³aczy samorz¹dowych, instytucje, sponsorów i zas³u¿onych dzia³aczy Zwi¹zku, nie zapomnia³ o nich podczas obchodów 30-lecia powo³ania Oddz. Gminnego Zwi¹zku OSP RP Brzeszczach. W czerwcu 2008 r., uhonorowa³ ich
dyplomami uznania oraz listami pochwalnymi.

Ewa Pawlusiak

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania za udzia³
w pogrzebie

œp. Józefa Walusa,
zamówione msze œwiête, z³o¿one kwiaty i okazane wyrazy wspó³czucia wszystkim Krewnym, S¹siadom, Znajomym sk³adaj¹ ¯ona
i Dzieci z Rodzinami.
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Szlachetne inicjatywy
Brzeszczañskie Stowarzyszenie „Amazonek” i Fundacja Pomocy Spo³ecznej zosta³y
laureatami konkursu „Kalejdoskop Inicjatyw
- na najlepsz¹ inicjatywê realizowan¹ przez organizacje pozarz¹dowe i inne podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego”.
Od wielu lat, corocznie, Zarz¹d Powiatu w Oœwiêcimiu przyznaje nagrody wyró¿niaj¹cym siê organizacjom pozarz¹dowym w ramach organizowanych dwóch konkursów. Znani s¹ ju¿ tegoroczni laureaci. Uroczyste wrêczenie nagród
odbêdzie siê 2 wrzeœnia podczas cyklicznie organizowanego w Oœwiêcimiu Pikniku Organizacji Pozarz¹dowych.
W konkursie „Kalejdoskop Inicjatyw - na najlepsz¹ inicjatywê realizowan¹ przez organizacje
pozarz¹dowe i inne podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego” zdoby³a pierwsze
miejsce i kwotê 1.200 z³ Fundacja Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach za inicjatywê „Jubileusz
Fundacji - 20 lat blisko cz³owieka”.
- Inicjatywy podejmowane przez nasz¹ Fundacjê s¹ wyj¹tkowe, ludzie pracuj¹cy w Fundacji
musz¹ pozyskaæ œrodki, by utrzymaæ siebie i jeszcze zdobyæ dla innych, bez udzia³u sponsorów,
a w dobie kryzysu to trudne wyzwanie - mówi
prezes FPS Danuta Zalwowska. - Fundacja jest
prekursorem w organizowaniu funduszy dla
zdolnej m³odzie¿y w powiecie oœwiêcimskim,
jak równie¿ dystrybucji ¿ywnoœci z Banku
¯ywnoœciowego w Krakowie.
W 2003 r. Fundacja podpisa³a umowê z B¯ na
Europejski Program Pomocy ¯ywnoœciowej
PEAD. Od tego czasu zajmuje siê dystrybucj¹
¿ywnoœci dla potrzebuj¹cych mieszkañców gmin
Brzeszcze i Oœwiêcim. Dziêki wspó³pracy z ze-

spo³ami charytatywnymi dzia³aj¹cymi przy koœcio³ach proœciej jej pracownikom dotrzeæ do tych
osób. Od 2003 r. FPS rozdysponowa³a 322 tony
¿ywnoœci za blisko 812 tys. z³. Tylko w 2010 r.
by³o to 61 ton ¿ywnoœci za 21 tys. z³.
Natomiast Lokalny Fundusz Stypendialny to
wspólna inicjatywa obywatelska, w której Fundacja jest g³ównym motorem. Pomys³em zaanga¿owa³a m.in. spo³eczeñstwo, które w³¹czy³o siê
w tworzenie funduszu stypendialnego, poprzez
regularne odprowadzanie datków na ten cel.
W minionym roku Fundacja przyzna³a stypendia
79 osobom, na kwotê 42 855 z³. Od 2002 r., kiedy to ruszy³ Lokalny Fundusz Stypendialny,
udzieli³a a¿ 414 stypendiów na kwotê 364 010 z³.
Na drugim miejscu z nagrod¹ w wysokoœci 1.000
z³ znalaz³a siê Fundacja Ma³a Orkiestra Wielkiej
Pomocy w Oœwiêcimiu, która wysz³a z inicjatyw¹
„Ma³a Orkiestra Wielkiej Pomocy - pomagamy
koncertowo”.
Trzecie miejsce i 800 z³ przyznano jedynemu w powiecie Stowarzyszeniu „Amazonek” w Brzeszczach za inicjatywê „Rak to nie wyrok - profilaktyka raka piersi wœród m³odzie¿y i mieszkañców
Powiatu Oœwiêcimskiego”.
- Cieszymy siê z wyró¿nienia, nagroda pieniê¿na
siê przyda, przeznaczymy j¹ na prowadzenie bie¿¹cej dzia³alnoœci - mówi prezes „Amazonek”
Krystyna Dadak. - Najbardziej jednak rade jesteœmy z tego, ¿e promowana przez nas profilaktyka raka piersi oraz upowszechnianie wiedzy o samobadaniu piersi nie tylko wœród kobiet, ale w du¿ej mierze równie¿ wœród m³odzie¿y szkolnej
przynosi wymierne efekty. Wyk³ady i praktyczna
nauka badania stanowi¹ bodziec do rozpoczêcia
dzia³añ na rzecz w³asnego zdrowia. Pomagaj¹
zwróciæ uwagê na proste metody samokontroli.

Nowa twarz „www. brzeszcze.pl”
Od 1 czerwca oficjalna strona miasta i gminy Brzeszcze - www.brzeszcze.pl - ma nowy
wygl¹d. Dziêki zmianie rozdzielczoœci strona
mo¿e pomieœciæ teraz wiêcej informacji ni¿ jej
poprzednia wersja. Przebudowa znacznie u³atwi³a nawigacjê i korzystanie z portalu.
Nowa strona to nie tylko nowy interfejs graficzny, ale przede wszystkim lepsza funkcjonalnoœæ. Przyk³adem wprowadzonych zmian jest
uruchomienie rotatora, dziêki czemu ³atwo mo¿na obejrzeæ zmieniaj¹ce siê najwa¿niejsze informacje. Nowoœci¹ jest równie¿ kalendarium
wydarzeñ i imprez w formie kalendarza, sk¹d
w ³atwy sposób mo¿na przejœæ do aktualnych
newsów i zapowiedzi zbli¿aj¹cych siê wydarzeñ.
Mamy równie¿ prognozê pogody na cztery najbli¿sze dni. Obecna strona zosta³a wzbogacona
o funkcje umo¿liwiaj¹ce automatyczne wyszukiwanie informacji, jest równie¿ dostêpna w wersji angielskiej. Oprócz komunikatów
mo¿na znaleŸæ ciekawe informacje w zak³adkach: Bli¿ej o gminie, Baza Teleadresowa, Turystyka, Rekreacja, Wypoczynek i sport oraz
Dzia³ dla organizacji pozarz¹dowych. Na stronie znajduje siê obowi¹zkowy Biuletyn Informacji Publicznej oraz Elektroniczna Skrzynka
Podawcza i Elektroniczne Zbiory Aktów Praw-
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nych. Mo¿na tam odnaleŸæ równie¿ pliki wideo
zintegrowane z gminnym profilem YouTube.
Obecnie dostêpne s¹ tak¿e m.in. filmy animatorów kultury brzeszczañskiej gminy oraz wzmianki o ulubionej ksi¹¿ce z dzieciñstwa burmistrz
Teresy Jankowskiej. Wœród zaproponowanych
filmów znajduj¹ siê równie¿ relacje z imprez:
tradycje Wielkanocnego Poniedzia³ku, Dzieñ
Dziecka, „Palenie gumy” oraz pozdrowienia Jurka Owsiaka z Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy dla mieszkañców gminy. Strona
www.brzeszcze.pl stanowi tak¿e bezpoœrednie
Ÿród³o informacji o adresach do stron internetowych i portali niemal¿e wszystkich jednostek,
instytucji, parafii, organizacji itp. dzia³aj¹cych
w gminie. Obecnie jest tam zamieszczonych 45
adresów z logami i logotypami stron. Gmina ma
równie¿ swój profil i stronê na portalu spo³ecznoœciowym Facebook. Obecnie, jak widaæ na
stronie g³ównej, facebookow¹ stronê gminy polubi³o ponad 100 osób, natomiast profil zyska³
ok. 300 znajomych. Ka¿dy artyku³ umieszczony na stronie mo¿na wys³aæ do najpopularniejszych zewnêtrznych portali, takich jak Facebook, nk.pl, Twitter, Blip, Google, Wykop. Programiœci zadbali równie¿ o szczegó³y dotycz¹ce pozycjonowania strony poprzez s³ownik tagów,
funkcjê artyku³ów podobnych (wyœwietlaj¹cych

M³odzie¿ uczy siê wyczuwaæ, jak odró¿niæ normê od patologii. Spo³eczeñstwo musi wiedzieæ,
¿e wczesne wykrycie raka piersi daje szanse na
ca³kowite wyleczenie, a my - Amazonki jesteœmy
tego najlepszym przyk³adem.
W minionym roku brzeszczañskie Amazonki w ramach profilaktyki i upowszechniania wiedzy o samobadaniu piersi spotyka³y siê z m³odzie¿¹
szkó³ ponadgimnazjalnych i kobietami powiatu oœwiêcimskiego. Z Sanepidem rozdawa³y zaproszenia na bezp³atne badania USG piersi do
Szpitala Rejonowego w Oœwiêcimiu. Zorganizowa³y wraz z NZOZ „Vita” w Brzeszczach po
raz kolejny Ró¿ow¹ Sobotê. Z badania skorzysta³o 150 osób (w tym 2 mê¿czyzn), z których
60 skierowano na badanie USG wykonane na
miejscu. W tym roku równie¿ w planach maj¹
Ró¿ow¹ Sobotê, tym razem zorganizuj¹ j¹
wspólnie z NZOZ Zasole. W maju, w Brzeszczach, przy udziale Amazonek 60 kobiet powy¿ej 50 r. ¿ycia skorzysta³o z badañ mammograficznych w mammobusie.
W „Konkursie na najlepszy projekt materia³u
promocyjnego organizacji pozarz¹dowej z terenu Powiatu Oœwiêcimskiego” pierwsze miejsce
i 1.300 z³ przypad³o w udziale Stowarzyszeniu
„Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych w Oœwiêcimiu. Nagrodzony zosta³ projekt wykonania materia³ów promocyjnych z logo stowarzyszenia.
Drugie miejsce i sumê 1.200 z³ wywalczy³o Towarzystwo Przyjació³ LO im. Stanis³awa Konarskiego w Oœwiêcimiu za projekt wykonania materia³ów promocyjnych, zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ towarzystwa i liceum, które akcentuj¹
rolê szko³y w historii ziemi oœwiêcimskiej, prezentuj¹ sylwetki najwybitniejszych absolwentów i jej przyjació³ oraz informuj¹ o zbli¿aj¹cym siê jubileuszu 100-lecia liceum.

Ewa Pawlusiak
siê jako „Zobacz równie¿”). Ju¿ z czerwcowych
statystyk wynika, i¿ ok. 80 proc. odwiedzaj¹cych serwis internetowy Brzeszcz to internauci,
którzy trafili do niego poprzez wyszukiwarki
wpisuj¹c ok. 3000 ró¿nych fraz.
Bardzo funkcjonalnym blokiem odnoœników
jest pozycja „ Na skróty”, gdzie za jednym
klikniêciem znajdziemy informacje burmistrza, internetowe wydanie gazety, mapê miasta i gminy, plany zagospodarowania, przetargi
i dzier¿awy nieruchomoœci-ruchomoœci, dy¿ury aptek, repertuar kina „Wis³a”, gie³dê pracy,
regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku
oraz realizowane projekty. Redaktorem serwisu jest Arkadiusz Laszczyk pracuj¹cy w Dziale
Promocji Urzêdu Gminy w Brzeszczach, przy
tworzeniu nowej strony wspó³pracowali równie¿ Rafa³ Sza³aœny i Janusz Ha³at. Administratorzy zapraszaj¹ do zapisywania siê na
newsletter. Wystarczy podaæ swój adres mailowy i potwierdziæ aktywacjê konta. Wówczas co kilka dni bêdziemy otrzymywaæ najwa¿niejsze informacje z ¿ycia naszego miasta
i gminy, zapowiedzi i relacje z ciekawych
wydarzeñ oraz imprez, a tak¿e wa¿ne komunikaty i og³oszenia. Autorzy strony prosz¹
równie¿ o sugestie dotycz¹ce korzystania ze
strony, które mo¿na przesy³aæ na adres e-maila: gmina@brzeszcze.pl.

Katarzyna Wituœ

Inskrypcje

Historia
(cz. I)

Dwa œredniowieczne Dzwony Brzeszcz i Bestwiny jako wa¿ne Ÿród³o historyczne Ziemi
Oœwiêcimskiej.
Szczegó³owa analiza inskrypcji znajduj¹cej
siê na zwróconych z rekwizycji œredniowiecznych
Dzwonach Brzeszcz i Bestwiny, jej liternictwa
oraz stanu po odlewie, pozwala na wyci¹gniêcie
kilku istotnych wniosków, zarówno co do samej
techniki odlewu, jak równie¿ odniesienia czasowego. W ocenie dzwonu jako dokumentu historycznego oraz dzie³a sztuki, zarówno w oparciu
o jego wygl¹d zewnêtrzny, kszta³t jak i ornamentykê, szczególne znaczenie posiada napis umieszczony na jego œcianie oraz data odlewu na Dzwonie z Bestwiny. Inskrypcja, tj. wezwanie skierowane do s³uchaczy - zapis, charakter, krój liter
jak równie¿ sama treœæ - mo¿e mieæ odniesienie
do lat i wieków minionych, obecnie najodleglejszej przesz³oœci. Jako Ÿród³o epigrafiki przy badaniach porównawczych jest czêsto jedynym elementem pozwalaj¹cym na dok³adne datowanie
zwi¹zanych z nim osób i dalszych okolicznoœci.
Niezale¿nie od przesz³oœci œwiadczy nie tylko o artyzmie, estetyce i smaku ludzi tamtego czasu ale
tak¿e o okresie rozwoju zainteresowania artystycznego. Zmiany w wygl¹dzie liter czy treœci
napisu wskazuj¹ natomiast na charakter kultury
danej spo³ecznoœci.
W treœci napisów na dzwonach pocz¹tkowo najliczniej wystêpowa³y formu³ki modlitewne, sentencje biblijne, imiona œwiêtych patronów z XIV
wieku oraz wezwania z imieniem Bo¿ym i Pozdrowieniem Anielskim. W póŸniejszych czasach
zaczêto siêgaæ równie¿ po odniesienia bardziej
rozbudowane, dotycz¹ce tak¿e spraw cz³owieka.
Wczeœnie, bowiem ju¿ w XIV wieku, pojawi siê
tak¿e znane i u¿ywane powszechnie wezwanie
„o rex gloria veni cum pace*” z dalsz¹ zmienian¹
jego czêœci¹ i, co ciekawe, z³o¿one zarówno z du¿ych jak i ma³ych liter gotyckich (st¹d ich nazwa
- majusku³y i minusku³y). Nie wg³êbiaj¹c siê w zawi³e szczegó³y ówczesnego procesu odlewniczego, nale¿y krótko wyjaœniæ jakim sposobem wprowadzono na œciany dzwonu litery napisu oraz ornament ró¿nego rodzaju. W pocz¹tkach tej sztuki
napisy wykonywano rêcznie, we wnêtrzu formy
odlewniczej wycinaj¹c je w przeciwnym kierunku, tj. od strony prawej ku lewej. By³a to praca
trudna i mozolna, o czym najlepiej œwiadczy jeden z najwczeœniejszych dzwonów Polanki Wielkiej (XIV/XV; niestety tak¿e zarekwirowany nie
ocala³, na szczêœcie mamy jego zdjêcie wykona-

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania za okazane
serce, ¿yczliwoœæ i wspó³czucie, uczestnictwo we Mszy œw. i ceremonii pogrzebowej,
odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku naszego ukochanego Mê¿a, Taty,
Dziadka i Pradziadka

Œp. Tadeusza Stawowczyka
wszystkim licznie zgromadzonym krewnym, znajomym, oraz duszpasterzom za
wspóln¹ modlitwê, wieñce i kwiaty sk³ada
¯ona z Córkami i Synami.

ne w Hamburgu). [Za Szyd³owskim (1992,46)]
Napis Ÿle odlany, litery przewa¿nie niezdarne,
koœlawe i niewyraŸne. Czytelne pozosta³y tylko
dwa s³owa pocz¹tku „ave maria gr”, dalej do koñca pasma inskrypcyjnego ca³oœæ, mimo wielkiego wysi³ku odlewnika, jest ju¿ nie do odczytania.
Trudnoœci te zmusza³y do wynalezienia doskonalszej techniki. Jeszcze w koñcu XIV wieku zaczêto u¿ywaæ wyciêtych w drewnie liter, które
nalepiano na warstwach formy odlewniczej, póŸniej stosuj¹c litery odlane w wosku, które odbija³y siê w czasie wykonywania formy negatywem
i w ostatecznym odlewie dzwonu wychodzi³y
w pozytyw na jego powierzchni. Na podobnej zasadzie powstawa³y ozdoby ornamentu czy innych
symboli. Modele napisu oraz zdobienia ka¿dorazowo wykonywali dla odlewnika artyœci rzeŸbiarze czy malarze. Pocz¹tkowo z regu³y napisy
w jêzyku ³aciñskim uk³adali do odlewu duchowni. Mimo tego na niektórych dzwonach spotyka
siê odwrotnie po³o¿one litery, przeinaczone poszczególne s³owa lub ca³kowite miejscowe pogubienie, jak na przyk³ad przy Dzwonie Brzeszcz
z prób¹ odczytan¹ „shefus”. Napisy minusku³owe na dzwonach okresu gotyku to osobny wa¿ny
rozdzia³ w epigrafice zajmuj¹cej siê histori¹ pisma wystêpuj¹cego na materiale trwa³ym, takim
jak druk czy odlew. [Opieraj¹c siê na pracy wybitnego historyka sztuki, Tadeusza Szyd³owskiego (1922)]. Gotyckie minusku³y wystêpuj¹ na

dzwonach pod koniec XIV wieku, praktykowane
czêœciej w XV (zw³aszcza w drugiej po³owie stulecia), staj¹c siê regu³¹ w tym czasie, „wypar³y majusku³y niemal zupe³nie”. W pierwszym dziesi¹tku lat
XVI spotyka siê je nadal, jednak ju¿ sporadycznie,
w drugim dziesi¹tku zanikaj¹.
Przy liternictwie majusku³owym - czytelnym i ozdobnym - minusku³owe nie jest ³atwe do rozszyfrowania; haczykowe laski, ostre kliny, gêste monotonne szeregi i trudno rozró¿nialne litery sprawiaj¹, ¿e czytanie staje siê mozolne. Generalnie
jednak pismo minusku³owe uwa¿ane jest za czysto dekoracyjne i dobrze przyjmowane w pasie
ornamentacyjnym dzwonu.
Jeœli chodzi o ogóln¹ charakterystykê obu inskrypcji Dzwonów Brzeszcz i Bestwiny, podobieñstwo liter, ich kroju oraz szczegó³ów wskazuje na ten sam model. Zarówno s³owa jak i poszczególne skróty literowe zosta³y oddzielone
od siebie typowym dla gotyku rozdzielnikiem.
W tym przypadku jest to kwadracik wyd³u¿ony
na osi poprzecznych naro¿ników ustawiony pionowo. Stanowi on ówczesny znak w³asnoœciowy
- dzisiejsze logo - konkretnego warsztatu odlewniczego. Symbol ten jest znany tak¿e w literaturze przedmiotu tamtego czasu (Szyd³owski 1922.
tab. IV ryw I).
c.d.n.

prof. Kazimierz Bielenin
*Królu chwa³y przyjdŸ z pokojem

Czas hien
Szyderca kusi do splugawienia najwy¿szych wartoœci. Sugeruje
przegran¹ w najwy¿szej walce, proponuj¹c w zamian dumê p³yn¹c¹ z jedynej w swoim rodzaju próby si³.
J. Tischner
Czytaj¹c prasê, s³uchaj¹c radia i ogl¹daj¹c telewizjê, zastanawiam siê czy œrodki masowego
przekazu okreœlane mianem „czwarta w³adza”
maj¹ do przekazania coœ pomyœlnego. Wszystkie
wiadomoœci rozpoczynaj¹ siê i koñcz¹ sensacj¹.
Te mniej lub bardziej absurdalne, czêsto idiotyczne wypowiedzi pseudopolityków, artystów a nawet duchownych, staj¹ siê najwa¿niejszymi tematami. Có¿ zrobiæ, to czas wyborów, kampania
jest i bêdzie brudna. Raz przylepiona opinia,
mimo przeprosin, pozostaje do koñca ¿ycia. Wypowiedzi, relacje, prowokacje hien politycznych
i dziennikarskich, pe³ne patosu i troski o nas id¹
w eter, pozostaj¹ na szpaltach gazet i w Internecie jako prosty sposób kszta³towania naszych
pogl¹dów. Aby uzyskaæ sukces, hiena polityczna
czy dziennikarska, jest w stanie zrobiæ wszystko,
a kiedy ju¿ osi¹gnie cel w kuluarach, nie na wizji
czy mówi¹c do mikrofonu, swoje osi¹gniêcie
okrasza szyderczym œmiechem z naszej naiwnoœci, jak padlino¿erca po przyw³aszczeniu cudzego pokarmu. To przykre, ¿e cywilizacja ludzka,
która szczyci siê demokracj¹ i prawami cz³owieka, ma je tylko wypisane w szyldzie. Cywilizowane spo³eczeñstwo wraca do bezwzglêdnych
praw natury, niestety przerobionych przez cz³owieka na potrzeby w³asne. Niestety, dzieje siê to
ju¿ na wszystkich poziomach walki o w³adzê nad
wspó³obywatelami. Ma³a prowokacja gazety staje siê podstaw¹ oceny i os¹du ludzi. W tym momencie w za³o¿eniu mamy zapomnieæ o dotychczasowym dorobku i wyeliminowaæ go z pamiêci, bo prowokacja jednych wystraszy³a innych…

ma zmusiæ do odpowiedzialnych zachowañ, jednak czy wczeœniej nie by³y one odpowiedzialne?
Co prowokacja narkotykowa w szko³ach mia³a
na celu? Zastraszenie rodziców czy pokazanie
braku zainteresowania nauczycieli problemem?
Autorzy „zabawy” nie wiedz¹ albo nie chc¹ wiedzieæ, gdzie ten proceder naprawdê kwitnie. Tam
nie zagoszcz¹ ze wzglêdów oczywistych. Dzieñ
bez skandalu czy prowokacji jest dla kszta³tuj¹cych opiniê spo³eczn¹ dniem straconym. Dla nich
liczy siê tylko iloœæ sprzedanych gazet, czas poœwiêcony ich tematyce w radiu i telewizji, wg
zasady „niewa¿ne co o mnie mówi¹, wa¿ne ¿eby
mówili!” - to daje szansê na bycie celebryt¹ w œrodkach masowego przekazu czy polityce.
My mamy jednak wybór. WyjdŸmy z tej krainy
schorowanej wyobraŸni, o której mówi³ i pisa³
prof. Józef Tischner, do pouk³adanego, normalnego œwiata. Wyeliminujmy fanatyków i g³upców
z elit decyduj¹cych o naszej rzeczywistoœci. Ludzie ci bardzo czêsto, aby przemilczeæ problemy,
które trzeba rozwi¹zaæ, nadmuchuj¹ tematy zastêpcze. Po co? Aby unicestwiæ wroga w walce
o w³adzê. A przecie¿ to powinien byæ konkurent,
z którym dyskutuje siê o przysz³oœci realnej. Niestety, u nas nadal „polityka jest zabaw¹ archeologiczn¹”, a œrodki masowego przekazu s³u¿¹ do
wyolbrzymiania. Có¿, cena demokracji; jak mawia³ Churchill: „Demokracja to jest najlepsze co
wymyœli³ cz³owiek, bo nic lepszego nie potrafi³”.
Korzystajmy wiêc z niej z kultur¹ polityczn¹
i odpowiedzialnoœci¹ za w³asne s³owa.

J. Stolarczyk
Odg³osy Brzeszcz
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Dzia³aj¹ 50 lat
Ko³u Gospodyñ Wiejskich w Jawiszowicach stuknê³a okr¹g³a 50-tka. Uroczyste obchody kobiety zorganizowa³y 28 maja w stra¿nicy
miejscowej OSP.
Uroczystoœæ zaszczycili obecnoœci¹ m.in. w³adze samorz¹du lokalnego i powiatowego, dzia³acze
spo³eczni, przedstawiciele instytucji lokalnej spo³ecznoœci. Po okolicznoœciowych przemowach przyszed³ czas na program artystyczny z udzia³em
miejscowych przedszkolaków, uczniów podstawówki i samych jubilatek.
Zgromadzeni obejrzeli prezentacjê multimedialn¹
prezentuj¹c¹ dzia³alnoœæ KGW na przestrzeni 50
lat. Nie zabrak³o pysznego poczêstunku, o który
jak zawsze zadba³y jawiszowickie gospodynie.
No i wspólnego biesiadowania przy muzyce stra¿ackiej orkiestry dêtej.
Wieloletnie i aktywne dzia³aczki KGW - Joannê
¯ak i Mariê Blarowsk¹ uhonorowano odznak¹
„Order Serca Matkom Wsi”. Maria Blarowska jest
emerytowanym nauczycielem SP Jawiszowice
i by³ym dyrektorem Szko³y w MiedŸnej. Przez
13 lat przewodnicz¹c¹ miejscowego KGW, aktywnym spo³ecznikiem. Joanna ¯ak zas³u¿y³a siê
w robieniu wieñców i k³osów do¿ynkowych, ka¿demu s³u¿y³a pomoc¹. Bra³a udzia³ we wszystkich
uroczystoœciach wiejskich, gminnych i koœcielnych.
- Trudno jest ustaliæ pocz¹tki dzia³alnoœci organizacji kobiet wiejskich. Za to ju¿ w latach 60.
du¿o pisa³o siê o kó³kach rolniczych, które skupia³y mê¿czyzn na wsi i prowadzi³y dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, oœwiatow¹, finansow¹ dla rolników
- mówi³a podczas obchodów 50-lecia KGW w Jawiszowicach jego przewodnicz¹ca Anna Fajfer. Kobiety - kury domowe, utrudzone od rana do
póŸnego wieczora prac¹ w domu i polu, nie chcia³y pozostaæ w tyle we wdra¿aniu w ¿ycie nowoœci, które dociera³y do nich z dalekiego œwiata.
Wreszcie, przy du¿ym zaanga¿owaniu odwa¿nych kobiet, szczególnie m³odych, zaczêto tworzyæ KGW. Na zebraniach kó³ek rolniczych w ca³ym kraju uk³adano plany, jak pomóc kobieciematce - gospodyni w jednej osobie. Instruktorki
zaczê³y docieraæ do wiejskich kobiet, do Jawiszowic te¿. S³u¿y³y pomoc¹ w urz¹dzaniu pomieszczeñ mieszkalnych, gospodarczych i w dba³oœci o estetykê obejœæ, w wyposa¿aniu gospodarstw w sprzêt i maszyny, w przygotowywaniu
posi³ków. I uda³o siê! - dziêki wspó³pracy z urzêdem Gromady, póŸniej Gminy, Zarz¹dem Gmin-

nej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Brzeszczach i Bankiem Spó³dzielczym w MiedŸnej.
Ma³y kawa³ek historii
Dwanaœcie jawiszowickich kobiet przy pomocy
ówczesnej prezes GS Brzeszcze Emilii Czak i instruktora KGW Heleny Uchto, w styczniu 1961 r.
podjê³o wyzwanie utworzenia Ko³a Gospodyñ
Wiejskich. Pierwsz¹ przewodnicz¹c¹ zosta³a licz¹ca dziœ 97 lat Anna Gara.

Odznak¹ „Order Serca Matkom Wsi” uhonorowa³
Joannê ¯ak (pierwsza z lewej) i Mariê Blarowsk¹
prezes Wojewódzkiego Zwi¹zku Rolników i Organizacji
Rolniczych w Katowicach Andrzej Krawczyk

Organizowa³y te¿ konkursy pn. „Wiêcej mleka
lepszej jakoœci”, „Czysta obora” czy „Wiêcej
kwiatów, warzyw i owoców”. W jednym z nich
Ko³o zajê³o drugie miejsce w powiecie. Jawiszowickie gospodynie nie szczêdzi³y te¿ wp³at na
budowê sali gimnastycznej przy miejscowej szkole podstawowej, stra¿nicy, przedszkola, koœcio³a
Matki Bo¿ej Bolesnej na Osiedlu oraz stacji kolejowej na JaŸniku. Wtedy Ko³o liczy³o ju¿ 40
cz³onkiñ.
W 1981 r. przez 13 kolejnych lat przewodniczenie Ko³u kobiety powierzy³y Marii Blarowskiej.
Panie aktywnie w³¹cza³y siê w ¿ycie kulturalno-oœwiatowe na rzecz lokalnego œrodowiska.
Widaæ je by³o (blisko 100 cz³onkiñ) w odœwiêtnych strojach podczas 1-majowych pochodów
czy do¿ynek.
Zebrania odbywa³y siê w ciasnym pomieszczeniu so³tysa, a na okolicznoœciowe imprezy, m.in.
z okazji Dnia Kobiet, Dnia Górnika przenoszono siê do sali Klubu Seniora. Ale kobiety chcia³y czegoœ wiêcej...
Chcia³y czegoœ wiêcej...
W 1988 r. jawiszowianki utworzy³y zespó³ taneczno-wokalny. Do kobiet do³¹czy³ solista Stanis³aw
Bednarczyk. Akompaniowali - na akordeonie nie¿yj¹cy ju¿ Henryk Sojka i Eugeniusz Skrzypczyk
oraz na skrzypcach Józef Partyka.
W zakupie strojów dla 20 osób pomog³y Rada
So³ecka i RSP. Odt¹d zespó³ oklaskiwano w œro-

Pani Anna z ogromnym zaanga¿owaniem dzia³a³a na terenie wsi i gminy. Udziela³a siê te¿ w jawiszowickim Kó³ku Rolniczym (KR) pe³ni¹c
funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego, którym by³
Jan ¯ak. Wspó³praca pomiêdzy Zarz¹dem KR a KGW uk³ada³a siê pomyœlnie. Zarz¹d KR by³ przychylny
kobietom. Mog³y ze strony KR liczyæ
na dotacje, korzystanie z lokalu, bo
swojego nie mia³y, pomoc w dowo¿eniu piskl¹t, op³acanie instruktorów
czy ulgi w p³atnoœciach za œwiadczone prace polowe. W dowód wdziêcznoœci dba³y o estetykê pomieszczeñ
KR i obejœcie posesji, przygotowywa³y urozmaicone i smaczne posi³ki
na organizowane przez Kó³ko Rolnicze imprezy.
Jako ¿e w ówczesnych czasach ko³a
gospodyñ uruchamia³y tzw. wypo¿y- Dla cz³onkiñ jawiszowickiego KGW wyst¹pi³ zespó³ Prima z miejscowej
czalnie, jawiszowickie gospodynie podstawówki
zaczê³y gromadziæ fundusze, by zakupiæ sprzêt
dowisku lokalnym oraz na licznych przegl¹dach
gospodarstwa domowego, kuchenki elektryczne,
artystycznych, z których wraca³ czêsto z wynakrycia sto³owe, no¿e do kr¹¿enia kapusty, taleró¿nieniami. Ko³o ceni³o sobie równie¿ wspó³rze, sztuæce itp. Z tego dobrodziejstwa za niepracê z m³odzie¿¹. Jej owocem by³o widowiwielk¹ op³at¹ korzystaæ mog³a spo³ecznoœæ wsi,
sko „Stawianie dziada”, które wyemitowa³a
a panie dla Ko³a wypracowywa³y
nawet Telewizja Katowice. Na jej zamówienie,
maj¹tek. Przez lata tê dzia³alnoœæ
na podstawie opowieœci nie¿yj¹cej ju¿ Zofii
prowadzi³y Anna Rezik, Julia PaLigêzy powsta³o te¿ „Wiejskie wesele” z udziastuszka, Joanna ¯ak i Zofia Chro³em pañ z KGW. Obrzêd „Wielka Sobota”, któmik. Przewodnicz¹ca Anna Gara
ry do dziœ prezentowany jest podczas przegl¹dba³a o to, by prenumerata czasopidów zespo³ów obrzêdowych, powsta³ w okresma „Gospodyni” trafia³a do kobiet
sie, kiedy przewodnicz¹c¹ Ko³a (1995-1999 r.)
z Jawiszowic. Aktywnie wspó³praby³a Maria Wyrobek.
cowa³a z instruktorami w terenie.
- W 1992 r. wspólnie z Klubem Seniora zorgaZg³asza³a Ko³o do konkursów zbionizowa³yœmy pierwsze wiejskie do¿ynki. W korowych i indywidualnych, przez co
lejnych latach ju¿ same sobie radzi³yœmy - mówi
bogaci³o siê ono o nagrody pieniê¿by³a przewodnicz¹ca KGW Maria Blarowska.
ne i rzeczowe. Cz³onkinie korzysta- Z biegiem czasu nasz repertuar rozrasta³ siê.
³y z kursów gotowania, szycia, haW dorobku znalaz³o siê ponad 100 pieœni i kilftu rêcznego i maszynowego, robieka scenek obyczajowych. Du¿o nowoœci do zenia makatek, szycia ko³der, prowaspo³u wnios³y nasze kole¿anki Maria Wyrobek
dzonych przez instruktorów.
i Renata Drewniak. A Dom Kultury przemiaDzieci z Przedszkola „Pod Têcz¹” zebra³y najwiêcej oklasków
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nowany na Oœrodek Kultury mocno nas w pracy wspiera³. Wspólnie z Towarzystwem Kultury Teatralnej, któremu szefowa³a pani Weronika
W³odarczyk, organizowa³ wyjazdy na liczne biesiady i przegl¹dy, m.in. na Wojewódzkie Biesiady Zespo³ów Z³otego Wieku w Siemianowicach
Œl¹skich sk¹d wraca³yœmy z nagrodami i wyró¿nieniami, do Parku Etnograficznego w Chorzowie, do Wiœniowej, Czarnego Dunajca, Zebrzydowic. Uczestniczy³yœmy w organizowanych
przez Oœrodek Kultury projektach edukacji regionalnej „St¹d jestem” i „Cztery pory roku”, biesiadach, majówkach, wspólnych wigiliach,
Dniach Gminy Brzeszcze, przegl¹dach zespo³ów
i gawêdziarzy. Na zaproszenie Stowarzyszenia
Folklorystycznego Teatr Regionalny w Krakowie
od 2000 r. w Niedzielê Palmow¹ udajemy siê na
krakowski Rynek z palmami, zaœ z turoniem przed
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, by braæ udzia³
w barwnym ma³opolskim korowodzie.
Cz³onkinie KGW w³¹cza³y siê te¿ w akcje charytatywne na terenie gminy i so³ectwa. Za swe
szczególne zas³ugi za pracê opiekuñcz¹ i du¿e zaanga¿owanie spo³eczne Joanna ¯ak, Helena Ma³ecka, Waleria Jarosz w 1983 r. zosta³y odznaczone „Orderem Serca Matkom Wsi”. Coroczne do¿ynki, czêsto obchodzone bardzo uroczyœcie dawa³y du¿o satysfakcji i przynosi³y KGW dochód.
Przewodnicz¹ca Anna Fajfer wspomina jak to ich
stroje piêknia³y, jak kupi³y nowe buty i fartuchy,
i starcza³o na dofinansowanie wyjazdów. Z wycieczek do Warszawy, Niepokalanowa, Lichenia,
Ka³kowa i innych atrakcyjnych miejsc pozosta³y
wspomnienia.
- Czas p³yn¹³, nastêpowa³y zmiany w zarz¹dzie KGW.
Pod skrzyd³ami kolejnych przewodnicz¹cych: Marii Wyrobek, nie¿yj¹cej ju¿ Jadwigi Wójcik (przewodnicz¹ca KGW w latach 2000-2008) i obecnej
Anny Fajfer so³ectwo Jawiszowice mocno odczu³o
dzia³alnoœæ KGW i zespo³u „Jawiszowianki” - mówi
Maria Blarowska. - Trwaj¹cy do dziœ „Szum we wsi”
anga¿uje cz³onkinie do dzia³ania. Anna Dziadkowiec jest coroczn¹ laureatk¹ konkursu gminnego
„Jajuszowickie jajo i paw jawiszowicki”.
Dziœ KGW nadal dzia³a na polu kultury, kultywuj¹c tradycje. Jego cz³onkinie jednoczeœnie
œpiewaj¹ i tañcz¹ w zespole folklorystycznym
„Jawiszowianki”.

Ewa Pawlusiak

Podziêkowanie
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Jawiszowicach
sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim,
którzy wsparli organizacjê uroczystych obchodów 50-lecia KGW. Darczyñcami byli:
Starosta Powiatu Oœwiêcimskiego Józef
Krawczyk, radni Gminy Brzeszcze: Anna
Kasprzyk-Ha³at i Zbigniew Kolasa, dyrektor
KWK „Brzeszcze” Kazimierz Grzechnik,
Orkiestra Dêta OSP Jawiszowice, prezes RSP
Jawiszowice Roman Zió³kowski, prezes
PPUH „Jawirem” Jan Mleko, prezes GS „Samopomoc Ch³opska” Brzeszcze Stanis³aw
Zaj¹c, prezes GS „Samopomoc Ch³opska”
Wilamowice Józef Gawlik, Kó³ko Rolnicze
w Jawiszowicach - Mieczys³aw Nosal, Gra¿yna i Marek Ró¿a, Krzysztof Dadak, Oœrodek
Kultury w Brzeszczach (nag³oœnienie i dekoracja sceny), Natasza Burczyk, So³tys i Rada
So³ecka Jawiszowic, OSP Jawiszowice.

daæ w ci¹gu kilku spêdzonych w chacie godzin
nie wydarzy³o siê nic, z czym starsze pokolenie
w czasach swej m³odoœci nie mia³oby do czynie24 czerwca w ramach projektu, Baba ponia na co dzieñ. Dziœ jednak podobne czynnoœci
trafi zorganizowano wycieczkê do Górek Wielmog¹ wydawaæ siê niezwykle cenne, a mo¿e rakich, gdzie znajduj¹ siê Chlebowa Chata i dwór
czej nie one same, lecz zwi¹zane z nimi odczucie
Zofii Kossak-Szczuckiej.
wyciszenia w gwarze gospodarskiej pracy. Jakie
znaczenie maj¹ kryzysy na œwiecie, przemijaj¹ce
Tego typu wyjazd mo¿na poleciæ ka¿demu,
mody, polityka i papiery w biurze dla zg³odnia³eniezale¿nie od wieku czy p³ci, o czym najlepiej
go cz³owieka, który czuje zapach œwie¿o wyjêteœwiadczy³a obecnoœæ kilku panów w „babskim”
go z pieca bochenka chleba…? Praca nad nim na
gronie. Pierwszym punktem docelowym wycieczpewno pozostanie jedn¹ z ostatnich rzeczy, które
ki sta³a siê Chlebowa Chata. Tam mo¿na by³o
strac¹ Sens.
zapoznaæ siê z podstawowymi rodzajami zbo¿a
Po pokrzepieniu cia³a nadszed³
i ich zastosowaniem, obejrzeæ maczas na ucztê dla ducha. Centrum
szyny dawniej wykorzystywane przy
Kultury i Sztuki „Dwór Kossauprawie i obróbce ziaren, przeœledziæ
ków” przygotowa³o tego wieczoproces powstawania mas³a i twaroru niezwyk³y koncert muzyki
gu, pozyskiwania miodu, a tak¿e wyChopina w wykonaniu profesjos³uchaæ niezmiernie interesuj¹cych
nalnych jazzmanów. Na scenie poinformacji dotycz¹cych ¿ycia pszjawili siê artyœci takiej miary jak
czó³ (na przyk³ad chyba nie wszyscy
Marek Mizera, Józef Skrzek, Apozdawali sobie sprawê z tego, ¿e po
stolis Anthimos, John C. Marshall,
to by powsta³ s³oiczek miodu, œredGregory Gaynair, Kosma Ka³anio robotnice musz¹ pokonaæ dystans
marz czy Grzegorz Sycz Jr, jako
równy dwóm obwodom równikoprowadz¹cy wyst¹pi³ Robert Mawym Ziemi przynosz¹c nektar z okok³owicz. Warto wspomnieæ, ¿e
³o dwóch milionów kwiatów!). Na W Chlebowej Chacie
muzyka rozlegaj¹ca siê tego wieczoru w piêknym
chêtnych czeka³y równie¿ próby m³ócenia cepaplenerze szlacheckiego parku otworzy³a ca³y promi, mielenie zbo¿a na ¿arnach, osiewanie m¹ki
jekt Artystycznego Lata u Kossaków. 2 lipca
i najbardziej popularne: formowanie oraz wypiek
odby³ siê tam kolejny koncert, tym razem Kubañw³asnych podp³omyków w piecu chlebowym. Po
ski Jazz, 23 lipca planowany jest Jazz Dla Dziepracy zarówno panie jak i panowie z du¿¹ przyci, a 13 sierpnia - w oprawie Miêdzynarodowego
jemnoœci¹ zasiedli do sto³ów z ciep³ymi kr¹¿kaPleneru RzeŸbiarzy Ludowych - Blues Jazz. Promi. Gospodarze zapewnili mas³o, miód i smalec
jekt zakoñczy 27 sierpnia koncertem Jazz i Muw³asnej roboty oraz kawê zbo¿ow¹ z mlekiem zyka Klezmerska.
smak i zapach tego posi³ku pozostaj¹ poza zasiêKatarzyna Senkowska
giem najlepszego warsztatu pisarskiego. Jak wi-

Nie tylko Baba potrafi

SPONSORZY DNI GMINY BRZESZCZE 2011
Jubileuszowy Pomarañczowy
w Niebieskich Koszulkach Rajd Rowerowy
Nagrody ufundowali:

• Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska
• Pose³ na Sejm RP Beata Szyd³o
• Dyrektor KWK Brzeszcze Kazimierz
Grzechnik
Z£OTY SPONSOR:

• Bank Spó³dzielczy w MiedŸnej oddz.Brzeszcze
• Inter Marche
• Nadwiœlañska Agencja Turystyczna Tychy
• Nadwiœlañska Spó³ka Energetyczna
• Nadwiœlañska Spó³ka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
• PPUH „Mirko” Miros³aw Gajda
• Spó³dzielcza Kasa Oszczêdnoœciowo-Kredytowa „Piast”
• www.OdlotWakacje.pl
SREBRNY SPONSOR:

• Biuro Us³ug Turystycznych „Renata Tour”
• Firma Combikol
• Firma Handlowo-Us³ugowa Telemot
• Firma przewozowa Gtrans
• Kasy Stefczyka - Agencja Brzeszcze
• Klub OYAMA Karate Brzeszcze
• PHU „Wyrobek” s.c.
• Sklep rowerowy „Tempo”
• Szkó³ka narciarska Bluescarv

BR¥ZOWY SPONSOR:

• Abre Okna
• Darymex s.j.
• Fiku Miku
• Gabinet Kosmetyczny „Aleksandra”
• Gaspol S.A.
• Naturhouse centrum dietetyczne
• Przychodnia weterynaryjna „Felis”
• Rossman
• Stowarzyszenie Wspólnota Samorz¹dowa
• Tombudart
CERAMICZNY SPONSOR:

• Avon
• Bajkoland
• Firma Handlowa „Poñczoszka”
• Fotograf Agnieszka Moœ
• GS „Samopomoc Ch³opska” w Brzeszczach
• GS „Samopomoc Ch³opska” w Wilamowicach
• Kwiaciarnia „Ania”- Ryszard Paw³owski
• Lotos Sport sklep sportowy
• Mining Service Sp. z o.o.
• Restauracja „Casablanca” Oœwiêcim-Rajsko
• Samorzad Osiedlowy nr 7
• Spo³em PSS „Górnik” w Brzeszczach
• Studio fryzjerskie KADA
Odg³osy Brzeszcz
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Pro nullitate

(cz. I)

Od dzisiaj zostaje ci dana
na zawsze
Ksiêga Tobiasza
Wed³ug watykañskiego rocznika statystycznego Annuario Statisticae Ecclesiae do
s¹dów biskupich w Polsce trafia rocznie oko³o 3,5 tysi¹ca wniosków o orzeczenie niewa¿noœci sakramentu ma³¿eñstwa. W ubieg³ym
roku wniesiono takich spraw na ca³ym œwiecie 47 485, z czego w Ameryce 29 860 (23 726
w samych Stanach Zjednoczonych), w Europie 13 060, we W³oszech 2956, w Brazylii 2023
i w Hiszpanii 1511.
Porz¹dkuj¹c terminologiê: nie ma czegoœ takiego jak „rozwód koœcielny”, choæ czêsto potocznie (i b³êdnie) tak w³aœnie okreœla siê stwierdzenie niewa¿noœci ma³¿eñstwa. S³owa „Co Bóg
z³¹czy³, tego niech cz³owiek nie rozdziela” padaj¹ w czasie œlubnej ceremonii, poniewa¿ ma³¿eñstwo z woli Boga jest nierozerwalne. W koœciele katolickim mo¿na mówiæ jedynie o stwierdzeniu niewa¿noœci zwi¹zku ma³¿eñskiego, czyli uznaniu nieprawid³owoœci lub uchybieñ z powodu których ma³¿eñstwo nie jest i nigdy nie by³o
wa¿ne.
Ani problem ani pojêcie nie s¹ nowe. Ju¿ w czasach staropolskich istnia³y podobne procedury.
Sam przebieg procesu ró¿ni³ siê nieco od dzisiejszych standardów, jednak cel pozostawa³ ten sam.
Pierwsz¹ Polk¹, która uzyska³a stwierdzenia niewa¿noœci ma³¿eñstwa, by³a Anna ze Stanis³awskich Zb¹ska. Wbrew swojej woli wydana zosta³a za Jana Kazimierza Warszyckiego. Po kilku
latach nieudanego po¿ycia (i œmierci ojca), zdecydowa³a siê wyst¹piæ o stwierdzenie niewa¿noœci zawartego zwi¹zku. Po wielu staraniach i dziêki pomocy króla Jana III Sobieskiego oraz swojej macochy, w s¹dzie koœcielnym zapad³a pomyœlna dla Anny decyzja (powód: „przymuszenie przez ojca”)*.
Z kolei w dwudziestoleciu miêdzywojennym Tadeusz Boy ¯eleñski (lekarz, doskona³y t³umacz
z jêzyka francuskiego, wydawca, satyryk) publikowa³ felietony, które zosta³y zebrane i wydane
pod znacz¹cym tytu³em „Dziewice konsystorskie.” Autora dra¿ni pustota wnêtrza niektórych
ludzi i œmieszna powierzchownoœæ ich wiary, modyfikowanej w zale¿noœci od wygody i potrzeb.
„Jedna z takich rozwodniczek, aktorka, musia³a
przejœæ na protestantyzm dla uzyskania rozwodu
[w koœciele protestanckim dopuszczalne jest wielokrotne zawieranie zwi¹zku ma³¿eñskiego przed
o³tarzem]. Przed tak wa¿nym aktem posz³a oczywiœcie do koœcio³a i sp³aka³a siê. PóŸniej musia³a
chodziæ na nauki pastora; wreszcie przyszed³ uroczysty dzieñ zmiany wyznania. Pastor mówi³ tak
piêknie, tak podnioœle, ¿e wra¿liwa artystka znowu siê sp³aka³a. Jeszcze z wilgotnymi oczami
spotyka znajomego na ulicy, opowiada mu swoj¹
przygodê. - No có¿, teraz pani ju¿ nie bêdzie chodzi³a do dawnego koœcio³a, tylko do ich koœcio³a? - Ale¿ nie - odpowiada - przeproszê Matkê
Bosk¹ i bêdê chodzi³a po dawnemu” - przytacza
z ironicznym uœmiechem Boy. Jak wygl¹da sytuacja dziœ, po blisko 80-ciu latach? Istotê zagadnienia i przebieg procedur wyjaœnia ks. Piotr Kroczek, doktor nauk prawnych (prawo kanoniczne),
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kap³an diecezji bielsko-¿ywieckiej, wyk³adowca
Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II i Instytutu Teologicznego w Bielsku-Bia³ej, sêdzia
diecezjalny zajmuj¹cy siê procesami koœcielnymi o stwierdzenie niewa¿noœci ma³¿eñstwa.
Ks. Piotr Kroczek: Wniosków o s¹dowe orzeczenie niewa¿noœci tego sakramentu nap³ywa
coraz wiêcej. W procesie o stwierdzenie niewa¿noœci ma³¿eñstwa chodzi o wykazanie, ¿e ma³¿eñstwo nigdy nie zaistnia³o, ¿e by³ tylko pozór
ma³¿eñstwa. Po wydaniu dwóch zgodnych wyroków s¹dów I i II instancji, ¿e ma³¿eñstwo nigdy nie zaistnia³o, strony s¹ wolne i mog¹ zawrzeæ
ma³¿eñstwo koœcielne. Najwa¿niejsze przepisy
prawa kanonicznego Koœcio³a ³aciñskiego znajduj¹ siê w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983
roku, który reguluje prawo ma³¿eñskie w ksiêdze
IV (Tytu³ VII De matrimonio).
Niewa¿noœæ ma³¿eñstwa wystêpuje z jednego z 3
powodów. Pierwszy stanowi¹ tzw. wady zgody
(pojawiaj¹ce siê najczêœciej, a szczególnie z tytu³u psychicznej niezdolnoœci do podjêcia podstawowych obowi¹zków ma³¿eñskich). Nastêpn¹
przyczyn¹ jest brak kanonicznej formy zawarcia
ma³¿eñstwa - katolik musi zawrzeæ ma³¿eñstwo
w przepisanej przez prawo formie, tzn. sprawa
musi odbyæ siê przed ksiêdzem, który jako œwiadek urzêdowy przyjmuje oœwiadczenia woli, ponadto musi byæ obecnych dwóch œwiadków zwyk³ych. Jeœli forma nie zosta³a zachowana, bo na
przyk³ad ksi¹dz udzielaj¹cy œlubu nie by³ kompetentny, np. nie mia³ upowa¿nienia zwi¹zanego
z urzêdem (proboszcza), czy delegacji (np. wikariusza), wtedy ma³¿eñstwo nie zaistnia³o, bowiem
wola zosta³a wyra¿ona w wadliwej formie. Ostatnie Ÿród³o niewa¿noœci stanowi¹ przeszkody ma³¿eñskie, jest ich 12 w Kodeksie Prawa Kanonicznego z ’83 roku (i jedna dodatkowa wymieniona w Kodeksie Kanonów Koœcio³ów
Wschodnich z 1990 roku). Oto one:
Przeszkoda wieku; Kodeks ustala ten wiek dla
mê¿czyzny 16 lat, a dla kobiety 14, jednak Konferencja Episkopatu Polski ustali³a wiek do godziwego zawarcia ma³¿eñstwa na 18 lat dla ka¿dego z nupturientów.
Przeszkoda impotencji, która polega na niezdolnoœci do dokonania stosunku ma³¿eñskiego.
Przeszkoda wêz³a ma³¿eñskiego, czyli trwanie
w wa¿nym ma³¿eñstwie.
Przeszkoda ró¿nej religii, która zachodzi miêdzy
katolikiem a nieochrzczonym.
Przeszkoda œwiêceñ oznacza, ¿e niewa¿nie zawieraj¹ ma³¿eñstwo ci, którzy otrzymali œwiêcenia
diakonatu i wy¿sze.
Przeszkoda œlubu czystoœci oznacza, ¿e wieczysty œlub czystoœci, z³o¿ony publicznie w instytucie zakonnym, jest Ÿród³em zrywaj¹cej przeszkody ma³¿eñskiej.
Przeszkoda uprowadzenia, która zachodzi wówczas, gdy mê¿czyzna uprowadza lub przetrzymuje
kobietê w celu zawarcia z ni¹ ma³¿eñstwa.
Przeszkoda wystêpku, czyli ma³¿onkobójstwa,
która istnieje wówczas, gdy jedna ze stron ze
wzglêdu na chêæ zawarcia ma³¿eñstwa z okreœlon¹
osob¹, zadaje œmieræ jej wspó³ma³¿onkowi lub
w³asnemu.
Przeszkoda pokrewieñstwa, która czyni niemo¿liwym ma³¿eñstwo pomiêdzy osobami w linii prostej oraz w linii bocznej do czwartego stopnia.

Przeszkoda powinowactwa, jaka zachodzi miêdzy mê¿em a krewnymi ¿ony oraz miêdzy ¿on¹
a krewnymi mê¿a w linii prostej, powoduje niewa¿noœæ ma³¿eñstwa we wszystkich stopniach.
Przeszkoda przyzwoitoœci publicznej, która powstaje z niewa¿nego ma³¿eñstwa po rozpoczêciu
¿ycia wspólnego albo konkubinatu. Powoduje
niewa¿noœæ ma³¿eñstwa w pierwszym stopniu linii prostej miêdzy mê¿czyzn¹ i krewnymi kobiety i odwrotnie.
Przeszkoda pokrewieñstwa prawnego powsta³ego z adopcji, w linii prostej lub w drugim stopniu
linii bocznej.
Przeszkoda pokrewieñstwa duchownego, która
pochodzi z chrztu i zachodzi pomiêdzy chrzestnymi a osob¹ ochrzczon¹ oraz jej rodzicami.
K. S.: Jeœli natomiast chodzi o wady zgody…?
Ks. P. K.: Ma³¿eñstwo jest umow¹ i jak w ka¿dej
umowie na jej przedmiot trzeba siê dobrowolnie
zgodziæ, wiedzieæ jakie konsekwencje za sob¹
poci¹ga i byæ w stanie j¹ wype³niæ. Najczêœciej
wœród wad zgody pojawia siê tytu³ niewa¿noœci
oparty na kanonie 1095 nr 3, czyli psychiczna
niezdolnoœæ do podjêcia podstawowych obowi¹zków ma³¿eñskich. Jako przyczyny takiego stanu
mo¿na wymieniæ: alkoholizm, narkomaniê, syndrom borderline (pograniczne zaburzenia osobowoœci), homoseksualizm, nimfomaniê, transseksualizm, nerwicê lêkow¹, nerwicê obsesyjn¹, fobiê obsesyjn¹, oligofreniê, paranojê, osobowoœæ
socjopatyczn¹, szok emocjonalny, psychozê maniakalno-depresyjn¹ itd.
K. S.: Kto mo¿e wyst¹piæ z proœb¹ o stwierdzenie niewa¿noœci zawartego ma³¿eñstwa?
Ks. P. K.: Z proœb¹ o orzeczenie niewa¿noœci
w formie skargi powodowej mo¿e wyst¹piæ ka¿dy z ma³¿onków. W trakcie procesu strona powodowa i pozwana mog¹ byæ reprezentowane
przez pe³nomocnika, a tak¿e adwokata. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ma³¿eñstwo cieszy siê przychylnoœci¹
prawa, co oznacza, ¿e dopóki nie orzeknie siê czegoœ przeciwnego, ka¿dy taki zwi¹zek nale¿y uwa¿aæ za wa¿ny.
K. S.: Jak wygl¹da sam proces?
Ks. P. K.: Jedna ze stron prosi w skardze powodowej o stwierdzenie niewa¿noœci ma³¿eñstwa na
podstawie konkretnego tytu³u lub tytu³ów, aby s¹d
orzek³ niewa¿noœæ zwi¹zku. Nie ma mo¿liwoœci
ugody (zawsze zostaje zachowana kontradyktoryjnoœæ), chocia¿ druga strona mo¿e oczywiœcie
wspó³pracowaæ i zeznaæ, ¿e twierdzenie powodowej strony jest prawdziwe. Bywa i tak, ¿e strona przychodzi do s¹du i prosi o stwierdzenie niewa¿noœci swojego ma³¿eñstwa. Opisuje jak ono
wygl¹da³o i wtedy ksi¹dz, który siê tym zajmuje,
pomaga skargê sformu³owaæ. Wówczas te¿ wiadomo, czy jest szansa na stwierdzenie niewa¿noœci zwi¹zku. Jeœli widaæ, ¿e byli zgodnym ma³¿eñstwem, a nagle ktoœ dopuœci³ siê zdrady lub
zmieni³ wolê odnoœnie trwania w ma³¿eñstwie
zgodnie ze z³o¿on¹ obietnic¹, to raczej takich
podstaw nie bêdzie. Jeœli natomiast od pocz¹tku
nie uk³ada³o siê, bo na przyk³ad ktoœ spêdza³ wiêcej czasu ze swoj¹ mam¹ ni¿ ¿on¹, uzgadniaj¹c
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z ni¹ wszystko, (czyli by³ z matk¹ nadmiernie
zwi¹zany), widaæ, ¿e nie potrafi stworzyæ wspólnoty z ma³¿onk¹. Jedna ze stron pisze wiêc skargê, druga jest informowana o treœci dokumentu,
nastêpnie ustala siê przedmiot sporu (który zazwyczaj pokrywa siê z tytu³em niewa¿noœci zawartym w skardze). Potem formu³uje pytanie,
przyk³adowo: czy ma³¿eñstwo stron zosta³o zawarte niewa¿nie z tytu³u psychicznej niezdolnoœci strony pozwanej do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego. Ca³y proces ma odpowiedzieæ na to
pytanie. Nastêpnie wzywane s¹ strony, najpierw
powodowa, potem pozwana, trwaj¹ przes³uchania w obecnoœci audytora b¹dŸ sêdziego, który
przes³uchuje i notariusza. Obie strony nie spotykaj¹ siê w czasie procesu. Nastêpnie przes³uchiwani s¹ œwiadkowie - ka¿da ze stron mo¿e przedstawiæ w³asnych, strona powodowa nawet musi,
przecie¿ stara siê coœ wykazaæ. Nastêpnie sprawa
trafia do Obroñcy Wêz³a, który ma za zadanie
przedstawiaæ wszystko, co bêdzie przemawia³o
za wa¿noœci¹ ma³¿eñstwa. Potem ca³oœæ materia³ów jest „publikowana”, czyli strony mog¹ siê
zapoznaæ z zebranymi dowodami i zeznaniami
oraz ustosunkowaæ siê do nich. Mo¿na równie¿
do³¹czyæ nowe dowody. Na koniec sprawa trafia
do trzech sêdziów (bo zawsze trzech orzeka wyrok,
przy czym nie musi on byæ jednomyœlny), nastêpnie pisz¹ oni vota, które odczytuj¹ na sesji i uzgadniaj¹ werdykt. Jeœli wyrok jest za wa¿noœci¹ ma³¿eñstwa, strona, która czuje siê poszkodowana, mo¿e
apelowaæ. Jeœli natomiast wyrok orzeka niewa¿noœæ
ma³¿eñstwa, nastêpuje automatyczna apelacja do
drugiej instancji, któr¹ jest s¹d metropolii b¹dŸ inny
wyznaczony przez stolicê apostolsk¹. Dla s¹du
w Krakowie jest s¹d w Katowicach.

K. S.: W jakich sytuacjach wymagana jest opinia bieg³ych? Jakiego rodzaju dowody s¹ brane pod uwagê?
Ks. P. K.: Jeœli chodzi o psychiczn¹ niezdolnoœæ
i przeszkodê impotencji, to zawsze z mocy prawa musi byæ powo³any bieg³y. On stwierdza, czy
impotencja ma cechy które wymienia kodeks,
w przypadku psychicznej niezdolnoœci wydaje

K. S.: Jak wygl¹daj¹ op³aty?

orzeczenie na podstawie badañ. Je¿eli natomiast
chodzi o dowody, najczêœciej s¹ nimi zdjêcia, pamiêtniki, nagrania, no i oczywiœcie zeznania stron
i œwiadków. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e dowody powinny byæ zdobyte w sposób uczciwy.
W czasie procesu weryfikuje siê ich prawdziwoœæ,
jednak generalnie jeœli ludzie przychodz¹ do s¹du
koœcielnego, nie k³ami¹, poza tym zeznaj¹ pod
przysiêg¹, ¿e bêd¹ mówiæ prawdê i zachowaj¹
tajemnicê do ukoñczenia procesu. Ca³y proces jest
przecie¿ po to, aby ¿yæ w zgodzie z w³asnym sumieniem, na co wiêc zda³oby siê k³amstwo.
K. S.: Jak d³ugo najczêœciej trwa ca³y proces?

Muzyka zaklêta w drewnie
19 czerwca przed popo³udniow¹ msz¹ niedzieln¹ w koœciele pw. œw. Marcina w Jawiszowicach odby³ siê koncert z cyklu „Muzyka zaklêta w drewnie”.

Ks. P. K.: Wed³ug kodeksu proces w pierwszej instancji nie powinien trwaæ d³u¿ej ni¿ rok, w drugiej nie mo¿e przekraczaæ pó³ roku. Praktyka
ostatnich lat pokazuje jednak, ¿e w pierwszej fazie na ogó³ trzeba czekaæ oko³o dwóch lat, druga
przebiega ju¿ szybko. Wp³ywa na to iloœæ sk³adanych wniosków, co determinuje z kolei sprawnoœæ s¹du koœcielnego. Du¿o zale¿y te¿ od œwiadków, niektórzy nie przychodz¹ w pierwszym terminie prosz¹c o jego prze³o¿enie. Wielu wyjecha³o za granicê, wiêc trzeba ich przes³uchaæ tam na
miejscu lub czekaæ, a¿ zjawi¹ siê w Polsce. Problem pojawia siê te¿ kiedy strony nie maj¹ ze sob¹
kontaktu i trzeba ustaliæ miejsce zamieszkania
strony pozwanej, bo proces nie mo¿e siê odbyæ,
jeœli nie ma pewnoœci, ¿e ta strona o nim wie.

licznych konkursów muzycznych oraz kierownik
Katedry Klawesynu i Instrumentów Dawnych
Akademii Muzycznej w Krakowie - i jej uczennica Mariko Kato, koncertuj¹ca w Polsce, Fran-

Projekt ju¿ od kilku lat realizowany jest
przez Ma³opolsk¹ Organizacjê Turystyczn¹
przy wsparciu finansowym Województwa
Ma³opolskiego. W tym roku inauguracja
cyklu Na Szlaku Architektury Drewnianej
mia³a miejsce ju¿ 12 czerwca w Miasteczku
Galicyjskim w Nowym S¹czu. Podczas spotkania zabrzmia³y pieœni ba³kañskie w wykonaniu Pauliny Bisztygi z zespo³em. Kolejny koncert odby³ siê w jawiszowickim
koœciele, gdzie zebrani mieli okazjê przys³uchiwaæ siê muzyce mistrzów wszech czasów
- Jana Sebastiana Bacha (Largo i Allegro
z Sonaty C-Moll Bwv 1017 na skrzypce i klawesyn, Sarabande I Gigue z Suity Francuskiej C-Moll Bwv 813 - na klawesyn solo
Artystki po udanym koncercie
i Adagio I Allegro Z Sonaty D-Dur Bwv
cji, na Ukrainie, a tak¿e w Japonii. Partie skrzy1028 na wiolonczelê i klawesyn) oraz Wolfganpiec odegra³a Anna Œliwa, która specjalizuje siê
ga Amadeusza Mozarta (Wariacje C-Dur Kv 265
w solowym i kameralnym repertuarze dzie³ muna klawesyn solo, Kwartet Klawesynowy G-Moll
zyki dawnej, jak równie¿ w improwizowanym
Kv 478, Allegro, Andante, Rondo - Allegro Mowykonawstwie zabytków muzyki przedrenesanderato). Niespodziank¹ okaza³o siê do³¹czone do
sowej i etnicznej. Wiolonczela natomiast zarepertuaru Fadango klawesynowe Antoniego Sobrzmia³a w wykonaniu Doroty Imie³owskiej,
lera. Wykonanie utworów wirtuozeri¹ dorównywybitnej klasy artystki wspó³pracuj¹cej z wielowa³o geniuszowi kompozytorskiemu. Na klawema muzykami œwiatowej s³awy. Koncertu dope³synie zagra³y prof. El¿bieta Stefañska - jurorka

Ks. P. K.: Koszty ustala ka¿dy s¹d. Jeœli chodzi
o s¹d katowicki, koszty procesu w pierwszej instancji wynosz¹ 950 z³, w Krakowie zaœ 1200 z³.
Koszty procesu w drugiej instancji to 400 z³. Do
tego dochodzi op³ata za bieg³ego, najczêœciej 300
z³ (je¿eli sprawa wymaga jego obecnoœci). Op³atê wnosi strona powodowa. Jeœli ktoœ nie mo¿e
wy³o¿yæ takiej kwoty, zawsze mo¿na prosiæ o jej
zmniejszenie lub o roz³o¿enie na raty, w uzasadnionych przypadkach (np. jeœli parafia potwierdzi z³y stan maj¹tkowy danej osoby) mo¿na te¿
byæ od niej ca³kowicie zwolnionym/¹.
c.d.n.

Katarzyna Senkowska
*M. Golik, Kobiety w literaturze, Bielsko-Bia³a
2009

ni³y dŸwiêki altówki, na której zagra³a Ma³gorzata Muzyka-Go³ogórska, na co dzieñ wspó³pracuj¹ca z wieloma zespo³ami i solistami, a tak¿e z pierwszym zespo³em w Polsce, który specjalizuje siê w grze barokowej na autentycznym instrumentarium.
- Jest nam niezmiernie mi³o, ze mo¿emy dziœ
zaprezentowaæ per³y literatury klawesynowej
i smyczkowej - zwróci³a siê do licznie zgromadzonej publicznoœci prof. Stefañska. Niech harmonia w nich zawarta towarzyszy
Pañstwu jak najd³u¿ej po zakoñczeniu naszego muzykowania.
- Ka¿dy koncert w ramach tego cyklu gramy
w innych sk³adach. Za tydzieñ moi koledzy
wystêpuj¹ w Sêkowej w koœciele pw. œw. œw.
Filipa i Jakuba Aposto³ów, ja natomiast dopiero 24 lipca w Dêbnie Podhalañskim, w koœciele pw. œw. Micha³a Archanio³a. Dla mnie
to niezwyk³e prze¿ycie, wszystkie miejsca
w których gramy odznaczaj¹ siê przecie¿ niepowtarzalna atmosfer¹ - stwierdza skrzypaczka Anna Œliwa.
Sêkowa, Wiêc³awie Stare, Kwiatoñ, Wieliczka,
Krzêcin, Lipnica Murowana, Dêbno Podhalañskie, £êtownia, Gosprzydowa, Skawniki, Binarowa, D¹browa Tarnowska - to miejsca kolejnych
koncertów, ostatni odbêdzie siê z koñcem sierpnia. Ka¿dy, kto wys³ucha³ muzycznego przes³ania w jawiszowickim koœciele wie, ¿e warto wst¹piæ na ten szlak.

Katarzyna Senkowska
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Kulturoskop na pó³metku

Pó³metek roku zbieg³ siê z podsumowaniem
dwóch festiwali koordynowanych przez Oœrodek Kultury w Brzeszczach, organizowanych
w ramach projektu KULTUROSKOP (wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach OSI 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).
W maju i czerwcu zorganizowane zosta³y
eventy* podsumowuj¹ce: RYTMY ULICY w ramach Festiwalu Tañca oraz Teatry Plenerowe
w ramach Festiwalu Teatrów Ulicznych. Imprezy te poprzedzone by³y szeregiem ró¿norodnych
dzia³añ. W ramach Festiwalu tañca przeprowadzono warsztaty taneczne pod kierunkiem utytu³owanych mistrzów i instruktorów w popularnych
obecnie stylach tanecznych - Mateusza Nowaka
(Mistrz Tañca break dance z 2010), Agaty Zeliszek z Zabrza (autorki uznanych projektów tanecznych) oraz Anny Roth, która zaproponowa³a
choreoterapiê, jako ciekaw¹ formê tañców integracyjnych i tañców w grupie.
Na zakoñczenie tej niezwyk³ej przygody mi³oœnicy tañca spotkali na RYTMACH ULICY, które
w tym roku pobi³y wszelkie rekordy popularnoœci jeœli chodzi o iloœæ wystêpuj¹cych tancerzy.
Podziwialiœmy wiêc 720 m³odych, pe³nych pasji,
doskonale przygotowanych, energetycznych i radosnych wykonawców. Warto wspomnieæ, ¿e
GRAND PRIX, czyli laur dla najlepszego zespo³u, otrzyma³a grupa Grawitacja 01 z Oœwiêcimia.
W czerwcu natomiast park osiedlowy zamieni³ siê
w scenê teatraln¹. W ramach festiwalu spektakle
zaprezentowali Teatr Nikoli z Krakowa, Prawdziwy Butryma z Bielawy, Scena Kalejdoskop z Krakowa, Teatr Ognia Hoguera z Brzeszcz.Widzowie mieli okazjê zobaczyæ barwne przedstawienia inspirowane m.in. komedi¹ dell’arte, ³¹cz¹ce
w sobie elementy pantomimy, tañca i teatru ruchu. Aktorzy z teatru Nikoli przedstawili humorystyczn¹ historiê z ¿ycia dwóch ludzi o skrajnych charakterach, ich wady i s³aboœci sta³y siê
Ÿród³em œmiechu i humoru. Zachwycaj¹cy by³
kunszt szczudlarzy z teatru Scena Kalejdoskop,
którzy z kolei opowiedzieli fascynuj¹c¹ historiê
Don Juana odkrywaj¹cego podczas swoich mi³osnych podbojów wartoœæ prawdziwego uczucia.
Piêkna muzyka klasyczna od pierwszej chwili
prowadzi³a widzów przez meandry namiêtnoœci
ludzkiej duszy. Wszystkie wra¿enia z³o¿y³y siê
na niezapomniane prze¿ycie z pogranicza teatru,
baletu i misterium. Wieczorem natomiast opowieœæ o emocjach skrywanych w mieszkañcach
prowincjonalnej miejscowoœci zamieni³a siê
w „Miasto Ognia” z pokazami pirotechniki. Festiwal teatralny poprzedzony by³ kilkumiesiêcznymi warsztatami teatralnymi prowadzonymi
przez re¿ysera Mieczys³awa NiedŸwieckiego i aktorów Teatru M³odego Widza z Katowic, aktora
Bartosza Nowakowskiego oraz aktorów z grupy teatralno-happenerskiej Próg z Wadowic, natomiast wielu z uczestników nale¿y do grupy teatralnej Verbum z Oœwiêcimia.
- Jako grupa teatralna dzia³amy ju¿ kilka lat,
pierwsze wprawki sceniczne datuj¹ siê na 2005 r.
W ubieg³ym roku prezentowaliœmy na brzeszczañskiej scenie jeden z wielu naszych spektakli,
pt. „Ojcze nasz” i tak bardzo spodoba³y siê nam
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klimat i goœcinne progi Oœrodka Kultury, ¿e obiecaliœmy sobie pozostaæ w sta³ym kontakcie i podj¹æ wspó³pracê. Szkoda, ¿e nie do koñca dotrzymaliœmy s³owa w tym wzglêdzie, bo dziœ mielibyœmy nie trzy, a szeœæ spotkañ z niesamowitymi
ludŸmi z grupy „Próg” z Wadowic za sob¹ - mówi
Hubert, cz³onek grupy Verbum.
- Jechaliœmy na warsztaty doœæ sceptycznie nastawieni, ale ju¿ po pierwszych rozgrzewkowych
zabawach pêk³y wszelkie zapory naszych w¹tpliwoœci. Bartosz, Natalka i Wojtek zabrali nas
w now¹ podró¿ w formy scenicznego przekazu,
pokazali nam œcie¿ki, które odkry³y przed nami

Spektakl Serce Don Juana (teatr Scena Kalejdoskop)

nieznany dla nas obszar teatralnego dzia³ania.
Rytm, ruch, muzyka zawsze by³y obecne w naszych spektaklach, ale dopiero wyczerpuj¹ce fizycznie, ale jak¿e inspiruj¹ce zajêcia z „Progiem”
pokaza³y nam, jak wiele dziêki tym elementom
mo¿emy wyraziæ. Wiemy ju¿, w jakim kierunku
powinny pójœæ nasze teatralne poszukiwania
i mamy nadziejê, ¿e wspó³praca, która zosta³a zapocz¹tkowana podczas tych warsztatów, bêdzie
kontynuowana równie¿ poza nimi. Dziêkujemy
za zaproszenie do udzia³u w warsztatach i czekamy na kolejne tak celnie trafione projekty jak
„Kulturoskop”! - stwierdza Anna Chodacka, opiekunka grupy teatralnej Verbum.
W lutym rozpoczê³y siê warsztaty w ramach Festiwalu Literackiego, którego fina³ (zaplanowano w paŸdzierniku), uwieñczony bêdzie wydaniem tomiku poetyckiego ZAKODOWANI W PIÓROMANII jako publikacji, która zgromadzi prace literatów zwi¹zanych z Klubem Nieprofesjonalnej Twórczoœci Literackiej Pióromanii. O wypowiedŸ poproszono dwóch uczestników warsztatów „W poszukiwaniu autorytetów” poprowadzonych przez Macieja Szczawiñskiego (krytyka literackiego, redaktora Polskiego Radia z Katowic) oraz Piotra Zemanka:
- Przedmiotem dyskusji by³y rozwa¿ania nad „brakiem”, jak okreœli³ goœæ warsztatów, punktów
odniesienia dla obecnych twórców literatury, „brakiem” wspó³czesnych autorytetów literackich na
miarê Czes³awa Mi³osza, Tadeusza Ró¿ewicza
czy Witolda Gombrowicza. Redaktor podkreœli³,
¿e cz³owiek we wspó³czesnym œwiecie poszukuje punktów odniesienia, które pomog¹ mu funkcjonowaæ w skomplikowanej rzeczywistoœci. Niepodwa¿alnym moralnym autorytetem i punktem
odniesienia dla œwiata jest postaæ Jana Paw³a II.
Sta³o siê tak w epoce, która autorytety odrzuca

i w której wielu pretenduje do roli „punktu odniesienia” - stwierdza Ma³gorzata Kulczyk, Pióromanka. - Pan Maciej wyg³osi³ tak¿e dosyæ kontrowersyjn¹, jednak jak podkreœli³ subiektywn¹,
krytyczn¹ uwagê na temat twórczoœci Wis³awy
Szymborskiej po przyznaniu w 1996 roku tej najbardziej presti¿owej nagrody literackiej na œwiecie. Jako przyk³ad poda³ wiersz poetki pt. „Chwila” napisany pod wp³ywem wieœci o zamachu na
World Trade Center. Redaktor sprowokowa³
uczestników do dyskusji i refleksji nad twórczoœci¹, która nas w pewny sposób formatuje i wt³acza w globalizacjê - dodaje pani Ma³gorzata.
- W ramach projektu „Kulturoskop” miejscowi
wierszokleci mieli okazjê skorzystaæ dwukrotnie
z warsztatów pisarskich. Jednym z prowadz¹cych
by³ pan Piotr Zemanek - poeta z Bielska-Bia³ej,
laureat wielu konkursów literackich, nie tylko rangi lokalnej, ale tak¿e ogólnopolskiej. Podczas
pierwszego spotkania uczestnicy charakteryzowali literaturê i próbowali odpowiedzieæ na pytania:
czym jest literatura kobieca, czym mêska? Co jest
literatur¹ panów, a co pañ? A¿ wreszcie, jak pisze siê dla kobiet, a jak dla mê¿czyzn? Dyskusja
by³a nie tyle zaciêta, co trudna. Okaza³o siê, i¿
uœwiadomienie sobie z pozoru banalnych i oczywistych rzeczy nie jest takie proste. Ostatecznie
powsta³y pewne rysy, cechy powieœci, poezji
mêskiej i kobiecej. Nastêpnie zebrani przyst¹pili
do tworzenia. Ka¿dy mia³ za zadanie stworzenie
wiersza wedle omówionych konwencji. Drugie
spotkanie dotyczy³o tego, co nazywamy grafomani¹. Wspólnymi si³ami staraliœmy siê zdefiniowaæ ten termin, wykazaæ jego cechy charakterystyczne. Powiedzieliœmy sobie tak¿e, czym jest
prawdziwa poezja. Oczywiœcie nie zabrak³o æwiczeñ praktycznych - opowiada Szymon Waliczek,
uczestnik warsztatów.
Podczas pó³rocznej realizacji dzia³añ mo¿na by³o
zauwa¿yæ, jak projekt KULTUROSKOP wzbogaci³ ofertê propozycji kulturalnych, wzmocni³
wspó³pracê i integracjê œrodowisk twórczych
i artystycznych po³o¿onych w rejonie Lokalnej
Grupy Dzia³ania obejmuj¹cej gminy Brzeszcze,
Kêty, Che³mek, Oœwiêcim. Ponadto pomiêdzy
uczestnikami dotychczasowych propozycji powsta³y perspektywy ciekawych, nowych, wspólnych dzia³añ z zakresu kultury. Obecnie Oœrodek Kultury jest w trakcie realizacji warsztatów
w ramach Festiwalu Sztuk Plastycznych oraz Festiwalu Literackiego, do uczestnictwa w których
serdecznie zachêcamy.

M.K.

* W tym kontekœcie: wydarzenia artystyczne

Podziêkowanie
Tym, którzy pomogli uœwietniæ organizowany przez nas w brzeszczañskim
Oœrodku Kultury Dzieñ Matki serdecznie
dziêkujemy. Darczyñcami byli: pose³ na
Sejm Stanis³aw Rydzoñ, „Spo³em” PSS
„Górnik” w Brzeszczach, Cukiernia „Maja”
w Jawiszowicach, Kwiaciarnia „Ania” Anna Paw³owska, Kwiaciarnia „Storczyk”
- Maria Kubajczyk.

Zespó³ „Têcza”

Kultura

W nagrodê warsztaty
ze „Œl¹skiem”
„Iskierkowa Familia”, pokonuj¹c etapy eliminacji XVIII Regionalnego Przegl¹du Pieœni
„Œl¹skie Œpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza, zakwalifikowa³a siê do Koncertu Galowego w Koszêcinie. Znaczy to, ¿e znalaz³a siê
w gronie laureatów.
Koncert galowy odby³ siê 4 czerwca nie bez
przyczyny w siedzibie Zespo³u Pieœni i Tañca
„Œl¹sk” w Koszêcinie. A to dlatego, ¿e w tym dniu
zespó³ „Œl¹sk” specjalnie - w nagrodê dla laureatów
da³ koncert „A to Polska w³aœnie” - w pieœniach
przemierzaj¹c kraj od Ba³tyku po Tatry. „Œl¹sk”
jest równie¿ fundatorem nagród.
Dzia³aj¹cy przy brzeszczañskim Oœrodku Kultury zespó³ „Iskierkowa Familia” po raz pierwszy
uczestniczy³ w tym konkursie. W jego repertuarze znalaz³y siê pieœni: „Szumi dolina, szumi
gróñ”, „Cztery kunie we dworze”, „Usnê³a dzieweczka”, „Hanuliczka” i „Cieszyniok”.
- „Œl¹skie Œpiewanie” na Œl¹sku od lat jest bardzo wa¿nym konkursem, jeszcze w ubieg³ym roku
startowaæ mog³y w nim tylko dzieci, dopiero od
tego roku do³¹czyli doroœli. Dla nas wydarzenie
jest o tyle wa¿ne, ¿e to g³ównie œl¹skie zespo³y
bior¹ w nim udzia³, natomiast my - nie górale,
nie Œl¹zacy - a jednak brzeszczañski Dzieciêcy
Zespó³ Iskierki na równi z zespo³ami œl¹skimi
zdobywa³ wysokie nagrody - mówi Alicja Zieliñska-Z³ahoda, kierownik i choreograf „Iskierek” i „Iskierkowej Familii”. - Najpiêkniej by³o
w 2004 r., zdobyliœmy wtedy II nagrodê, wpis do
Z³otej Ksiêgi „Œl¹skiego Œpiewania”, udzia³ w Koncercie Galowym w zabrzañskim Domu Muzyki
i Tañca oraz wystêp w TV Katowice. Cieszê siê,
¿e „Iskierkowa Familia” do³¹czy³a do nagradzanych zespo³ów.

Krzy¿acy i spó³ka po pradawny zwój
Gdyby ktoœ powiedzia³ mi, ¿e 19 czerwca
przechadzaj¹c siê po osiedlowym parku przy
Dworcowej spotkam historycznych S³owian, chyba rykn¹³bym œmiechem. Co prawda znawc¹ historii nie jestem, ale móg³bym siê za³o¿yæ o spore
pieni¹dze, a nawet da³bym sobie rêkê uci¹æ, ¿e
takie plemiê ju¿ nie istnieje. Jak dobrze, ¿e w ¿aden
zak³ad nie wszed³em, bo teraz niestety musia³bym zbieraæ na protezê.
Sprawcami ca³ego zamieszania s¹ Oœrodek Pomocy Spo³ecznej i Oœrodek Kultury, które
wspólnie w ramach ogólnopolskiej kampanii spo³ecznej „Postaw na Rodzinê”, zorganizowa³y zabawê terenow¹ w czasach
prastarych S³owian „Jak drzewiej
by³o, postaw na rodzinê ca³¹.” Ju¿
przed 16.00 mo¿na by³o ogl¹daæ
przygotowane specjalnie na tê
okazjê stanowiska, wœród których Wœród S³owian
znalaz³y siê m. in. brzeszczañski Klub Oyama Karate, Zwi¹zek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie „Amazonki”, Fundacja Brata Alberta,
Zwi¹zek Dru¿yn Szarych Szeregów, Stowarzyszenie „Wspólnota Samorz¹dowa”, Stowarzyszenie Przyjació³ Dwójki, Miejsko-Gminne Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków. Gra dla rodzin rozpoczê³a siê z lekkim opóŸnieniem spowodowanym ulew¹, przez co nie wszystkie organizacje
przetrwa³y ze swoimi mini wystawami. W koñcu
po wymuszonej przerwie szeœæ wspania³ych dru¿yn, z³o¿onych z doros³ych i dzieci, ruszy³o na
wyprawê po pradawny „Piastowski Zwój Prawdy”. Na œmia³ków czeka³a masa atrakcji. Zagad-

Ta Scena…
Niektóre historie mi³osne pojawiaj¹ siê na
ekranach kin tylko na moment - jak migawki
w historii du¿ego ekranu. Inne natomiast pozostaj¹ na trwa³e, wpisane w ludzkie wspomnienia.

W nagrodê warsztaty ze Œl¹skiem

„Iskierkowa Familia” oprócz II nagrody w konkursie, zapracowa³a równie¿ na specjalne wyró¿nienie, czyli 5-dniowy udzia³ w warsztatach w Koszêcinie z Zespo³em „Œl¹sk”. Z mistrzami spotka
siê prawdopodobnie póŸn¹ jesieni¹ albo w zimie.
- To dla nas cenna nagroda, tym bardziej ¿e
„Iskierkowa Familia” po raz pierwszy zg³oszona
do tego konkursu ju¿ na wejœciu zdoby³a II nagrodê - dodaje Alicja Zieliñska-Z³ahoda. - Bardzo siê cieszymy, to ogromna satysfakcja dla
cz³onków zespo³u, dla Eugeniusza Pieczki, który
prowadzi emisjê g³osu, czuwa nad jego prawid³owoœci¹ i akompaniuje zespo³owi, jak równie¿ Zenobii We³ny, która œpiewa i równie¿ akompaniuje. Dziêkujê im za tê pracê, za to, ¿e chc¹ tak wiele z siebie daæ.

Ewa Pawlusiak

Po raz kolejny s³uchaczki Uniwersytetu Ka¿dego
Wieku zebra³y siê w sali
widowiskowej Oœrodka
Kultury. Tym razem wyk³ad
dotyczy³ filmów o mi³oœci,
które na ca³ym œwiecie bezsprzecznie zosta³y uznane za klasykê gatunku.
Dlaczego wiêkszoœæ dzisiejszych produkcji nie
utrzymuje siê w powszechnej pamiêci d³u¿ej ni¿
kilka tygodni? Co sprawia, ¿e postacie z filmu
Michaela Curtisa zna - a raczej powinien znaæ ka¿dy, kto uwa¿a siê za przynajmniej œredniej
klasy kinomana? Co odró¿nia Ricka i Ilzê od potoku tanich bohaterów komercyjnych, nierzadko
przyprawionych cukierkowym wampiryzmem,
hucz¹c¹ w 3D fantastyk¹ czy przekolorowan¹
papk¹ motywów mitologicznych? W czym tkwi
sekret udanych kreacji aktorskich Ingrid Bergman
i Humphreya Bogarta? Niezawodna wskazówka
wiod¹ca do rozwi¹zania wszystkich powy¿szych
zagadek wci¹¿ brzmi tak samo i streszcza siê w jednym s³owie, a raczej zjawisku: „Casablanca”.

Katarzyna Senkowska

ki logiczne oraz wyzwania fizyczne za wykonanie których uczestnicy otrzymywali s³odycze,
upominki, a tak¿e brzeszczki - prastar¹ walutê naszego miasta, która mia³a pos³u¿yæ do wykupienia zwoju od Gallusa Anonimusa. Mêdrzec postawi³ poprzeczkê bardzo wysoko i za¿¹da³ a¿
1500 waluty za skrywan¹ przez niego prawdê.
Dru¿yny jednak nie da³y za wygran¹ i wspólnymi si³ami zebra³y a¿ o 250
brzeszczków wiêcej. Indywidualnie najlepszy by³ zespó³ Krzy¿aków i to do nich
trafi³ prastary zwój, a s³owa
zawarte w nim g³osi³y: „Aby
zmieniaæ spo³eczeñstwo
najpierw trzeba zmieniæ siebie”. Swoj¹ drog¹ œrednia to
nauka za tak¹ sumkê, ale
m¹droœæ zawsze jest w cenie. Koniec koñców, mimo
przelotnych burzowych problemów, impreza siê uda³a.
Brawo dla organizatorów za wspania³¹ inicjatywê, œwietn¹ zabawê dla dzieciaków i za to, ¿e nie
dali przegoniæ siê pogodzie.

Jakub Krzywolak

Czerwcowe warsztaty
7 czerwca zorganizowano warsztaty teatralne w ramach projektu Kulturoskop. Zajêcia trwa³y 3 godziny i odbywa³y siê w œwietlicy na osiedlu Szymanowskiego.
Warsztaty poprowadzi³ pan Bartosz Nowakowski, cz³onek wadowickiej grupy teatralnohappenerskiej „Próg”. Przyci¹gnê³y osoby w ró¿nym wieku, od nastolatków po studentów. Na pocz¹tku uczestnicy spotkania zapoznawali siê przez
zabawy integracyjne. Wszyscy bawili siê przy tym
naprawdê wspaniale! By³ to kolejny dowód na
to, ¿e m³odzie¿ jest bardzo otwarta na nowe znajomoœci. Nastêpnie w grupach przygotowywano
i prezentowano krótkie etiudy zwi¹zane z wyra¿aniem emocji. Oto wra¿enia niektórych uczestników po zakoñczonych zajêciach:
- Mimo i¿ bawiê siê teatrem ju¿ od dobrych kilku
lat, te warsztaty wnios³y wiele nowego w mój
sposób myœlenia o ruchu na scenie oraz wiary
w to, ¿e w ci¹gu dos³ownie kilku minut mo¿na
wymyœliæ coœ, co bêdzie zal¹¿kiem ciekawego
spektaklu. Nie mia³bym nic przeciwko, gdyby zaproponowano mi ponowny udzia³ w takich spotkaniach - wypowiada siê Dawid Adamski.
- Warsztaty happenerskie w brzeszczañskich
œwietlicach osiedlowych w bardzo nietuzinkowy sposób buduj¹ nowe spojrzenie na ruch na
scenie i jego rolê w trakcie spektaklu. Wspania³a inicjatywa - oby takich wiêcej! - mówi
Mateusz Dejko.
Wszystkich, którzy chc¹ siê dobrze bawiæ oraz
poznaæ swoje mo¿liwoœci, zapraszamy do wziêcia udzia³u w tego typu projektach organizowanych przez Oœrodek Kultury w Brzeszczach.

Ma³gorzata Kuderska
Adrianna Œwitak
Odg³osy Brzeszcz
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(ci¹g dalszy ze str. 1)
Do upragnionej mety by³o ju¿ bli¿ej ni¿ dalej.
Jeszcze tylko kurs ko³o Netto, przez wieœ na Bagno, niedaleko starego urzêdu gminy, a¿ w koñcu rowerzyœci wyjechali ko³o „Wyrobka”, sk¹d
droga na stadiom by³a ju¿ oczywista. Peleton przemkn¹³ ko³o kopalni i parku, skrêci³ w lewo i skierowa³ siê w stronê mety.

nagród uda³o zebraæ siê dziêki niezwykle w tym
roku hojnym sponsorom. Dzieci wygodnie usiad³y na trawie i rozpoczê³o siê wielkie rozdawanie. Do szczêœliwców trafia³y m.in. kosmetyki,
plecaki z odblaskowymi koszulkami, karnety na
basen i salê zabaw dla dzieci, czajniki bezprzewodowe, torby, zabiegi kosmetyczne, poœciel, ob-

Postscriptum
No i chyba tyle, wspania³y dzieñ dobieg³ koñca.
Ludzie zaczêli siê rozchodziæ, a organizatorzy
powoli zwijali swoje manatki. Zapyta³em pani¹
burmistrz Teresê Jankowsk¹ jak siê jecha³o i poprosi³em o krótkie podsumowanie imprezy.
- Jecha³o mi siê doskonale. Kiedy by³am jeszcze
dyrektorem Oœrodka Kultury, zawsze jeŸdzi³am
z komandorem i wczeœniej przybywa³am na liniê
mety. Odk¹d jestem burmistrzem, czynnie uczestniczê w rajdzie. Na trasie w grupie czuje siê t¹
wspania³¹ atmosferê wspólnoty i radoœci, a jednoczeœnie opieki kierowanej do osób jad¹cych
obok. Dlatego w³aœnie ten rajd jest naprawdê rodzinny. Poza tym myœlê, ¿e szukamy nowych œcie¿ek i propozycji dla mieszkañców na spêdzanie
wolnego czasu. Niezwykle cieszy nas to, ¿e po
ka¿dej edycji, je¿d¿¹c po terenie naszej gminy widzimy, ¿e ludzie wracaj¹ do miejsc zaproponowanych w czasie imprezy i to jest wspania³e. Na
pewno dla nas jako organizatorów zawsze wyzwaniem jest kwestia bezpieczeñstwa. Dlatego
cieszê siê, ¿e tegoroczny rajd mo¿emy oceniæ jako
bardzo bezpieczny. Wszyscy przyjechaliœmy cali
i zdrowi, a na trasie mia³y miejsce tylko dwa niegroŸne otarcia naskórka. Uwa¿am, ¿e wspania³e
jest to, ¿e mieszkañcy uczestnicz¹ w zabawie rodzinnie, starsi i m³odsi, rodzice i dzieci. Wszyscy
rozumiej¹, ¿e najm³odsi maj¹ inne tempo i jad¹
z nimi razem, powoli, bo nie chodzi tu przecie¿
o wyœcigi. Myœlê, ¿e trasa dzisiejszych œcie¿ek

Dla oczu, ucha i brzucha
W koñcu po ponad dwu i pó³godzinnej jeŸdzie pierwsi kolarze
szczêœliwie dotarli na metê rajdu. W
miêdzyczasie, gdy kolejni uczestnicy przybywali na stadion, pad³
oficjalny komunikat o liczbie sprzedanych koszulek. Na trasê rajdu
wyruszy³o a¿ 1370 (!) mieszkañców
Brzeszcz i okolic, co jest nowym rekordem w dotychczasowej historii
imprezy. Mo¿e i wyruszy³o, ale nie
wszyscy znieœli trudy wyprawy, poniewa¿ ju¿ przed 12.00 w drodze na
„Górnika” mo¿na by³o dostrzec kilka grupek „dezerterów” umilaj¹cych Chwila relaksu po trudach rajdu
sobie czas w pobliskim barze czy spaceruj¹c
rusy, waga, a nawet karnety na zajêcia karate, kow pobli¿u mety. Tak czy owak, na wszystkich
rytka miêsa, ¿elazko, rêczniki czy zestawy do
na terenie stadionu czeka³o mnóstwo atrakcji.
speed badmintona, które od razu mo¿na by³o wyWiêkszoœæ zmêczonych zaraz po przybyciu popróbowaæ. G³ównymi nagrodami by³y 3 rowery
wêdrowa³a w kierunku stanowiska z pysznymi
górskie i wycieczka do dowolnie wybranego hokie³baskami przygotowanymi specjalnie dla
telu NAT-u w Polsce. Ta ostatnia powêdrowa³a
uczestników rajdu.
do pana Zbigniewa Knapika. Ale
Gdy ostatni zawodnik powróci³ z trasy ca³y i zdrow niektórych przypadkach wcale nie
wy, rozpoczê³a siê czêœæ artystyczno-porz¹dkotrzeba by³o mieæ szczêœcia, aby te¿
wa. Pani burmistrz oficjalnie „zameldowa³a”, ¿e
zabraæ coœ ze sob¹ do domu. Organiwszyscy, bez ¿adnego wiêkszego uszczerbku na
zatorzy nagrodzili bowiem najm³odzdrowiu, pokonali 25 km trasê. Za¿artowa³a takszego uczestnika, który sam przeje¿e, ¿e uczestnicy w niebieskich koszulkach wycha³ trasê rajdu. Okaza³ siê nim byæ
gl¹dali niczym chabry w zbo¿u. Na scenie pojazaledwie czteroletni Kacperek Mawi³ siê równie¿ So³tys Roku Stanis³aw Sajdak,
ziarz. Najm³odszym przewiezionym
który na szczególnym, ¿ó³tym rowerze równie¿
przez rodziców uczestnikiem by³ niewybra³ siê na szlak rajdu. Nastêpnie komunikat
spe³na roczny Borys Owsiany, a najo bezpieczeñstwie przedstawi³ komandor (g³ówstarszym kolarzem okaza³ siê byæ pan
ny dowodz¹cy) rajdu W³adys³aw Zawadzki. Z zaJózef Miko³ajczak, urodzony w 1931 r.
dowoleniem przekaza³ informacjê, ¿e rajd by³ barRajd to przede wszystkim zabawa rodzo bezpieczny i zdyscyplinowany. Zostali rówdzinna, dlatego nie mog³o zabrakn¹æ
nie¿ wymienieni sponsorzy. Po czêœci oficjalnej pokategorii ma³¿eñstwa o najkrótszym
pis swoich umiejêtnoœci tanecznych zaprezentosta¿u i takiego, którego suma lat jest Rower dla szczêœliwca
wa³y dziewczyny z formacji tanecznych „Puls”,
jak najwiêksza. W pierwszej konku„Szalone Ma³olaty” oraz „Fa³sz”. Szczególnie wyzaproponowana przez OK by³a wspania³a, tak¿e
rencji wygrali Marta i Marek Bielenin, w drugiej
stêp tych ostatnich przypad³ mi do gustu. W miêja jestem bardzo zadowolona i s¹dzê, ¿e rajd bêzaœ Edward i Janina Matla. Po rozdaniu wszystdzyczasie ka¿dy móg³ spróbowaæ swoich si³ w prodzie dla ka¿dego dobrym wstêpem do rodzinnie,
kich nagród g³os zabrali organizatorzy i w krótmowanym przez nasz¹ gminê speed badmintonie
rekreacyjnie i bezpiecznie spêdzonego weekenkim podsumowaniu podziêkowali wszystkim przy(nowej odmianie badmintona czy potocznych „lodu oraz ¿e za rok spotkamy siê na XI Gminnym
by³ym oraz sponsorom i wspólnie ju¿ zapowiedzietek”), a na dzieci czeka³ dmuchany zamek Rodzinnym Rajdzie Rowerowym.
li kolejn¹ XI edycjê.
zje¿d¿alnia, stoiska z wat¹ cukrow¹ i balonami. Wœród kolorowych budek nie zabrak³o
Nie tylko pani burmistrz, ale praktycznie ka¿da
tak¿e stanowisk sponsorów, m.in. Nadwiœlañpytana przeze mnie osoba podkreœla³a, ¿e tegoskiej Agencji Turystycznej czy kas „Skok”.
roczna impreza naprawdê siê uda³a, trasa by³a
Bez przeszkód mo¿na by³o nabyæ kaski czy
interesuj¹ca, pogoda dopisa³a i wraz z rodzinami
inny sprzêt rowerowy. Jednak z tym kupowaka¿dy móg³ aktywnie i na œwie¿ym powietrzu
niem nale¿a³o siê wstrzymaæ, bo ju¿ za chwispêdziæ mi³e chwile. Wiêkszoœæ dzieciaków rówlê mia³ nast¹piæ moment, na który czekali
nie¿ by³a zadowolona, choæ niektóre nie mog³y
przede wszystkim najm³odsi, czyli losowanie
przeboleæ, ¿e w tym roku ¿adna z nagród nie ponagród. W tym roku by³y one tak atrakcyjne,
wêdrowa³a w ich rêce, ale tak to ju¿ jest, nie ka¿¿e i na twarzach niektórych doros³ych dody mo¿e przecie¿ wygraæ. Koniec koñców imstrzec mo¿na by³o nutkê napiêcia. Do rozlopreza okaza³a siê byæ wielkim sukcesem i chyba
sowania przeznaczono a¿ 130 upominków,
nie pozosta³o nic innego jak ju¿ szlifowaæ formê
wiêc prawie co dziesi¹ty uczestnik mia³ szansê
na nastêpny rok!
zgarn¹æ coœ dla siebie. Tak ogromn¹ iloœæ Wystêp Szalonych Ma³olat
Jakub Krzywolak
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Wspaniali ludzie wygrali z deszczem
5 czerwca na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w ramach akcji „TAK dla transplantacji i dawstwa szpiku” oraz programu
„Razem Zmieniajmy Œwiat - Razem Pomagamy Innym” w meczu pi³ki no¿nej zmierzy³y siê ze sob¹ dwie wspania³e dru¿yny. Sk³adaki, zespól z³o¿ony z przyjació³ i podopiecznych Fundacji Œl¹skiego Centrum Chorób Serca z Zabrza, stan¹³ naprzeciw Szpiczastym, reprezentowanym przez Fundacjê Urszuli Smok „Podaruj ¯ycie”.

Grupy Ratownictwa Medycznego Jednostki Operacyjno-Technicznej z Jawiszowic. Po krótkiej
przerwie technicznej, ju¿ w suchych murach podstawówki, mia³o miejsce uroczyste wrêczenie

Ze wzglêdu na panuj¹ce warunki pogodowe spotkanie zosta³o skrócone z 60
do 40 minut, ale o przerwaniu widowiska
nie by³o mowy. Momentami gra toczy³a
siê w strugach deszczu, mimo to zawodnicy obu dru¿yn dawali z siebie naprawdê wszystko. Pierwsza po³owa zakoñczy³a siê pewnym prowadzeniem Szpiczastych, a¿ 6:1, jednak. Sk³adaki nie da³y Zwyciêska dru¿yna Sk³adaków
Pucharu Burmistrza, który z r¹k zastêpcê burmiza wygran¹ i na drugie 20 minut meczu wyszli
strza Arkadiusza W³oszka powêdrowa³ do zwyjeszcze bardziej zmotywowani i g³odni sukcesu.
ciêskiej dru¿yny Sk³adaków. Mniejsze trofeum
Byæ mo¿e pomog³y im w tym wystêpy formacji
trafi³o do Szpiczastych, jednak w tym meczu tak
O1 oraz O2 reprezentuj¹cych Szko³ê Tañca Granaprawdê nie by³o przegranych, o czym zgodnie
witacja, a tak¿e tancerzy Dance Hall’u. Tak gor¹przekonywa³y obie dru¿yny. Wszyscy wygrali,
cy doping musia³ przynieœ poprawê gry i tak siê
poniewa¿ dziêki temu spotkaniu mo¿liwe by³o
te¿ sta³o, do tego stopnia, ¿e kilka minut przed
wspólne propagowanie wspania³ej idei transplankoñcem rywalizacji dosz³o do remisu 6:6. Obu
tacji organów i dawstwa szpiku kostnego. Jak
zespo³om zale¿a³o, aby przechyliæ szalê zwyciêpodkreœla g³ówny pomys³odawca i „trzon” ca³ego
stwa na swoj¹ stronê. Rzutem na taœmê uda³o siê
przedsiêwziêcia w Brzeszczach, Rafa³ Andreas:
to goœciom z Zabrza, czym potwierdzili, ¿e op³a- Krzyknêliœmy wspólnie „TAK” dla transplanca siê graæ do samego koñca. Pogoda jak na z³oœæ
tacji i dawstwa szpiku. Pokazaliœmy, ¿e osoby po
by³a coraz gorsza, dlatego organizatorzy zadecyprzeszczepie nie s¹ ludŸmi „specjalnej troski”.
dowali przenieœæ imprezê do budynku SP nr 2,
Mog¹ nie tylko graæ w pi³kê czy uczestniczyæ
przez co nie móg³ odbyæ siê zaplanowany pokaz
w rajdach rowerowych, ale równie¿ normalnie
funkcjonowaæ i cieszyæ siê ¿yciem.
Potwierdza to tak¿e Jan Malinowski, który mimo
przeszczepu serca i 64 lat na karku móg³ wzi¹æ
udzia³ w meczu i pomóc dru¿ynie w zdobyciu
18 czerwca w ramach Dni Gminy Brzeszpucharu:
cze w Oœrodku Kultury rozegrano Turniej Par
- Oczywiœcie, my ludzie po transplantacji mamy
Bryd¿a Sportowego.
pewnego rodzaju ograniczenia: nie wolno nam
np. dŸwigaæ ciê¿kich przedmiotów. Natomiast
W zawodach wystartowa³o 13 par, g³ównie
mo¿emy komfortowo i spokojnie ¿yæ. Uczestniz Oœwiêcimia, Brzeszcz, Czechowic-Dziedzic
czymy w wielu wydarzeniach sportowych nie
i Kêt. Pierwsze miejsce wywalczy³a para z Oœwiêtylko w Polsce, ale tak¿e w Europie i na ca³ym
cimia - Henryk Jurecki i Sylwester Zem³a. Na
œwiecie. Organizowane s¹ Mistrzostwa Polski,
drugiej pozycji uplasowali siê brzeszczanie - JeEuropy i œwiata Sk³adaków, zarówno w konkurzy Hutny i Ryszard Chowaniec.
rencjach letnich jak i zimowych, w których bieNagrody dla najlepszych ufundowali Zwi¹zek
rzemy czynny udzia³. Nie licz¹c ju¿ ró¿nego roZawodowy „Kadra” przy KWK „Brzeszcze” i Oœrodzaju festynów jak tutaj w Brzeszczach, gdzie
dek Kultury.

Drugie miejsce
brzeszczan

EP

Podziêkowanie
Klub Piwnica Free Culture oraz Oœrodek Kultury w Brzeszczach serdecznie dziêkuj¹ Pani
Bogus³awie Korczyk za finansow¹ pomoc w umeblowaniu naszej œwietlicy dla m³odzie¿y.

Sprostowanie
Rozgrywki

W czerwcowym numerze gazety ostatnie zdjêcie w artykule „A pod krzy¿em Matka sta³a”
przedstawia p. Antoninê Ma³ysiak (z wizyt¹
u Jana Paw³a II w Watykanie).

mo¿emy zademonstrowaæ, ¿e cz³owiek po transplantacji serca mo¿e doskonale funkcjonowaæ
i cieszyæ siê ¿yciem, a nie jest wcale przykuty do
ciep³ych kapci i telewizora. Wielu ludzi wyobra¿a sobie, ¿e osoba po transplantacji to wrak cz³owieka, któremu ju¿ nic nie wolno, a przecie¿ tak
wcale nie jest. Uczestniczymy we wszystkich mo¿liwych imprezach. Mamy swój
namiot, rozdajemy materia³y informacyjne i oœwiadczenia woli, ¿eby pokazaæ ludziom, ¿e transplantacja to metoda nie tylko ratowania ¿ycia, ale tak¿e sposób przywracania aktywnoœci ¿yciowej.
Konfrontacja Szpiczastych ze Sk³adakami
by³a jedynie preludium do prawdziwych
atrakcji, jakie tego wieczoru przygotowali
organizatorzy. Po krótkim wrêczaniu nagród na scenie pojawi³ siê Karolek Tomasiak, laureat konkursu „Zaczarowanej Piosenki”, organizowanego od lat przez Fundacjê Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.
Przedstawi³ on publicznoœci bardzo zró¿nicowany repertuar od „S³onika” braci
Golców, do „Mniej ni¿ zero” grupy Lady
Pank. Po m³odziutkim artyœcie wyst¹pi³a zjawiskowa Karolina ¯elichowska, podopieczna Fundacji „Wygrajmy Razem”. Zgromadzonej licznie,
mimo paskudnej pogody, widowni zaprezentowa³a kilka utworów, a wœród nich „Od dziœ” Pauli
Ignasiak. .Karolinê, ¿egnan¹ gor¹cymi brawami,
zast¹pi³a wyró¿niona na „Brzeskiej Paradzie Talentów” Aleksandra Piwowarczyk, zachwycaj¹c
wszystkich wykonaniem kawa³ka „Whisky” zespo³u D¿em. W koñcu, przyszed³ czas na gwiazdê wieczoru. By³ ni¹ znany z programu „Bitwa
na G³osy” Zdzis³aw Baguda. Brzeszczanin bisowa³ kilkakrotnie, a zafascynowana nim publicznoœæ nie pozwala³a mu odejœæ od mikrofonu.
Wystêp „Szczypiora” zakoñczy³ ten wspania³y
wieczór. Mimo nie najlepszej pogody, dziêki ciê¿kiej pracy wolontariuszy, wsparciu Oœrodka Kultury, SP nr 2, Urzêdu Gminy oraz sponsorów i ludzi dobrej woli, przedsiêwziêcie okaza³o siê byæ
wielkim sukcesem. Impreza ta by³a ju¿ trzeci¹ ods³on¹ programu „Razem Zmieniajmy Œwiat - Razem Pomagamy Innym” istniej¹cego w naszej
gminie od paŸdziernika ubieg³ego roku. Organizatorzy ju¿ zastanawiaj¹ siê nad kolejn¹ edycj¹.
Wiêcej informacji na http://rafalandreas.pl/

Jakub Krzywolak

Dy¿ury aptek w lipcu
ARNIKA ul. S³owackiego 4
29.07 - 31.07
1.08 - 5.08
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
8.07 - 15.07
SYNAPSA ul. £okietka 39
15.07 - 22.07
ZDROWIE ul. Ofiar Oœwiêcimia 31
1.07 - 8.07
22.07 - 29.07
* dy¿ur nocny trwa w godz. 20.00-8.00
dnia nastêpnego.
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Hulaj dusza…!!!
Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Noworyt¹,
psychologiem, terapeutk¹ uzale¿nieñ.
Katarzyna Senkowska: Lipiec i sierpieñ to
okres szkolnych wakacji wyczekiwanych
przez uczniów od wrzeœnia. Na co warto zwróciæ uwagê, by czas odpoczynku przyniós³ ca³ej rodzinie relaks zamiast zmartwieñ i problemów?
Barbara Chrz¹szcz-Noworyta: Wakacje to
czas swobody, który niestety nie ka¿dy nastolatek potrafi dobrze wykorzystaæ. Wtedy w³aœnie
zmniejsza siê kontrola ze strony doros³ych no
i oczywiœcie instytucji jak¹ jest szko³a. Odpoczynek m³odych ludzi jest jak najbardziej wskazany i potrzebny, jednak nale¿y pamiêtaæ równie¿ o tym, ¿e nadmiar wolnego czasu czêsto wywo³uje nudê, a ta z kolei sk³ania do nieprzemyœlanych i ryzykownych zachowañ. Naturalnie
ró¿nego typu niebezpieczeñstwa nie pojawiaj¹
siê nagle z koñcem czerwca, jednak okres wakacyjny wyraŸnie sprzyja ujawnianiu siê szeregu zagro¿eñ. Wiêkszoœæ dzieci wyje¿d¿a te¿ na
wczasy, kolonie i obozy, gdzie mo¿e spotkaæ
osoby, które w zrêczny sposób bêd¹ chcia³y wykorzystaæ naiwnoœæ, otwartoœæ i ³atwowiernoœæ
m³odych ludzi. Ca³y czas obni¿a siê wiek inicjacji alkoholowo-narkotykowej, a pobyt z dala
od domu sprzyja „próbowaniu rzeczy nowych”.
U m³odych ludzi pojawia siê równie¿ inicjacja
seksualna i choæ czêsto s¹ oni ju¿ dojrzali biologicznie, jednak poziom ich spo³ecznego, emocjonalnego i psychicznego rozwoju nie wystarcza jeszcze do podjêcia takich kontaktów. Niestety w letnich miesi¹cach coraz wiêcej nastolatków ucieka z domu, co skutkuje równie¿ kontaktami ze œwiatem przestêpczym. Kolejnym
typowo „wakacyjnym” zagro¿eñ s¹ sekty* (chocia¿ w ostatnich latach na szczêœcie spo³eczna
œwiadomoœæ w zakresie ich dzia³ania znacznie
wzros³a, powoduj¹c skuteczniejsz¹ obronê przed
tego typu manipulacj¹).
K. S.: Jak Pani wspomnia³a, dzieci czêsto wyje¿d¿aj¹ na zorganizowane wczasy, te starsze
czasem nawet same planuj¹ swój wypoczynek.
Jakie zasady nale¿y ustaliæ i co sprawdziæ
przed koloni¹ lub biwakiem?
B. Ch-N.: Jeœli chodzi o zorganizowany wyjazd
dziecka, dobrze jest zasiêgn¹æ informacji na temat kadry opiekunów. Nieodpowiedzialni wychowawcy mog¹ nie tylko nie zapewniæ dziecku nale¿ytej opieki, ale nawet je skrzywdziæ. Nie
tak rzadko zdarza siê, ¿e szczególnie m³odzi
opiekunowie zamiast po³o¿yæ kres alkoholowym
imprezom, przy³¹czaj¹ siê do nich lub nie reaguj¹ w ¿aden sposób. W skrajnych przypadkach
dziecko mo¿e paœæ równie¿ ofiar¹ wykorzystania seksualnego lub zostaæ zwerbowane do sekty przez opiekuna. Odradza³abym zezwalanie na
wyjazd organizowany jedynie przez grupê rówieœnicz¹ z za³o¿eniem „i w koñcu ¿aden doros³y nie bêdzie mia³ nad nami kontroli”. Najlepiej by³oby, gdyby jeden z rodziców wybra³
siê na wspólny biwak z nastolatkami, jednak to
czêsto nie jest mo¿liwe ze wzglêdów praktycz-
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nych (praca, obowi¹zki, brak czasu). Jeœli dziecko koniecznie chce wyjechaæ „samo” z kolegami pod namiot, postarajmy siê, by „rozbili siê”
gdzieœ u rodziny. Przydatne w tym wzglêdzie
okazuj¹ siê równie¿ telefony komórkowe - przed
wyjazdem warto jasno ustaliæ, ¿e nastolatek nie
wy³¹czy komórki (bo inaczej bêdzie to pierwszy i ostatni taki wyjazd), wiêc zawsze mo¿na
bêdzie siê z nim skontaktowaæ. Tak samo w drug¹
stronê - jeœli pojawi¹ siê problemy, dziecko w ka¿dej chwili mo¿e zadzwoniæ do domu. Jest prawie pewne, ¿e m³ody cz³owiek - szczególnie,
jeœli wkroczy³ ju¿ w okres buntu - bêdzie protestowa³, gdy¿ odbierze nasze zachowanie jako
próbê narzucenia kontroli, a wyraz „opieka” kojarzy mu siê z ma³ym dzieckiem (którym ju¿
nie jestem!!!). Warto wiêc przekonaæ syna lub
córkê, ¿e te wszystkie kroki nie wynikaj¹ z naszego kaprysu lub chêci zademonstrowania nad
nim/ni¹ w³adzy. Nale¿y przytoczyæ rzeczowe
argumenty i rozmawiaæ jak z osob¹ doros³¹ miejmy przecie¿ na uwadze, ¿e jeœli ju¿ wyraziliœmy zgodê na taki wyjazd, musi ona wyrastaæ z naszego przekonania, ¿e nastolatek jest
dostatecznie rozs¹dny i odpowiedzialny, by sam
zatroszczyæ siê o siebie przez kilka czy kilkanaœcie dni. Podkreœlmy to w rozmowie. Starajmy siê wyt³umaczyæ, ¿e martwimy siê nie o to,
czy bêdzie zak³ada³ na noc we³niane skarpetki
by siê nie zaziêbiæ (najlepiej tylko nadmieniæ,
¿e jeœli siê rozchoruje, kolejne dwa tygodnie
po powrocie spêdzi w ³ó¿ku na w³asne ¿yczenie) lub czy bêdzie siê dobrze od¿ywia³o. Chodzi o komfort psychiczny obu stron - zarówno
pewnoœæ, ¿e wszystko jest w porz¹dku (tak
samo u dziecka jak i u nas, „w domu”!) jak i mo¿liwoœæ pomocy w razie awaryjnych sytuacji.
Taki wyjazd to równie¿ dobra lekcja samodzielnoœci, oczywiœcie pod warunkiem, ¿e dziecko
przygotowywane jest do niej od dawna w ramach codziennego wychowania. Samo bêdzie
organizowa³o sobie posi³ki - jeœli przepuœci
wszystkie pieni¹dze w pierwszych dniach,
przez resztê wyjazdu bêdzie o „chlebie i wodzie”. Nie zrujnuje to jego zdrowia przez ten
okres, a nastêpnym razem ju¿ na pewno lepiej
rozplanuje wydatki.
K. S.: Sytuacja mo¿e te¿ byæ odwrotna, niekiedy dziecko przez jakiœ czas zostaje samo
w domu…
B. Ch-N.: Oczywiœcie zdarza siê i tak, ¿e na wyjazd decyduj¹ siê rodzice, zostawiaj¹c nastolatka pozbawionego opieki (z zapasami ¿ywieniowymi i finansowymi) w domu. Trzeba pamiêtaæ, ¿e to równie¿ jest ryzykowne. Raczej nie
przemoczy go ulewa w górach ani nie podtopi
siê w rzece, ale oryginalne pomys³y i sposoby
ich realizacji pojawiaj¹ siê z chwil¹ ostatniego
„papa”. Dodatkowo wakacyjna nuda wzmaga
potrzebê prze¿yæ i doznañ, które prowadz¹ w stan
emocjonalnej ekstazy (te¿ niezale¿nie od tego,
czy rodzice wyje¿d¿aj¹ na urlop). Najbardziej
rozpowszechnionym zagro¿eniem jest oczywiœcie alkohol. Nieobecnoœæ rodziców w domu
stwarza „wspania³e warunki” do organizowania
imprez na których pojawia siê nie tylko alkohol, ale i inne u¿ywki z narkotykami w³¹cznie.
Zakrapiana impreza nastolatków mo¿e bardzo

ró¿nie siê skoñczyæ. Oczywiœcie musimy mieæ
œwiadomoœæ tego, ¿e po alkohol, narkotyki i dopalacze nasze dzieci siêgaj¹ nie tylko wówczas gdy pozostaj¹ same w domu. Rozpoznanie,
¿e dziecko spo¿ywa alkohol nie jest trudne; wtedy nie tylko zatacza siê, jest weso³kowate i ma
mêtny wzrok. Nasz¹ uwagê powinien tak¿e
zwróciæ fakt, ¿e ci¹gle ¿uje gumê lub nagle zaczê³o u¿ywaæ p³ukanek odœwie¿aj¹cych oddech.
Trudniej z rozpoznaniem u¿ycia narkotyków. Nie
pozostawiajmy zatem ¿adnych naszych podejrzeñ bez reakcji. Odradzam równie¿ nieograniczon¹ zgodê na to, aby dziecko znika³o czy nie
wraca³o na noc, nie informuj¹c o tym gdzie bêdzie przebywaæ. Mo¿na oczywiœcie wyd³u¿yæ
godziny powrotów odpowiednio do wieku, ale
niech to bêdzie z góry ustalone pomiêdzy rodzicami a nastolatkiem.
K. S.: Wakacje to równie¿ okres wzmo¿onej
dzia³alnoœci ró¿nego rodzaju sekt. M³ody cz³owiek z dala od domu jest doœæ ³atwym ³upem
- obojêtnie, czy ¿eruje siê na jego dobrych intencjach czy te¿ potrzebie buntu, choæ podobno w ostatnim czasie takich wypadków jest
coraz mniej?
B. Ch-N.: Niebezpieczeñstwo faktycznie spad³o w porównaniu do poprzednich lat, jednak
wcale nie oznacza to, ¿e zniknê³o. Na mocy obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa ich dzia³alnoœæ
mo¿liwa jest jedynie „pod przykrywk¹”, jednak
w praktyce w ¿adnym stopniu nie ogranicza to
ich aktywnoœci. Rejestruj¹ siê wiêc jako zwi¹zki wyznaniowe, stowarzyszenia lub instytucje
posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹. Sekta najczêœciej jest wiêc jawna, oficjalnie istnieje, ma „papiery” i strony internetowe. W ¿adnym wypadku nie jest to niesk³adna zbieranina pospolitych
naci¹gaczy. Najczêœciej mo¿na spotkaæ mi³¹,
sympatyczna grupê lub jej przedstawiciela, który tak naprawdê niczego przecie¿ od nas nie
chce (no, mo¿e poza ma³ym datkiem lub na pocz¹tku nawet i tego nie oczekuje), chodzi tylko
o dobro bliŸniego. Oferuj¹ wiêc æwiczenia relaksacyjne, oparcie i pomoc w trudnoœciach, czasem ca³y atrakcyjny system religijny - szczególne osobom zagubionym w wierze. Wyró¿niaj¹
siê oryginalnymi tañcami, ubiorem, monotonnym œpiewem, czasem nosz¹ przy sobie kadzide³ka. Nierzadko nêc¹ ofiary jedynie mi³¹ i przyjazn¹ atmosfer¹, a nastolatek, który ma problemy w domu, nie potrafi porozumieæ siê z rodzicami, jest dla nich szczególnie ³atwym ³upem.
To oni postaraj¹ siê go zrozumieæ, przekonaj¹,
¿e myœl¹ dok³adnie tak jak on, bêd¹ wspó³czuæ
trudnych relacji domowych i dyskretnie obwiniaæ wy³¹cznie rodziców. Stopniowo spróbuj¹
zwiêkszaæ nad dzieckiem swoja kontrolê wymagaj¹c coraz wiêkszego oddania. Najczêœciej tego
rodzaju grupy posiadaj¹ charyzmatycznego lidera, strukturê autorytarn¹ i œwietnie rozwiniête
techniki manipulacyjne. Skutki mog¹ okazaæ siê
katastrofalne. Sekta poddaje swoich wyznawców
tzw. praniu mózgu. To kolokwialne okreœlenie
jest w tym wypadku nad wyraz trafne. Ten sposób oddzia³ywania na cz³owieka zupe³nie zmienia jego tok myœlenia, przeobra¿a osobowoœæ,
kszta³tuje nowe pogl¹dy odpowiadaj¹ce guru,
któremu wszyscy winni s¹ ca³kowite i bez-
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wzglêdne pos³uszeñstwo. Sekta zabiera wiêc
cz³owiekowi to co najcenniejsze: wolnoœæ i umiejêtnoœæ samostanowienia o sobie, wykorzystuje swoje ofiary równie¿ pod wzglêdem materialnym. Z czasem u cz³onków stowarzyszenia
wzbudza siê poczucie winy i strachu, by tym
mocniej przywi¹zaæ ich do grupy jako jedynej
deski ratunku i jedynego oparcia. Sekty oddzia³ywuj¹ za pomoc¹ rytua³ów, które wprowadzaj¹
ludzi w trans, wzmacniaj¹c poczucie bezpieczeñstwa i przynale¿noœci do grupy. Postronnemu obserwatorowi czêsto rzuca siê w oczy
gorliwoœæ, z jak¹ jej wyznawcy rozpowszechniaj¹ swoje pogl¹dy i werbuj¹ nowych cz³onków. Swoich neofitów umiejêtnie izoluj¹ od dotychczasowych znajomych i rodziny, wzmacniaj¹c poczucie osamotnienia poza zgromadzeniem. Najwiêksze sekty to Œwi¹tynia S³oñca,
Wspólnota Niezale¿nych Zgromadzeñ Misyjnych „Rodzina”, Koœció³ Zjednoczenia, Koœció³
Scjentologiczny.
K. S.: Nie tylko werbownicy sekt uaktywniaj¹
siê przez wakacje, ten okres to tak¿e wzmo¿ona dzia³alnoœæ dilerów narkotykowych.
B. Ch-N.: Niektórzy wci¹¿ trwaj¹ w przekonaniu, ¿e narkotyki owszem, istniej¹, ale przede
wszystkim w du¿ych miastach, a tak w ogóle
g³ównie w amerykañskich serialach. Ironizujê
po to, by podkreœliæ bliskoœæ zagro¿enia i jednoczeœnie jego nieœwiadomoœæ wœród wiêkszoœci rodziców. Nale¿y wiêc zdaæ sobie sprawê,
¿e wcale nie jest trudno ani o narkotyki ani tym
bardziej o dopalacze. Zainteresowany zawsze
znajdzie w swoim œrodowisku dilera, a jeszcze
czêœciej diler sam znajduje sobie chêtnych odbiorców. Na ogó³ wiadomo czym s¹ narkotyki
(zarówno tzw. twarde jak heroina jak i miêkkie, na przyk³ad marihuana), wiêcej mitów kr¹¿y natomiast na temat dopalaczy. Jest to potoczna nazwa ró¿nego rodzaju substancji psychoaktywnych, których spo¿ycie ma na celu wywo³anie jak najwierniejszego efektu narkotycznego towarów zdelegalizowanych. Œrodki te
produkowane s¹ g³ównie po to, by omin¹æ prawo, st¹d ich sk³ad ulega ci¹g³ym zmianom. Niezmienne jest natomiast to, ze poza substancjami psychoaktywnymi dopalacze zwieraj¹ wiele zanieczyszczeñ œwiadcz¹cych o niskiej jakoœci i du¿ej przypadkowoœci procesu produkcyjnego. Maj¹ one postaæ tabletek, proszku lub
kapsu³ek (wywo³uj¹ efekty amfetaminowe),
równie¿ mieszanek zio³owych. Najpopularniejsze to mefedron, kanabinoidy, fly agaric, kratom, argyreia nervosa, lion lub sza³wia wieszcza - susz w postaci skrêtów z bibu³y palony
w szklanych lufkach; ma ona dzia³anie halucynogenne, prowadzi do utraty kontaktu z rzeczywistoœci¹. Dopalacze do wrzeœnia 2010 sprzedawano w tzw. smart shopach (znana jest g³oœna afera z udzia³em „króla dopalaczy”, Dawida Bratko, jak równie¿ jego lekcewa¿¹ce opinie o w³asnych klientach - „Dopalacze kupuj¹
sami debile”). Na ich stronach mo¿na by³o znaleŸæ twierdzenia, ¿e sprzedawane produkty s¹
„bezpieczn¹ wersj¹ narkotyków zakazanych
przez prawo”. To k³amstwo w ¿ywe oczy. ¯adne
laboratoryjne testy stwierdzaj¹ce wp³yw tych
produktów na zdrowie nie zosta³y przeprowa-

dzone z dwóch wzglêdów: g³ównym powodem
jest fakt, ¿e istnieje niemal 100% prawdopodobieñstwo, ¿e wyniki okaza³yby siê bardzo niekorzystne dla sprzedawców, po drugie za takie
badania nale¿y równie¿ bardzo du¿o zap³aciæ,
a ponoszenie takich kosztów nie le¿y w interesie tych, których celem jest tylko zarabianie na
produkcji i sprzeda¿y dopalaczy.
K. S.: Wiadomo równie¿, ¿e piêkna letnia aura
oraz wyjazdy z dala od domu sprzyjaj¹ nawi¹zywaniu „nowych znajomoœci poci¹gaj¹cych za sob¹ zaanga¿owanie emocjonalne”,
w skrócie: nad wyraz ³atwo siê wtedy zakochaæ, szczególnie w wieku nastu lat. Z regu³y stan ten poci¹ga za sob¹ zarówno szczêœcie (w pierwszej fazie) jak i p³acz…
B. Ch-N.: Kolejnym „zagro¿eniem”, choæ mo¿e
w tym przypadku to s³owo nie do koñca oddaje
istotê zjawiska, s¹ w³aœnie przelotne „mi³oœci”
wakacyjne. Problem dotyczy g³ównie dziewczyn
i jeœli sprawa koñczy siê na z³amanym sercu, czas
zdo³a wyleczyæ rany i za kilka tygodni czy miesiêcy ¿al i inne przykre emocje siê wycisz¹. Wakacyjna przygoda mi³osna mo¿e jednak skoñczyæ siê równie¿ nieplanowan¹ ci¹¿¹, a to zmienia ju¿ ca³e ¿ycie nastolatki. Dlatego tak wa¿ne
jest, by z wyczuciem zacz¹æ rozmowê na ten temat. Nale¿y uœwiadomiæ, ¿e mi³oœæ jest najpiêkniejszym uczuciem, jakie spotyka cz³owieka,
jednak problem polega na tym, ¿e czasem bardzo ³atwo mo¿na pomyliæ j¹ z chwilowym zauroczeniem. Nie negujmy tego, ¿e uczucie które pojawi³o siê na wakacjach mo¿e rozkwitn¹æ
w mi³oœæ, nawet jeœli jesteœmy przekonani, ¿e
tak siê nie stanie. Pamiêtajmy, ¿e dla dorastaj¹cej córki to piêkny okres szczêœcia i prze¿ywanych czêsto po raz pierwszy nowych, cudownych emocji. Swoje uczucia oczywiœcie idealizuje, podobnie jak postaæ partnera. Jeœli bêdziemy stanowczo burzyæ te obrazy (lub co gorsza:
wyœmiewaæ je) nastolatka zamknie siê w sobie, bo nikt nie chce s³uchaæ, jak obdziera siê
go z marzeñ, tym bardziej jeœli jest siê przekonanym o ich prawdziwoœci. Mo¿e te¿ zadzia³aæ
zasada a w³aœnie ¿e udowodniê…! Naszym zadaniem jest czuwanie nad tym, by rozczarowanie, jeœli nadejdzie, by³o jak najmniej bolesne.
W tym celu w rozmowie podkreœlmy jasno, ¿e
najpewniejszym sprawdzianem uczucia jest próba czasu - jeœli na przyk³ad przetrwa ono wakacyjny wyjazd i odnajdzie siê w realiach codziennoœci. Niezwykle wa¿n¹ kwesti¹, jak¹
nale¿y w tym kontekœcie przytoczyæ, s¹ ewentualne ¿¹dania „dowodu mi³oœci”, czyli odbycia
stosunku seksualnego. Nale¿y uœwiadomiæ, ¿e
jeœli ktokolwiek stawia sprawê w ten sposób, jest
w najlepszym przypadku niedojrza³y emocjonalnie, w najgorszym - chce perfidnie wykorzystaæ
zauroczenie dziewczyny. Dajmy do zrozumienia, ¿e namawianie do podjêcia wspó³¿ycia niestety nie ma wiele wspólnego z mi³oœci¹ i godz¹c siê na takie „warunki”, mo¿na zostaæ bardzo boleœnie oszukan¹, a potem bêdzie za póŸno na ¿ale i p³acz.
K. S.: Jakie zachowania mog¹ œwiadczyæ o tym,
¿e dziecko ma problemy i trzeba pospieszyæ
mu z pomoc¹?

B Ch-N.: Sygna³y pojawiaj¹ siê ró¿ne, w zale¿noœci od tego z czym mamy do czynienia. Zazwyczaj w przypadku narkotyków i dopalaczy
s¹ to zmiany nastroju i aktywnoœci - wycofane
dot¹d dziecko mo¿e staæ siê nadpobudliwe i nad
wyraz towarzyskie i odwrotnie, nastolatek, który zawsze by³ dusz¹ towarzystwa mo¿e zacz¹æ
zamykaæ siê w sobie, traciæ kontakt z otoczeniem. Mo¿e tak¿e pojawiæ siê nadmierny apetyt
lub jego utrata, sennoœæ, apatia czy nadmierne
o¿ywienie. Reakcja jest zale¿na od tego, czy
nastolatek za¿y³ œrodki pobudzaj¹ce czy t³umi¹ce, które dzia³aj¹ redukuj¹co na czynnoœci mózgu i ca³ego oœrodkowego uk³adu nerwowego.
W ¿adnym z wymienionych przypadków nie
mo¿na chowaæ g³owy w piasek. Trzeba otwarcie przyznaæ, ¿e to prawda i ¿e dziecko np. u¿ywa narkotyków czy dopalaczy. Jeœli bêdzie zaprzeczaæ, mo¿na zrobiæ test. Gdy bêdzie siê
sprzeciwiaæ, mo¿na argumentowaæ: je¿eli nie
masz nic do ukrycia, powinieneœ bez oporów
poddaæ siê badaniu, jeœli natomiast odmawiasz, odpowiedŸ staje siê dla mnie jasna.
Podobnie z alkoholem. Sygna³em, ¿e coœ z³ego
dzieje siê z dzieckiem mog¹ byæ tak¿e tajemnicze telefony, których nie chce ono odbieraæ
w naszej obecnoœci lub w czasie rozmów u¿ywa
nowych okreœleñ, s³ów typu: bajzel, dragi, amfa,
pigu³y, d¿ointy, kwas, zjazd. Trzeba mieæ równie¿ œwiadomoœæ, ¿e z okresem wakacyjnym
wi¹¿¹ siê tak¿e najczêstsze w skali roku ucieczki z domu. To z kolei wp³ywa na wzrost przestêpczoœci wœród nieletnich; nastolatki musz¹ siê
z czegoœ utrzymaæ, a czasem najprostszym sposobem jest kradzie¿ lub w skrajnych przypadkach rozbój, prostytucja. Jeœli chodzi o przynale¿noœæ do sekty, pojawiaj¹ siê najczêœciej zmiany w zachowaniu, takie jak porzucenie dotychczasowych zainteresowañ na rzecz nowych, gloryfikacja grupy, zmiana ubioru i s³ownictwa
(inne, niestosowane dot¹d pojêcia). Taka osoba
zazwyczaj odcina siê od znajomych i przyjació³
oraz ma tendencje do postrzegania œwiata w czarno-bia³ych barwach. Doznaje naprzemiennej radoœci i smutku, odczuwa stany lêkowe, doœwiadcza ci¹g³ej niepewnoœci, prze¿ywa zagubienie,
wyalienowanie. Zagro¿eñ czyha wiêc wiele, jednak rodzice zainteresowani swoim dzieckiem,
którzy zawsze s¹ blisko niego, nawet w przypadku gdy dziel¹ ich setki czy tysi¹ce kilometrów, potrafi¹ rozpoznaæ, ¿e dzieje siê cos niedobrego i pomóc. Pamiêtajmy równie¿ o tym aby
przez ca³y rok szkolny wychowywaæ nasze pociechy tak, by zw³aszcza w czasie wakacji w zetkniêciu ze œwiatem pe³nym pokus i zagro¿eñ
umia³y one wybraæ to co dobre i wartoœciowe i aby
ten okres, zarówno dla dzieci jak i ich rodziców,
by³ Ÿród³em tylko przyjemnych doznañ i doœwiadczeñ, czego wszystkim Czytelnikom serdecznie ¿yczê.

Katarzyna Senkowska
* Tym co ³¹czy wszystkie koœcio³y chrzeœcijañskie (katolicki, ewangelicki i prawos³awny) jest
wiara w jednego Boga w Trzech Osobach,
chrzest w imiê Trójcy Œwiêtej oraz wiara w to,
¿e Jezus sta³ siê cz³owiekiem i umar³ dla zbawienia ludzi. To stanowi o podstawowym kryterium koœcio³a i wyró¿nianiu sekt.
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Kalendarium przedsiêwziêæ
w lipcu
9 lipca Brzeszcze-Lipki (15.00)
Biesiada z piosenką
Sprawnościowy tor przeszkód z nagrodami (15.00).
Na Brzeszczańską Nutę - prezentacja zespołów
Brzeszczanki, Jawiszowianki, Przecieszynianki, Skidzinianie, Paświszczanie;
Rozśpiewani Sąsiedzi - prezentacja zespołów Osieczanie oraz Kotlina;
Biesiadne śpiewy prowadzone przez kapelę Zasolanie (17.00).
FESTYN - Zespół Bieruńskie Bajery (19.30).
W wakacyjnej ofercie w ramach projektu KULTUROSKOP proponujemy:
1 lipca Warsztaty Quilling; świetlica Szymanowskiego
(10.00).
4 lipca Warsztat Iris Holding; świetlica Paderewskiego (11.00).
5 lipca Warsztaty Decoupage; świetlica Paderewskiego - II etap (17.00).
5 lipca Warsztaty ceramiczne; świetlica Jawiszowice
(10.00).
6 lipca Warsztat Iris Folding; świetlica Szymanowskiego (10.00).
7 lipca Warsztat Quilling; świetlica Jawiszowice (10.00).
8 lipca Warsztaty Decoupage; świetlica Szymanowskiego - I etap (10.00).
11 lipca Warsztaty Decoupage; świetlica Szymanowskiego - II etap (10.00).
Wszystkie warsztaty w ramach projektu są nieodpłatne. Zapisy chętnych odbywają się w poszczególnych
placówkach. Ilość miejsc ograniczona.

Klub Piwnica FREE CULTURE
Wakacyjna Kuźnia Wolnego Czasu; W programie zajęcia z rękodzieła, gry, konkursy, zabawy integracyjne.
Spotkania od 11 do 15 lipca, od 18 do 22 lipca
w poniedziałki i wtorki (10.00-14.00), środy, czwartki,
piątki (16.00-20.00).
Kwitnące Wakacje
Turnus II: 4-8 lipca (dla dzieci w wieku od 10 do 11 lat)
Zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00-15.00.
Wakacje w bibliotekach OK
Mali badacze na start zapraszamy wszystkich dociekliwych (od lat 7)
Biblioteka Główna:
11-15 lipca (10.00); 22-26 sierpnia (10.00).
Biblioteka Publiczna w Zasolu:
11 lipca (15.00); 29-30 sierpnia (15.00).
Wyprawy dalekie i bliskie - szlakiem rozbójniczych
wikingów
Biblioteka Publiczna w Jawiszowicach:
4 lipca (10.00); 22 sierpnia (10.00).
Kino Letnie „Wisła pod gwiazdami” - wakacyjne
podróże filmowe
9 lipca Dom Ludowy Bór (21.30)
Z wizytą u południowych sąsiadów; Filmy: Dwa młode
wina oraz Czeski błąd.
16 lipca Dom Ludowy Skidziń (21.30)
Słoneczna podróż do Hiszpanii; Filmy: Vicky Christiana Barcelona oraz Amalia królowa Fado.
23 lipca Świetlica os. Szymanowskiego (21.30)

Nagrody dla najlepszych oddzia³ów
G³ówny In¿ynier BHP Leszek Ryszka, a DyrekKWK „Brzeszcze”
tor Techniczny kopalni Kazimierz Grzechnik wrêKopalnia, realizuj¹c cele produkcyjne,
oprócz spe³niania obowi¹zuj¹cych przepisów
i norm technicznych musi tak¿e sprostaæ wymogom w zakresie BHP. Istotnym elementem
promuj¹cym bezpieczeñstwo pracy s¹ audyty
stanowiskowe wprowadzone w Kompanii Wêglowej S.A. - coroczne dzia³ania o charakterze
powszechnego przegl¹du, w którym licznie
uczestnicz¹ przedstawiciele za³ogi, zarówno
jako osoby audytowane jak audytorzy.

czy³ kierownikom zwyciêskich oddzia³ów okolicznoœciowe dyplomy i ufundowane przez siebie puchary. Potem przyszed³ czas na rozrywkê
i zabawê. Obowi¹zki gospodarzy imprezy przejêli pracownicy dzia³u BHP. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹
by³ pomys³owy i wzbudzaj¹cy powszechn¹ weso³oœæ konkurs, sk³adaj¹cy siê z kilku etapów.
Wziê³y w nim udzia³ rodziny, po jednej wytypowanej z ka¿dego oddzia³u. Ku radoœci zebranych,
reprezentacje oddzia³owe z zaanga¿owaniem

W kopalni „Brzeszcze” audyty stanowiskowe
przeprowadzano od 2 marca do 21 kwietnia w podzielonych na trzy grupy bran¿owe oddzia³ach:
wydobywczych, pomocniczych poza-przodkowych oraz powierzchniowych. Odby³y siê one
podstawie list kontrolnych obejmuj¹cych pytania dotycz¹ce obszarów zagro¿eñ wystêpuj¹cych
w konkretnych miejscach kopalni. Wyniki stanowi³y kryterium w rankingu na najlepszy oddzia³
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy w roku
2011. Najwy¿sze oceny otrzyma³y oddzia³y
MED2, KSRG oraz MEPP, a oddzia³y G2 i GRP2
zosta³y wyró¿nione. Nagrod¹ dla piêciu zwyciêzców by³ udzia³ pracowników z rodzinami w spotkaniu towarzyskim 21 maja w gospodarstwie
agroturystycznym w Skidziniu. Goœci przywita³

Gor¹ca rywalizacja trwa³a od pierwszej do ostatniej
konkurencji
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Five o’clock na Wyspach; Filmy: Jak zostać królem oraz
Angielska robota.
30 lipca godz. 21.30 (świetlica Zasole)
Nareszcie w domu; Filmy: Beat of freedom: zew wolności oraz Skrzydlate świnie.
Projekcje będą odbywać się na wolnym powietrzu.
Wstęp wolny.
HALA SPORTOWA
5 lipca Hala sportowa (9.00)
Zapisy w hali sportowej (tel. 32-716-56-71) lub w dniu
zawodów od godz. 8.00 - 8.45.
System rozgrywek zależny od ilości zgłoszeń. Kat. wiekowe: 12-15 lat, 16-19 lat.
Dla najlepszych nagrody rzeczowe i dyplomy. Zapewniamy sprzęt! Udział bezpłatny!
16 lipca DL Brzeszcze-Bór (9.00)
Turniej siatkówki plażowej
WAKACYJNY KURS SALSY
Koszt: 100 zł od pary, 50 zł od osoby.
Czas trwania: lipiec, 8 spotkań po 1,5 godz., treningi
w hali sportowej - poniedziałki i czwartki 19.30-21.00.
Kurs prowadzić będzie para instruktorów tańca. Zapisy i płatność w hali sportowej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. W przypadku zbyt małego zainteresowania kurs może zostać odwołany. Pozostałe zajęcia na hali sportowej będą odbywać się wg stałych
harmonogramów.
Basen pod Platanem
Bilet wakacyjny dla dzieci i młodzieży za okazaniem
ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej będzie wynosił: pierwsza godzina 4 zł, po godzinie za każde rozpoczęte pięć minut - 0,50 zł (druga godzina i następne
5,50 zł/h).
przeci¹ga³y liny, strzela³y z ³uku sportowego i œciga³y siê w sztafecie sprawnoœciowej, w której trzeba by³o wykazaæ siê szerok¹ gam¹ umiejêtnoœci,
od skrêcania œrubek przez wbijanie gwoŸdzi do
jak¿e skomplikowanego ich wyci¹gania. Rodziny musia³y wykazaæ siê zdolnoœciami estradowymi. Gor¹ca rywalizacja trwa³a od pierwszej do
ostatniej konkurencji, jednak organizatorzy postawili sobie za punkt honoru nagrodziæ wszystkich uczestników. Nastêpnie na estradzie pojawi³y
siê znane zespo³y muzyczne. Jako pierwszy Whiskey River z muzyk¹ inspirowan¹ amerykañskim
nurtem country. Wystêp po³¹czony by³ z prezentacj¹ i nauk¹ tañców w tym stylu. Urokliwie wygl¹daj¹ca ekipa w krótkim czasie podgrza³a atmosferê, a chêæ wspólnej zabawy ogarnê³a
wszystkich biesiadników. Zespó³ Bridge z Czech,
graj¹cy muzykê modern country (dwie wokalistki prezentowa³y bardzo wysoki poziom warsztatowy), bawi³ goœci do póŸnych godzin nocnych. Organizatorzy zadbali równie¿ o ¿o³¹dki
goœci. Uczestnicy raczyli siê domowym jedzeniem i rzecz jasna kufelkiem z³ocistego piwa.
Atmosfera na imprezie oraz zadowolenie maluj¹ce siê na twarzach uczestników utwierdza
w przekonaniu, ¿e organizatorzy zrobili wszystko, by uatrakcyjniæ biesiadê, a bior¹cy w niej
udzia³ pracownicy zwyciêskich oddzia³ów byli
usatysfakcjonowani nagrod¹ za dobre wyniki
w dziedzinie bezpieczeñstwa.

Maria Dom¿a³

Kultura

Ogniska - paliæ
czy nie?
Czy mo¿na spalaæ zeschniête liœcie, ga³êzie
i trawy? To problem bardzo aktualny o tej porze roku. O opiniê w tej sprawie zwróciliœmy
siê do komendanta Stra¿y Miejskiej w Brzeszczach Krzysztofa Tokarza.
- Spalanie odpadów komunalnych poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadz¹cy te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione. St¹d nie wolno
spalaæ w paleniskach domowych, ogrodzie, sadzie, czy te¿ na dzia³kach odpadów komunalnych.
Kontrole dotycz¹ce przestrzegania przepisów
ochrony œrodowiska przez osoby fizyczne sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku naszej gminy burmistrz Brzeszcz upowa¿ni³ do kontroli czterech dzielnicowych Stra¿y
Miejskiej. Kontrola taka nie polega jedynie na
sprawdzeniu umów i rachunków. Stra¿nicy upowa¿nieni s¹ do wstêpu na posesjê osoby fizycznej „podejrzanej” o spalanie odpadów. Mog¹
w trakcie kontroli skorzystaæ z pomocy rzeczoznawców i niezbêdnego sprzêtu. Mog¹ tak¿e
sprawdziæ, czy w palenisku (znajduj¹ siê) s¹ spalane w danym momencie lub by³y spalane odpady (np. œlady niedopalonych odpadów w popiele). Uprawnienia stra¿aków wynikaj¹ z art. 379
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
œrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póŸn.
zm.) - wyjaœnia komendant Krzysztof Tokarz.

Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK
os. Szymanowskiego
11.07 Warsztaty decoupage na biżuterii cz. II (10.00).
12.07 Turniej piłki siatkowej w Skidziniu (9.00).
15.07 Wyjazd na kąpielisko do Czechowic-Dziedzic
(10.00).
19.07 Turniej tenisa stołowego - gościmy kolegów ze
Skidzinia (10.00).
21.07 Wycieczka rowerowa do leśniczówki - gry i zabawy ruchowe (10.00).
22.07 Wycieczka do „Ogrodu doświadczeń” w Krakowie godz. (8.30).
W pozostałe dni lipca zapraszamy na zajęcia świetlicowe (gramy w gry planszowe, ping ponga, piłkarzyki
itp.) (10.00-14.00).
Klub Seniora zaprasza w czwartki (14.00-16.00).

Bór
1.07 Spotkanie międzyplacówkowe w Borze (zajęcia
sportowo-rekreacyjne, prażone); koszt: 4 zł (10.00-15.00).
5.07 Wyjazd do „Ogrodu doświadczeń” w Krakowie;
koszt: 32 zł (9.00-16.00).
8.07 Wyjazd do Istebnej - Ośrodek Edukacji Ekologicznej: ścieżka ekologiczna, zwiedzanie Kurnej Chaty Kawuloka ze starymi sprzętami; koszt: 25 zł (9.00-16.00).

Przecieszyn
19.07 Wycieczka w góry - Magurka.
21.07 „Wakacyjne spotkanie z Julką i Julkiem” - zajęcia dla maluchów w bibliotece (17.00).
28.07 Noc w bibliotece (19.00).
W dniu wycieczek biblioteka nieczynna.

Skidziñ
11.07 Warsztaty tworzenia biżuterii i zdobienia jej metodą decoupage cz. II - wyjazd do Świetlicy na os. Szymanowskiego w Brzeszczach - warsztaty dla młodzieży szkolnej (10.00).
12.07 „Jak to zdrowo na sportowo” - turniej piłki siatkowej i koszykowej (streetball) (9.30).
15.07 Wyjazd na kąpielisko do Czechowic-Dziedzic
(10.00).
19.07 „Jak to zdrowo na sportowo”- turniej tenisa stołowego w Świetlicy na os. Szymanowskiego (9.30).
21.07 Piknik w leśniczówce - wycieczka rowerowa, gry,
zabawy, konkursy sprawnościowe, ognisko i pieczenie
kiełbasek (10.00).
22.07 Wycieczka do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie; szczegóły na plakatach (8.30).
16.07 Kino letnie: Słoneczna podróż do Hiszpanii
(21.30).
17.08 Wycieczka do Wrocławia organizowana przez
Koło Emerytów nr 9 w Skidziniu.
- W środy próby i spotkania okolicznościowe zespołu
Skidzinianie (19.00).

Jawiszowice
1.07 Spotkanie międzyplacówkowe w DL Brzeszcze-Bór.
4.07 Zajęcia w Bibliotece Publicznej w Jawiszowicach
(10.00).
5.07 Warsztaty ceramiczne (10.00).
6.07 Sport, ruch, świeże powietrze - zajęcia plenerowe
(10.00).
7.07 Warsztaty Quiling (10.00).
8.07 Wycieczka autokarowa do Istebnej.

Wilczkowice
1.07 Spotkanie międzyplacówkowe w Borze (zajęcia
sportowo-rekreacyjne, prażone); koszt: 4 zł (10.00-15.00).
5.07 Wyjazd do „Ogrodu doświadczeń” w Krakowie;
koszt: 32 zł (9.00-16.00).
8.07 Wyjazd do Istebnej - Ośrodek Edukacji Ekologicznej: ścieżka ekologiczna, zwiedzanie Kurnej Chaty Kawuloka ze starymi sprzętami; koszt: 25 zł (9.00-16.00).
Spalanie w ogrodzie ga³êzi, suchej trawy itp. jest
dopuszczalne pod warunkiem, ¿e dotyczy to wy³¹cznie
odpadów o charakterze organicznym

Tylko spalanie ga³êzi, suchej trawy, itp. jest dopuszczalne pod warunkiem, ¿e dotyczy wy³¹cznie odpadów o charakterze organicznym. Jednak
gdy do ogniska, w którym spalamy ga³êzie, dorzucimy jakikolwiek odpad komunalny, pope³niamy wykroczenie. Zwyk³ych œmieci nie wolno
bowiem spalaæ w ogrodzie pod ¿adnym pozorem. Pal¹c ga³êzie trzeba tak¿e pamiêtaæ o tym,
¿e dzia³anie to nie mo¿e naruszaæ innych przepisów prawnych. Chodzi m.in. o prawo ruchu
drogowego, z którego wynika ¿e dym unosz¹cy
siê z ogniska nie mo¿e ograniczaæ widocznoœci
na pobliskich drogach. Chodzi te¿ o przepisy
przeciwpo¿arowe, które precyzuj¹ miêdzy innymi, w jakiej odleg³oœci od zabudowañ czy œciany lasu mo¿na ognisko rozpaliæ. Niezastosowanie siê do tych ograniczeñ mo¿e skoñczyæ siê
mandatem.

Katarzyna Wituœ

os. Paderewskiego
1.07 Spotkanie międzyplacówkowe na Borze.
4.07 Irys Holding - warsztaty dla dzieci w ramach projektu „Kulturoskop” poprowadzi Agnieszka Ziółkowska.
5.07 Piesza wycieczka do jawiszowickiego lasu.
7.07 „Qulilling” warsztaty dla dzieci w ramach projektu
„Kulturoskop” poprowadzi Agnieszka Ziółkowska.
8.07 Wycieczka do Istebnej.

Zasole
Od 18.07 „Z przygodą na Ty” - turnus wakacyjny dla
dzieci, organizatorem jest świetlica OK w Zasolu.
W wakacyjnym programie m.in. warsztaty decoupage w ramach projektu Kulturoskop, wycieczka w góry,
wycieczka do Stryszawy - warsztaty ekologiczne, wycieczka w Tarnowskie Góry do Kopalni Srebra, wyjazd na basen oraz odkrytą pływalnię w Czechowicach, zajęcia kulinarne i świetlicowe, konkursy zręcznościowe, wspólne ogniska, pieczone kiełbaski oraz
prażonki, rozgrywki sportowe na boiskach. Szczegóły na plakatach i w świetlicy.

Repertuar
5-7.07.2011
godz. 18.00, 20.00 AUTA 2 3D
8-10.07.2011
godz. 16.00, 18.00 AUTA 2 3D
godz. 20.00 DRZEWO ŻYCIA (USA, 15)
11.07.2011 nieczynne
12-14.07.2011
godz. 18.00 AUTA 2 3D
godz. 20.00 DRZEWO ŻYCIA
15-17.07.2011
godz. 16.00, 18.00, 20.00 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI 2 3D
18.07.2011 nieczynne
19-21.07.2011
godz. 18.00, 20.00 HARRY POTTER I INSYGNIA
ŚMIERCI 2 3D
22-24.07.2011
godz. 18.00, 20.00 HARRY POTTER I INSYGNIA
ŚMIERCI 2 3D
25.07.2011 nieczynne
26-28.07.2011
godz. 18.00, 20.00 HARRY POTTER I INSYGNIA
ŚMIERCI 2 3D
29-31.07.2011
godz. 16.00, 18.00 KUBUŚ I PRZYJACIELE (USA, b.o)
godz. 20.00 ZIELONA LATARNIA (USA, 15)
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Edukacja

Uczestnicy Fina³u Konkursu Uczeñ Roku
Marcelina Adamaszek (SP 2) - finalistka etapu wojewódzkiego sprawdzianu znajomoœci jêzyka angielskiego, finalistka etapu rejonowego Ma³opolskiego
Konkursu Humanistycznego, aktywna dzia³aczka samorz¹du uczniowskiego
i M³odzie¿owego Parlamentu Gminy Brzeszcze, utalentowana sportsmenka.
Maciej Adamus (ZSP 3 Skidziñ) - finalista Ma³opolskiego Konkursu
Przyrodniczego.
Zuzanna Danielczyk (SP Jawiszowice) - aktywna dzia³aczka samorz¹du
uczniowskiego i M³odzie¿owego Parlamentu Gminy Brzeszcze, wolontariuszka, organizatorka wielu akcji charytatywnych, imprez okolicznoœciowych i przedsiêwziêæ integracyjnych.
Ma³gorzata Kuderska (SP 2) - laureatka I stopnia ogólnopolskiego konkursu
historycznego. Finalistka etapu wojewódzkiego konkursu Krakowska Matematyka, wyró¿niona w miêdzynarodowym konkursie matematycznym Kangur.
Sylwia Ludwin (ZSP 3 Skidziñ) - aktywna dzia³aczka samorz¹du
uczniowskiego i M³odzie¿owego Parlamentu Gminy Brzeszcze, wolontariuszka, organizatorka wielu akcji charytatywnych, imprez okolicznoœciowych i przedsiêwziêæ integracyjnych.
Izabela Majer (SP 2) - finalistka etapu wojewódzkiego Ma³opolskiego
Konkursu Humanistycznego, finalistka etapu powiatowego ma³opolskiego sprawdzianu znajomoœci jêzyka angielskiego, trzykrotna zwyciê¿czyni
konkursu ortograficznego.
Olga Matusik (SP 2) - finalistka etapu wojewódzkiego ma³opolskiego sprawdzianu znajomoœci jêzyka angielskiego, finalistka etapu rejonowego Ma³opolskiego Konkursu Humanistycznego, finalistka miêdzynarodowego konkursu matematycznego Kangur i Pikomat, aktywna dzia³aczka samorz¹du
uczniowskiego i M³odzie¿owego Parlamentu Gminy Brzeszcze.
Filip Paw (SP Jawiszowice) - finalista Ma³opolskiego Konkursu Biblijnego, laureat Miêdzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Biblijnego
Jonasz, aktywny dzia³acz samorz¹du uczniowskiego i M³odzie¿owego Parlamentu Gminy Brzeszcze.
Wojciech Piotrowski (SP 1) - aktywny dzia³acz samorz¹du uczniowskiego i M³odzie¿owego Parlamentu Gminy Brzeszcze, wolontariusz, organizator wielu przedsiêwziêæ dla dzieci i m³odzie¿y.
Anna Smó³ka (ZSP 1 Przecieszyn) - aktywna dzia³aczka samorz¹du
uczniowskiego i M³odzie¿owego Parlamentu Gminy Brzeszcze, wolontariuszka, organizatorka wielu akcji charytatywnych, imprez okolicznoœciowych i przedsiêwziêæ integracyjnych.
Maria Grzywa (G 2) - laureatka ogólnopolskiego konkursu „Wolontariat
na rzecz aktywnoœci obywatelskiej”, pos³anka na XVII Sesjê Sejmu Dzieci i M³odzie¿y, wolontariuszka.
Anna Jarek (G 1) - utalentowana plastyczka: zajê³a I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „pocztówka do œw. Miko³aja”, zdoby³a wyró¿nienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Mê¿czyzna w szaroœci”,
liczne nagrody w powiatowych i gminnych konkursach plastycznych.
Wioletta Korczyk (G 2) - laureatka ogólnopolskiego konkursu „Wolontariat na rzecz aktywnoœci obywatelskiej”, pos³anka na XVII Sesjê Sejmu
Dzieci i M³odzie¿y, wolontariuszka.
Jakub Ledwoñ (G 1) - laureat ogólnopolskiego konkursu matematycznego Olimpus.
Dariusz Marusza (G 1) - Marsza³ek M³odzie¿owego Parlamentu Gminy
Brzeszcze 2010/2011. Aktywny dzia³acz samorz¹du uczniowskiego i M³odzie¿owego Parlamentu Gminy Brzeszcze, wolontariusz, organizator wielu przedsiêwziêæ dla dzieci i m³odzie¿y.
Aleksandra Mika (G 1) - laureatka ogólnopolskiego konkursu matematycznego Olimpus.
Andrzej Obidziñski (G 2) - finalista ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego w latach 1531-1683 od
Ober¿yna do Wiednia”.
Ma³gorzata Szymañska (G 1) - utalentowana sportsmenka: zdobywczyni I miejsca w ogólnopolskim turnieju czterech œcianek w 2010 i w 2011 r.,
II miejsce w mistrzostwach Polski juniorów w kategorii trudnoœæ.
Marcin Wadoñ (G 2) - aktywny dzia³acz samorz¹du uczniowskiego, wolontariusz, organizator wielu przedsiêwziêæ dla dzieci i m³odzie¿y.
Maciej Wato³a (G 1) - finalista Ma³opolskiego Konkursu Chemicznego,
finalista Ma³opolskiego Konkursu Matematycznego, wyró¿nienie w konkursie matematycznym o puchar dyrektora LO nr 5 w Bielsku-Bia³ej, finalista ogólnopolskiego konkursu Olimpus. Laureat miêdzynarodowego konkursu Kangur, zdobywca II miejsca w gminnym konkursie Omnibus organizowanego w ramach realizacji projektu SOWA - Szkolny Ogród Wiedzy
Aktywnej finansowanego z EFS w ramach POKL.
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Najlepsi z najlepszych
17 czerwca w Oœrodku Kultury odby³ siê fina³ czternastego ju¿
konkursu „Uczeñ Roku”. Zakwalifikowa³o siê do niego 20 uczniów
- 10 ze szkó³ podstawowych i 10 z gimnazjów.
W kategorii szko³y podstawowe Uczniem Roku 2010/2011 zosta³a
Olga Matusik, wœród gimnazjalistów najlepszym okaza³ siê Maciej
Wato³a. Maciek ma ju¿ na swoim koncie tytu³ Ucznia Roku 2007/2008,
by³ wtedy uczniem podstawówki.
Po zaprezentowaniu osi¹gniêæ finalistów, ka¿dy mia³ za zadanie opowiedzieæ o sobie, swoich zainteresowaniach, a co najwa¿niejsze - zachêciæ publicznoœæ i jury do uprawiania wybranej dyscypliny sportu,
zg³êbiania danej dziedziny wiedzy czy odwiedzenia konkretnego zak¹tka Polski. Ocenie podlega³y nie tylko umiejêtnoœci samoprezentacji, ale i zdolnoœci marketingowe uczestników fina³u.
Spoœród uczniów podstawówki najlepiej wypad³a Olga Matusik, uczennica klasy szóstej SP nr 2, dla której harcerstwo sta³o siê sposobem na
¿ycie. Dziêki harcerstwu pozna³a wielu
wspania³ych ludzi,
nauczy³a siê kszta³towaæ w³asny charakter,
osobowoœæ, nauczy³a
siê patrzeæ na œwiat
przez pryzmat drugiego cz³owieka.
- To dziêki harcerstwu
sta³am siê samodzielna,
wprawi³am siê w pracy
w surowych warunkach, nauczy³am od- Uczniowie Roku 2010/2011- w kat. szko³y podstawowe:
powiedzialnoœci za Olga Matusik, w kat. gimnazja: Maciej Wato³a
siebie i innych, zaczê³am ¿yæ harcerstwem, spe³niaæ siê wœród osób podzielaj¹cych moje zainteresowania. Teraz, kiedy na to patrzê, za nic
w œwiecie nie zamieni³abym chwil spêdzonych w gronie przyjació³, przy
ognisku, na wspólnym graniu, œpiewaniu, tych wêdrówek górskim szlakiem, biwaków - motywowa³a publicznoœæ Olga Matusik. - Ale oprócz
harcerstwa zainteresowa³a mnie jeszcze sztuka japoñska. Muszê siê pochwaliæ, ¿e wiem ju¿ jak w jêzyku japoñskim pisze siê i wymawia moje
imiê. Powiem, tylko proszê siê nie œmiaæ Olga czyli „Oruga”. Swoj¹ przysz³oœæ póki co wi¹¿ê z kontynuacj¹ nauki jêzyków: angielskiego i niemieckiego, by móc realizowaæ marzenie - studia na filologii japoñskiej.
Wœród gimnazjalistów jury doceni³o Macieja Wato³ê, ucznia klasy trzeciej Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach. Maæka pasjonuj¹ ksi¹¿ki, informatyka, chemia oraz matematyka, do której zg³êbiania szczególnie
wszystkich zachêca³. Wed³ug niego znajomoœæ matematyki jest jedn¹
z ¿yciowych umiejêtnoœci w cywilizowanym œwiecie, od dzieciñstwa
do staroœci wszyscy siê jej ucz¹.
- Dzieci w szkole, gospodynie domowe, rzemieœlnicy, biznesmeni czy
naukowcy rozwi¹zuj¹ przeró¿ne problemy matematyczne ka¿dego dnia
- przekonywa³ Maciek Wato³a. - Wiele ju¿ powiedziano na temat matematyki jako jedynego prawdziwego, uniwersalnego jêzyka, ³atwo domyœleæ siê tak¿e dlaczego jest ona jêzykiem logiki, wnioskowaniem pos³uguj¹cym siê jasnymi wzorcami. Charakteryzuje siê niewielk¹ symetri¹, wnosi porz¹dek w pozorn¹ przypadkowoœæ, jest niezwyk³a i piêkna, nawet jeœli nigdy nie zdarzy³o siê wam doœwiadczyæ elegancji zawi³oœci wy¿szej matematyki. Na pewno ³atwo sobie wyobraziæ jak
wielka jest jej moc, jeœli mo¿e spowodowaæ, ¿e ludzie lataj¹ na ksiê¿yc
a mosty o d³ugoœci kilkudziesiêciu kilometrów ³¹cz¹ kontynenty. Uwa¿am, ¿e matematyka jest sercem wszystkiego, co nas otacza i z czego
korzystamy ka¿dego dnia.
Wszyscy finaliœci otrzymali w nagrodê pióra Parker, pendrive’y i dyplom. Uczniów Roku uhonorowano dodatkowo netbookami firmy Hewlett-Packard i Kagankami Oœwiaty.
Zmagania uczestników konkursu ocenia³o jury w sk³adzie: burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska, dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji Bo¿ena Sobociñska, dyrektor Oœrodka Kultury Ma³gorzata Wójcik. Gratulacje
z r¹k jurorów odbierali nie tylko finaliœci i Uczniowie Roku 2010/2011,
ale równie¿ ich rodzice i nauczyciele.

Edukacja
Fina³ Ucznia Roku uœwietnili: Celina Gr¹dzka - uczennica SP nr 1 Brzeszcze w uk³adzie
scenicznym solo pn. „Butterfly”, Weronika Palusiñska z zespo³em wokalnym SP nr 2 Brzeszcze w utworze „Rytm i melodia”, Mi³osz
Szmytkowski - uczeñ podstawówki w Zasolu
w pokazie gimnastyki akrobatycznej, Krystian
Gajda ze szko³y w Przecieszynie w utworze
na akordeonie „Taniec Œnie¿ynki”, „Szalone
Ma³olaty”, „Puls”, Zespó³ Gimnastyki Akrobatycznej „Prima” z SP Jawiszowice, przedszkolaki
ze Skidzinia w „Krakowiaku”, El¿bieta i Monika Rochowiak - uczennice G nr 1 Brzeszcze
w utworach „Nie brooklyñski most” i „Ko³ysanka dla Misiaków”, zespó³ wokalno-instrumentalny „Mikro Band” z G nr 2 Brzeszcze.

Ewa Pawlusiak

Chce zostaæ laureatem
S³awomir Kropid³o, uczeñ drugiej klasy
Technikum Mechanizacji Rolnictwa PZ nr 7
w Jawiszowicach zaj¹³ wysokie 11. miejsce
na 195 startuj¹cych w III Ogólnopolskim
Konkursie Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeñstwie Pracy w Rolnictwie. By³ jedynym reprezentantem powiatu oœwiêcimskiego.
S³awek w eliminacjach szkolnych zaj¹³ 1.
miejsce na 12 startuj¹cych uczniów „Siódemki”.
Na etap centralny, który odbywa³ siê 20 maja
w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie (SGGW), pojecha³ z nauczycielem
przedmiotów zawodowych Marcinem Nikiel
przygotowuj¹cym go do konkursu.

Sponsorzy nagród
finalistów konkursu Uczeñ
Roku 2010/2011
Sponsorzy instytucjonalni:
Urz¹d Gminy Brzeszcze, Gminny Zarz¹d Edukacji, Oœrodek Kultury, Nadwiœlañska Spó³ka
Mieszkaniowa (prezes Krystyna Bia³as), Bank
Spó³dzielczy Oddz. Brzeszcze (dyrektor Barbara Chrapek), Samorz¹d Osiedlowy nr 3 (przewodnicz¹cy Krzysztof Bielenin), Samorz¹d
Osiedlowy nr 4 (przewodnicz¹cy S³awomir
Drobny), Samorz¹d Mieszkañców nr 8 (przewodnicz¹ca Halina Czopek), Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego oddz. Brzeszcze (prezes
Wies³awa Ma³ecka).
Sponsorzy indywidualni:
Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, pose³
na Sejm RP Beata Szyd³o, radni Rady Miejskiej w Brzeszczach: Wies³aw Albin, Krzysztof Bielenin, Waldemar Ciepliñski, Bogdan
Czuwaj, Anna Kasprzyk-Ha³at, Zbigniew Kolasa, Jan Likus, Stanis³aw Pastuszka, Stanis³aw Sajdak, Jacek Wawro, Tadeusz Wawro,
Barbara W¹sik, Danuta ¯urek; radni Powiatu
Oœwiêcimskiego: Stanis³aw Zaj¹c, Bo¿ena Sobociñska; radny Sejmiku Województwa Ma³opolskiego Zdzis³aw Filip; w³aœciciele firmy
G-Trans - Bo¿ena i Grzegorz Smó³kowie; w³aœciciel Firmy Krioni - Pawe³ Bisaga, w³aœciciele firmy Telemot - Ma³gorzata i Ryszard
Betnarscy, w³aœcicielka firmy Grafit Ewa Jakubowska, w³aœcicielka ksiêgarni Menuet Krystyna Bieniek

Og³oszeni
a drobne
Og³oszenia
• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 17 arów
w Jawiszowicach; tel. 666 453 612.
• Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow.
35 m 2, z piwnicą, przy ul. Narutowicza; tel.
692 539 962.
• Czyszczenie studni, pielęgnowanie ogrodów; tel.
692 648 498.
• Sprzedam lokal użytkowy o pow. 45 m2 w Brzeszczach, Al. Dworska (blok pomowski); cena 18 tys.
zł. tel. 608 329 494.

S³awek mieszka ju¿ po drugiej stronie Wis³y w Æwiklicach. Jego rodzice prowadz¹ ponad
40-hektarowe w pe³ni zmechanizowane gospodarstwo rolne, ukierunkowane na hodowlê trzody chlewnej. S³awek ju¿ dziœ wie, ¿e jeœli w przysz³oœci obj¹³by gospodarstwo rodziców, na
pewno powiêkszy³by area³ rolny i przebran¿owi³ w kierunku firmy zwi¹zanej z mechanizacj¹
rolnicz¹.
Konkurs przebiega³ pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka
Sawickiego oraz JM Rektora SGGW Alojzego
Szymañskiego. Jego organizatorami przy
wspó³pracy firm „Stihl” i „Jamaha”, TVN Turbo byli: Wydzia³ In¿ynierii Produkcji Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego, Redakcja
„AGROmechanika - Technika w gospodarstwie” oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego.

Ewa Pawlusiak
Pasj¹ S³awka Kropid³o s¹ przedmioty zawodowe
zwi¹zane z technik¹ rolnicz¹

- S³awek jest bardzo uzdolnionym uczniem, ju¿
po ukoñczonym drugim roku mo¿e pochwaliæ
siê najwy¿sz¹ œredni¹ (5,0) w szkole - chwali
ucznia Marcin Nikiel. - Jego pasj¹ s¹ przedmioty zawodowe zwi¹zane z technik¹ rolnicz¹. Za
cel na przysz³y rok stawiamy sobie ponowny
udzia³ w konkursie i zajêcie miejsca w pierwszej trójce, a w roku kolejnym zrobimy wszystko, by uczeñ naszej szko³y zosta³ laureatem
konkursu. Bycie laureatem zwalnia z postêpowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki studiów Wydzia³u In¿ynierii Produkcji w SGGW
w Warszawie.
Jako ¿e S³awek spe³nia warunki okreœlone w regulaminie przyznawania stypendiów Prezesa
Rady Ministrów, dyrektor szko³y Danuta Kordek po uzyskaniu akceptacji Rady Szko³y i Samorz¹du Uczniowskiego wyst¹pi³a z wnioskiem
do Kuratorium Oœwiaty w Krakowie o przyznanie uczniowi na kolejny rok szkolny stypendium
naukowego za osi¹gniêcia w roku szkolnym
2010/2011.
Eliminacje szkolne, pisemne, przygotowane przez
oœwiêcimski oddzia³ (KRUS) Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego i PZ nr 7 dotyczy³y
zasad u¿ytkowania maszyn, pojazdów i urz¹dzeñ
w przemyœle rolniczym. Na 25 mo¿liwych do
zdobycia punktów S³awek uzyska³ 24.
S³awek mówi, ¿e etap centralny w Warszawie
do ³atwych nie nale¿a³, a pytania by³y bardzo
szczegó³owe.
- W etapie pisemnym najwiêcej trudnoœci sprawia³y pytania dotycz¹ce oznakowania obszarów
niebezpiecznych podczas pracy - wyznaje S³awek
Kropid³o. - Drugi etap by³ sprawdzianem na spostrzeganie w prezentacji multimedialnej niezgodnoœci podczas u¿ytkowania maszyn i urz¹dzeñ.

Dwójka ¿egna
szóstoklasistów
20 czerwca w sali widowiskowej Oœrodka
Kultury odby³ siê komers klas szóstych. SP nr
2 po raz kolejny ¿egna³a siê z szóstoklasistami.
W tym roku szko³a odkry³a wœród uczniów
wiele talentów, którzy pokazali je na scenie.
Uroczysta akademia rozpoczê³a siê od wiersza Leopolda Staffa „Most”. PóŸniej dzieci œpiewa³y piosenki, wita³y goœci oraz przekazywa³y
sztandar szko³y m³odszym kolegom. Nastêpnie
odby³ siê spektakl teatralny m³odzie¿owej grupy
„Hocus Pocus”. Do XXI wieku przylecia³y cztery straszne czarownice. Jednak, jak stwierdzi³a
jedna z wystêpuj¹cych uczennic „Znalaz³ siê ktoœ
taki, kto im da³ kopniaki!”. Po skoñczonym
przedstawieniu uczniowie otrzymywali nagrody za osi¹gniêcia w konkursach i olimpiadach.
Jako jedna z uczestniczek komersu mam prawo
powiedzieæ, ¿e stres przed wystêpowaniem robi
swoje! Jednak¿e sama przyjemnoœæ pokazania
przed publicznoœci¹ swojego talentu, pomog³a
wielu wystêpuj¹cym.
- Moim zdaniem akademia by³a bardzo udana.
Mimo tremy na scenie wszystkim wysz³o naprawdê bardzo dobrze. Chocia¿ bardzo mi smutno, ¿e
opuszczamy szko³ê. Ten rok szkolny przemin¹³
mi naprawdê szybko i tak jakoœ… sama nie wiedzia³am, kiedy siê skoñczy³. W sumie nawet ¿a³ujê, ¿e trwa³ tak krótko. Mam nadziejê, ¿e panie
nauczycielki o nas nie zapomn¹, jak bêdziemy (ja
i moje kole¿anki) je odwiedzaæ - odpowiada Milena Lachendro.
Po skoñczonej akademii szóstoklasiœci wraz
z rodzicami i nauczycielami udali siê na obiad
i dyskotekê do Szko³y Podstawowej nr 2.

Ma³gorzata Kuderska
Odg³osy Brzeszcz
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Dr¹¿yli szyb. Gotowa³y na papierze
je na oddz. wentylacji w brzeszczañskiej kopalni. - Nastêpnie nale¿a³o dobraæ odpowiednie œrodki i sprzêt ochrony indywidualnej do zagro¿eñ panuj¹cych w szybie. A na koniec okreœliæ system
organizacji pracy i ob³o¿enie na stanowiskach.
Ch³opcy z PZ nr 6 dzieñ wczeœniej pisali egzamin
z teorii. Jak mówi¹, obok wiedzy teoretycznej górniczej, przyda³a siê i ta praktyczna. Tak siê sk³ada,
¿e wszyscy z ich klasy s¹ ju¿ pracownikami ko- Absolwenci zasadniczych szkó³ zawodopalni, w wiêkszoœci KWK „Brzeszcze”.
wych egzamin praktyczny, w zale¿noœci od zaEtap pierwszy w Powiatowym Zespole
Szkó³ Agrotechnicznych i Zawodowych nr
7 w Jawiszowicach pisa³o 72 absolwentów,
do praktycznego podesz³o 53. Chc¹ uzyskaæ tytu³ technika mechanizacji rolnictwa,
technika ¿ywienia i gospodarstwa domowego, technika hodowcy koni, technika
mechanika oraz mechanika pojazdów samochodowych i mechanika operatora pojazdów samochodowych.
Dziewczêta z klasy IV Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego w PZ nr 7 Dominika Wojciechowska, Iwona Merta
i Klaudia Jonkisz, które w³aœnie opuœci³y salê
egzaminacyjn¹, rozprawiaj¹ miêdzy sob¹
Ju¿ po egzaminie (od lewej): Tomasz Kubica, Dariusz Paszek, o ledwo zakoñczonym etapie praktycznym.
£ukasz Sajewicz, Krzysztof Dyduch, Jaros³aw Michalak, Tomasz - Test nie by³ a¿ tak trudny. Trzeba by³o
Kut, Adam Bajer, Marcin Sajewicz, Robert Nykiel, z dyrektorem opracowaæ projekt realizacji prac zwi¹za„Szóstki” Ann¹ Kasprzyk-Ha³at
nych z organizacj¹ i przygotowaniem
dziennego ¿ywienia dla 16 seniorów przebywawodu który zdobywaj¹, zdawaæ bêd¹ w Oœrodj¹cych w domu wczasowym - opowiada Klaudia
kach Egzaminacyjnych do koñca sierpnia, st¹d
Jonkisz. - M.in. sporz¹dziæ zapotrzebowanie ¿ywrozbie¿noœæ liczbowa pomiêdzy etapami pisemnoœciowe na surowce i pó³produkty oraz kalkunymi a praktycznymi - wyjaœnia dyrektor Powialacjê kosztów ¿ywienia jednostkow¹ i ca³kowit¹
towego Zespo³u nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogólwg cen zakupu surowca. Opisaæ metody i techninokszta³c¹cych Anna Kasprzyk-Ha³at.
Dla absolwentów wszystkich typów szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, którzy w kwietniu lub czerwcu (w zale¿noœci od cyklu kszta³ceZ okazji 45-lecia dzia³alnoœci Polskiego
nia) uzyskali œwiadectwo ukoñczenia szko³y,
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
a którzy pragn¹ uzyskaæ tytu³ technika, w czerwKo³o w Brzeszczach Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹
cu odbywa³y siê egzaminy potwierdzaj¹ce kwaza d³ugoletni¹ pracê na rzecz brzeszczañskielifikacje zawodowe. Egzaminy obejmowa³y etago Ko³a nagrodzono Mariê Czardyban, Ma³py pisemny i praktyczny.
gorzatê Machna i Bronis³awê Gancarczyk.
W Powiatowym Zespole nr 6 Szkó³ Zawodowych
i Ogólnokszta³c¹cych do etapu pisemnego przyst¹pi³o 77 osób, do praktycznego 66. Ubiega³y
siê o tytu³y technika górnictwa podziemnego,
technika logistyka, technika informatyka, technika elektryka i technika handlowca oraz kucharza
ma³ej gastronomii i sprzedawcy.
- Spodziewaliœmy siê czegoœ innego, a trafi³ siê
szyb, tzn. trzeba by³o opracowaæ projekt realizacji prac zwi¹zanych z wykonaniem cyklu dr¹¿enia szybu przy u¿yciu materia³ów wybuchowych
- wyznaj¹ po egzaminie £ukasz Sajewicz, Krzysztof Dyduch i Maciej Klimeczek, absolwenci PZ
nr 6, uczniowie klasy II PG. Trochê zdegustowaOdznaki wrêczali Józef Jachimczak i El¿bieta Krasoñ
ni, bo bardziej przygotowywali siê pod k¹tem prac
- Wyst¹piliœmy z wnioskiem do Rejonowego
w œcianie i przodku, ale, jak mówi¹, poradzili soZarz¹du PZERiI w Pszczynie o przyznanie odbie bez problemu.
znaczeñ dla naszych cz³onkiñ - mówi przewod- Na podstawie treœci zadania egzaminacyjnego
nicz¹cy brzeszczañskiego Ko³a Józef Jachimczak.
i za³¹czonej dokumentacji trzeba by³o stworzyæ za- Zarz¹d G³ówny PZERiI podj¹³ uchwa³ê o nada³o¿enia do projektu, sporz¹dziæ kolejno po sobie
niu 4 kwietnia.
nastêpuj¹ce operacje cyklu dr¹¿enia szybu z opiOdznaki wrêczono ostatniego maja w siedzibie
sem sposobu ich realizacji oraz wykaz stosowaKo³a przy ul. Mickiewicza podczas uroczystego
nych maszyn i urz¹dzeñ, u¿yty sprzêt strza³owy,
spotkania z okazji Dnia Matki.
narzêdzia i materia³y niezbêdne w pracy - t³umaczy Adam Bajer, który od dwóch i pó³ roku pracuEP
W powiatowych zespo³ach szkó³ dzia³aj¹cych na terenie gminy Brzeszcze w czerwcu odbywa³y siê egzaminy potwierdzaj¹ce kwalifikacje zawodowe. Do etapu pisemnego przyst¹pi³o ³¹cznie 149 absolwentów, do praktycznego 119. Na wyniki przyjdzie poczekaæ prawie
do koñca wakacji.

Za d³ugoletni¹ pracê
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ki obróbki surowców i pó³produktów, dokonaæ
oceny jakoœci ¿ywienia tzn. obliczyæ wartoœæ
energetyczn¹ posi³ków, zawartoœæ bia³ka i b³onnika, i porównaæ do normy. Mo¿na powiedzieæ,
¿e gotowa³yœmy na papierze, bo dok³adnie musia³yœmy opisaæ wykonywane czynnoœci.
A co dobrego dziewczêta serwowa³y wczasowiczom? Zupê pomidorow¹ z ry¿em, ³ososia na
ruszcie, ziemniaki z wody i fasolê z mas³em, deser truskawkowy. Do tego wodê mineraln¹.
Dwa dni wczeœniej absolwentki Technikum zalicza³y test teoretyczny sk³adaj¹cy siê z dwóch
czêœci: zawodowej czyli gastronomicznej oraz
ekonomicznej.
Prace egzaminacyjne w zewnêtrznych oœrodkach
egzaminacyjnych poprawiaæ bêd¹ nauczyciele
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z uprawnieniami egzaminatora.
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WSL z wizyt¹
w Brzeszczach
„Logistyka na progu XXI wieku” oraz
„Ekologistyka - jak logistyka mo¿e pomóc œrodowisku naturalnemu?” - to tematy wyk³adów,
w których uczestniczyli uczniowie z Powiatowego Zespo³u nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Brzeszczach.
Pierwszy z nich wyg³osi³ doc. dr in¿. Ireneusz Fechner, Kanclerz Wy¿szej Szko³y Logistyki, drugi - dr in¿. Stanis³aw Krzy¿aniak, Zastêpca Dyrektor ds. Badañ Instytutu Logistyki i Magazynowania, wyk³adowca WSL. Goœcinne wyk³ady dla uczniów trzech klas kszta³c¹cych w zawodzie „technik logistyk” odby³y siê 8 czerwca
2011 roku w siedzibie szko³y.
Delegacja WSL wizytowa³a w Brzeszczach w ramach wspó³pracy podpisanej miêdzy poznañsk¹
uczelni¹, a Powiatowym Zespo³em nr 6 Szkó³

Wyk³ady dla uczniów PZ nr 6

Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych. Powiatowa
„szóstka” by³a jedyn¹ szko³¹ w Polsce, która jako
pierwsza podpisa³a porozumienie o wspó³pracy
z poznañsk¹ uczelni¹. Po wyk³adach goœcie wpisali siê do kroniki szkolnej. Zarówno uczniowie,
jak i Dyrekcja szko³y byli zachwyceni - mówi
Krzysztof Klimczak, nauczyciel przedmiotów
logistycznych w szkole w Brzeszczach - Ju¿ siê
nie mog¹ doczekaæ kolejnych wyk³adów prowadzonych przed specjalistów z WSL - dodaje.

Dyrektor Administracyjny
Rzecznik Prasowy
Wojciech Zalewski
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Zbierajmy i segregujmy
31 maja w Oœrodku Kultury podsumowano V edycjê projektu ekologiczno-edukacyjnego „Dzieciaki Eko-logiczne” prowadzonego w roku szkolnym 2010/2011.
W tegorocznej edycji wziê³o udzia³ 25 grup
z wszystkich przedszkoli gminy Brzeszcze. 625
dzieci wraz z 31 nauczycielami w trakcie realizacji projektu mog³o wspólnie poznawaæ przyrodê, tworzyæ oryginalne prace plastyczne z gliny
i darów natury, uczyæ siê zasad segregacji odpadów i prostych sposobów ochrony naturalnego
piêkna Ziemi.
W tym roku jednym z elementów projektu by³y
konkursy dla rodzin. W konkursie fotograficznym
pn. „Zwierzêta to moi przyjaciele - lubiê, szanujê, dbam” jury przyzna³o 1. m. Monice Miszuta
i Oskarowi Fic (Jawiszowice); 2 m. Agnieszce Sewera (Czechowice-Dziedzice); 3 m. Dawidowi
Sikora (Jawiszowice). Wyró¿nienia otrzymali:
Kamila Zaj¹c, Anna Wawro, Jagna Kwiatkowska,

Niezwyk³y prezent
Pod koniec maja sklepy zabawkowe, podobnie jak kwiaciarnie kilka dni wczeœniej,
prze¿ywaj¹ oblê¿enie. Klocki, lalki, autka i misie wêdruj¹ do uszczêœliwionych w³aœcicieli
i w³aœcicielek 1 czerwca. Jednak najlepszym
prezentem, jaki mo¿e dostaæ maluch w
dniu swojego œwiêta, pozostaj¹ poœwiêcony czas i starania rodziców.

szowianie i przecieszynianie. Najlepszymi zbieAmelia Adamczyk (wszyscy z Jawiszowic), Maraczami puszek zostali: Maja Chmielniak (Zasorek Krzeczkowski i Anna Bartosik (Czechowicele), Adrian Andruszko (Przecieszyn), Weronika
Dziedzice), Jagoda Zió³kowska (Brzeszcze).
Daniel (Jawiszowice), Julia Krajniewska i WikW konkursie plastyczno-technicznym pn. „Œmietoria Kania (Skidziñ). Bateciosztuka - czyli coœ z nirii najwiêcej nazbierali:
czego” jury przyzna³o 1.
Rafa³ Jarosz (Brzeszcze),
m. Bart³omiejowi NaraMagdalena Mleczko (Zasowi (Przecieszyn), Kasole), Kamil Apryas (Przemilowi Kopeæ (Czechocieszyn), Liwia Poprawa
wice-Dziedzice), Dawi(Jawiszowice).
dowi Sikorze (Jawiszo- Bardzo dziêkujê za zaangawice), 2. m. £ukaszowi
¿owanie w zbiórki nie tylko
Janusz i Wiktorii Herdzieciom, ale tak¿e, a mo¿e
czek (Czechowice-Dzieprzede wszystkim im rodzidzice), 3. m. Ninie Nycom. Mam nadziejê, ¿e w przyderek i Jowicie Duszyñsz³ym roku szkolnym bêskiej (Skidziñ).
Przedszkolaki zbiera³y Nagrodzone dzieci z Przedszkola „Pod Têcz¹” dziemy kontynuowaæ projekt. Zbierajmy i segregujtak¿e baterie i puszki alu- w Jawiszowicach
my odpady, uczmy siê szacunku dla przyrody,
miniowe po napojach. Najwiêcej puszek zgromabo naprawdê warto - mówi³a na zakoñczenie
dzi³y kolejno dzieci ze Skidzinia, Zasola, Przespotkania Agnieszka Zió³kowska, koordynatorcieszyna i Jawiszowic. W zbiórce baterii przodoka projektu. - Szczególne podziêkowania w tym
wali kolejno mali brzeszczanie, zasolanie, jawimiejscu kierujemy do dzieci oraz pañ wychowawczyñ z przedszkola w Skidziniu za uœwietZ zapartym tchem œledzi³y to, co dzia³o siê na
nienie uroczystego podsumowania projektu
scenie, niektóre poznawa³y swoich rodziców, najwspania³ym przedstawieniem ekologicznym.
m³odszym jednak nie mog³o pomieœciæ siê w g³oGratulujemy im równie¿ zdobycia nagrody w
wach, ¿e na przyk³ad brodaty, groŸnie wygl¹daogólnopolskim konkursie organizowanym
j¹cy król to ich w³asny, osobisty tatuœ! Z utrzyprzez Fundacjê RECAL „Szkolne i przedszkolmaniem ciszy na widowni nie by³o problemu, bo
ne projekty recyklingowe” za rok szkolny
widzowie wpatrywali siê w aktorów jak urzecze2010/2011.

W tym roku z okazji dnia dziecka maluchy z przedszkola „Pod ¯yraf¹” otrzyma³y prezent ca³kiem niezwyk³y. Ju¿ pó³ roku
temu rodzice pociech z grupy IV (piêciolatki) wpadli na pomys³, by z okazji czerwcowego œwiêta zorganizowaæ przedstawienie. Wybór scenariusza bajki pad³ na „Królewnê Œnie¿kê i siedmiu krasnoludków”.
Próby trwa³y ponad pó³ roku. Trudno by³o
zebraæ niema³¹ grupê ludzi, którzy na dodatek pracuj¹ na zmiany, by spotkali siê na
Po powrocie krasnoludki znajduj¹ w chatce goœcia...
2-3 godzinne próby w jednym miejscu i czani. Próbowali jedynie ostrzec Œnie¿kê, „by nie
sie. Wszystko siê jednak uda³o i dzieci do ostatjad³a tego jab³ka!!!” (daremnie).
niej chwili nie wiedzia³y co siê œwiêci.
- Musieliœmy udawaæ, ¿e do przedszkola chodzi- Jestem pod wra¿eniem trudu, jaki rodzice w³omy na wywiadówki! - przyznaj¹ Agnieszka ¿yli w zorganizowanie tego przedstawienia.
mama Tomka, Wiola - mama Bartosza i Iza Wszystko przygotowali sami - od piêknych demama Dominika, wszystkie w krasnoludkowych
koracji i kostiumów po fachowe nag³oœnienie
przebraniach.
i oprawê muzyczn¹ - stwierdza opiekunka IV gru- Du¿o ich ostatnio by³o, nawet po dwie w typy, Zofia Kozak.
godniu, ale na szczêœcie nie wzbudzi³y podejTrzeba przyznaæ (ku niema³emu zaskoczeniu), ¿e
rzeñ - œmiej¹ siê inne krasnoludki: Ania - mama
samym piêciolatkom ich œwiêto nie kojarzy siê
Asi, Wojtek - tata Jonathana i Barbara - mama
g³ównie z zabawkami, choæ oczywiœcie 1 czerwca
Marcina.
„dzieckowi daje siê prezenty”. Zapytani o szcze- Na pewno by³o warto - przytakuj¹ Ma³gorzata gólny charakter tego dnia, odpowiadali:
mama Bartosza oraz Ewelina i Rafa³, rodzice Fi- Ja œpiê dziœ u mojego najfajniejszego kolegi
lipa i Emilki.
i bêdziemy graæ w pi³kê! (Micha³).
Zabawki siê zepsuj¹, w najlepszym razie za parê
- Mnie i siostrê mama zabiera do kina na bajkê!
lat wyl¹duj¹ w k¹cie, s³odycze zostan¹ zjedzone
(Asia).
a kwiatki zwiêdn¹, jednak wspomnienie przed- A ja idê z rodzicami na basen! (Dominik).
stawienia na pewno przetrwa w pamiêci wiêkszo- A u mnie œpi kole¿anka! (Oliwka).
œci dzieci wiele, wiele lat.
Poza tym w Dzieñ Dziecka wolno tañczyæ (MaI bêdzie trwaæ d³ugo i szczêœliwie.
dzia), skakaæ (Szymon) i robiæ pajacyki (Bartosz),
KONIEC
i wszystko, co w inne dni tylko „nieraz mo¿na”.
Katarzyna Senkowska
O 11.00 dzieci wmaszerowa³y do sali teatralnej.

Ewa Pawlusiak

Jedz owoce i warzywa
Edyta Bogusz ze Szko³y Podstawowej w Jawiszowicach otrzyma³a wyró¿nienia za pracê
w powiatowym konkursie plastycznym „Zdrowie na talerzu”.
Edyta zdoby³a nagrodê za pracê „Jedz owoce i warzywa”. Konkurs realizowany jest w ramach pi¹tej edycji programu edukacyjnego
„Trzymaj formê”, ogólnopolskiego programu
edukacyjnego, który promuje zbilansowan¹ dietê
i aktywnoœæ fizyczn¹ wœród m³odzie¿y szkolnej.
Tematyka wi¹¿e siê z problemem epidemii nadwagi i oty³oœci wœród ludnoœci krajów rozwiniêtych i rozwijaj¹cych siê. Œwiatowa Organizacja
Zdrowia podjê³a szeroko zakrojone dzia³ania
na wniosek krajów cz³onkowskich zaniepokojonych w/w problemem, który zosta³ zdiagnozowany w 2002 r. po opublikowaniu Œwiatowego
Raportu o stanie zdrowia ludnoœci na œwiecie.
Zosta³y równie¿ opracowane kolejne dokumenty maj¹ce na celu po³¹czenie i uporz¹dkowanie
podejmowanych lokalnych dzia³añ. Program
„Trzymaj Formê!” jest skierowany do m³odych
ludzi najbardziej nara¿onych na skutki nieprawid³owego ¿ywienia. Organizatorami projektu
s¹ Pañstwowa Inspekcja Sanitarna oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów ¯ywnoœci” (partnerstwo publiczno-prywatne). Koordynacj¹ przedsiêwziêcia zajmuj¹ siê specjaliœci
oœwiaty zdrowotnej i promocji zdrowia Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej. Patronat nad programem przyjê³y Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Ministerstwo Sportu oraz Instytut ¯ywnoœci
i ¯ywienia.

Katarzyna Wituœ
Odg³osy Brzeszcz
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Dzieñ Dziecka

Nie trzeba byæ bogaczem, by ofiarowaæ coœ cennego drugiemu cz³owiekowi. Mo¿na podarowaæ mu odrobinê swego czasu i uwagi.
Doroty Green

XIII Dzieñ Dziecka
Na os. Szymanowskiego

kszta³c¹cych im. prof. Kazimierza Bielenina.
Nie da siê ukryæ, ¿e radoœæ odczuwaliœmy wszyscy: dzieci z powodu zabawy, a organizatorzy
i sponsorzy - patrz¹c na uœmiechy maluchów.

Hanna W³odarczyk

Na os. Paderewskiego

ja¿d¿ki konnej. Ci, którzy najlepiej spisali siê na
przygotowanym przez stra¿ników miejskich torze
przeszkód w miasteczku rowerowym odbierali nagrody. Atrakcji w tym dniu dostarczy³a równie¿ parada motocykli oraz pokaz sztuk walki w wykonaniu Klubu Oyama Karate pod kierunkiem instruktora Marka Wawrzyñskiego, mieszkañca Boru.
W organizacji imprezy Dom Ludowy wspomóg³ Samorz¹d Mieszkañców, który ufundowa³ te¿ nagrody w konkursach, o poczêstunek
zaœ zadbali sponsorzy.

JC

W Jawiszowicach
4 i 5 czerwca Zarz¹d Samorz¹du Osiedlowego nr 4 w Brzeszczach przy wspó³pracy z Zarz¹dem Samorz¹du Osiedlowego nr 3 i 7, Œwietlicy na oœ. Szymanowskiego i Oœrodka Kultury
w Brzeszczach, zorganizowa³ dwudniowy XIII
Gminny Dzieñ Dziecka na os. Szymanowskiego. Impreza obfitowa³a w ró¿nego typu atrakcje. Mo¿na by³o obejrzeæ pokazy tañca towarzyskiego par mistrzowskich Klubu Tañca Towarzyskiego „Ragtime” z Kêt, sprzêtu gaœniczego
OSP Brzeszcze, sztuk walki z Oœwiêcimskiego
Klubu Karate, motocykli z Brzeszczañskiego Biker Team, wystêp w wykonaniu zespo³u „Mamamia” ze szko³y tañca „Presti¿” w Oœwiêcimiu.
Do dyspozycji dzieci by³a dmuchana zje¿d¿alnia, trampolina oraz œcianka wspinaczkowa.
Odby³y siê równie¿ konkursy sprawnoœciowe
indywidualne i dru¿ynowe, przez brzeszczañsk¹ Policjê zorganizowany zosta³ rowerowy tor przeszkód, a ponadto taniec „Zumba”
dla wszystkich obecnych, malowanie twarzy,
a tak¿e konkurencja wzbudzaj¹ca najwiêcej
emocji - przeci¹ganie liny w trzech kategoriach
wiekowych. Na zg³odnia³ych czeka³a smaczna
grochóweczka. Ostatnim punktem sobotniego
popo³udnia by³a loteria fantowa, w której
g³ówn¹ nagrodê stanowi³ rower. Wygra³a go 8letnia dziewczynka z losem nr13. W niedzielê
natomiast deszczowe chmury wisia³y srogo nad
Brzeszczami. Nie wszystkich to jednak odstraszy³o. Pe³ni optymizmu rozpoczêliœmy drugi
dzieñ zabaw. Dzieci zd¹¿y³y pojeŸdziæ na koniach, upiec kie³baski i sprawdziæ siê na torze
przeszkód. A potem niestety wody z nieba przybywa³o i zakoñczyliœmy imprezê. Cz³owiek
w pojedynkê niewiele mo¿e zdzia³aæ, jednak
wspólnie ka¿dy cel jest ³atwiej osi¹galny - dwudniowy XIII Dzieñ Dziecka móg³ siê odbyæ
dziêki dobrej woli wielu ludzi. Dziêkujemy
sponsorom, wszystkim tym, którzy przygotowali grochówkê, dekoracje, losy, transport, nag³oœnienie i wszystkim tym, którzy pomagali
w sprawnym przeprowadzeniu imprezy. Dziêkujemy równie¿ tym, którzy prezentowali swoje
umiejêtnoœci zwi¹zane z prac¹ lub swoj¹ pasj¹,
a tak¿e wolontariuszom i ich opiekunom z Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi im.
Ks. Jana Twardowskiego oraz z Powiatowego
Zespo³u Nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogólno-
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Œwietlica na os. Paderewskiego i Samorz¹d
Osiedlowy nr 6 dla milusiñskich z okazji ich
œwiêta przygotowali liczne konkursy i zabawy.
Kto chcia³, uczestniczy³ w sztafecie sportowej,
konkursie plastycznym, rzucie do kosza i tarczy,
tworzeniu letniego stroju. Inni ochoczo strzelali
pi³k¹ do bramki oraz w poprzeczkê. Zwolennicy dwóch kó³ek wykazywali siê umiejêtnoœciami w miasteczku rowerowym, które przygotowali funkcjonariusze Policji i Stra¿ Miejska.
Najm³odsi do woli korzystali ze zje¿d¿alni, jazdy na koniach i malowaniu twarzy.
By³a te¿ parada motocykli oraz pokaz gaszenia
ognia przygotowany przez stra¿ jawiszowick¹.
Poza tym mnóstwo upominków i ³akoci dla milusiñskich. Na ka¿dego czeka³y kie³baski i soczki.
W przygotowaniu Dnia Dziecka pomagali wolontariusze: Kamila Kutek, Angelika Kwaœny,
Dominika Ko³odziejska, Wojtek i Andrzej
¯mudka, Dorota Zawadzka, Aleksandra Jab³oñska, Justyna Kula, Zygmunt Wudke, Zbigniew
Rodak i Agnieszka Tatarzyñska.

BK

W Borze

Rodzinny Dzieñ Dziecka w Brzeszczach-Borze
przebiega³ pod znakiem zabawy i licznych atrakcji. Najm³odsi szaleli na dmuchanej zje¿d¿alni
i helikopterze. Mi³oœnicy koni korzystali z prze-

Pami¹tkowe zdjêcie milusiñskim zapewne
d³ugo przypominaæ bêdzie radosny Dzieñ Dziecka w œwietlicy Oœrodka Kultury w Jawiszowicach.
Obchodzi³y go najm³odsze dzieci z Klubu Malucha, wnuki cz³onków Klubu Seniora i dzieci
uczêszczaj¹ce na zajêcia œwietlicowe. Najm³odszym sporo uœmiechu i wra¿eñ dostarczy³y m.in.
zabawy z chust¹ i balonikami oraz rysowanie
kred¹ na tarasie. Starsze dzieci rywalizowa³y w
konkurencjach sportowych. Wszyscy zajadali siê
pysznymi ciasteczkami ufundowanymi przez
cukierniê Maja w Jawiszowicach oraz cieszyli
siê z nagród, które otrzymali. S³owa podziêkowañ za dofinansowanie obchodów kierujemy do
So³tysa i Rady So³eckiej w Jawiszowicach.

G.S.

W Skidziniu
i Wilczkowicach

Dzieci z Wilczkowic i Skidzinia œwiêtowa³y
Dzieñ Dziecka w Domu Ludowym w Skidziniu.
Tym razem bawi³y siê „Na rycerskim zamku”.
W zabawach i konkursach spotkaæ mo¿na by³o
rycerzy, giermków i oczywiœcie ksiê¿niczki. Tak

Dzieñ Dziecka
doborowe towarzystwo uczestniczy³o w „Obronie Twierdzy”, „Œlepy rycerz” szuka³ swojej
ksiê¿niczki, która musia³a zadbaæ o „fryzurê
z epoki”. Ksiê¿niczki wykaza³y siê te¿ zdolnoœciami artystycznymi haftuj¹c chusteczkê dla ukochanego. Du¿o emocji dostarczy³ równie¿ „Turniej rycerski”, a w nim rzut lanc¹ do tarczy oraz
„Walka ze smokiem”. Uzupe³nieniem zmagañ rycerskich by³ konkurs „Tañca dworskiego”.
Organizacjê imprezy wspar³a Rada So³ecka
Wilczkowic, radny Krzysztof Bielenin oraz Rada
Rodziców przy SP Skidziñ. Wszystkim serdecznie dziêkujemy.

AC

W Zasolu

Œwietlica w Zasolu ju¿ po raz kolejny z okazji Dnia Dziecka przygotowa³a dla milusiñskich
liczne atrakcje, zabawy, konkursy. Wra¿eñ nie brakowa³o. Pokaz druhów miejscowej Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej zapiera³ dech w piersiach. M³odzie¿owa sekcja OSP zaprezentowa³a siê w musztrze, natomiast w Punkcie Medycznym mo¿na
by³o dowiedzieæ siê w jaki sposób udzielaæ pierwszej pomocy. Niespodziankê sprawili równie¿
motocykliœci z klubu „Biker Time” Brzeszcze,
którzy zagoœcili u nas po raz kolejny.
Swoje umiejêtnoœci taneczne zaprezentowa³y
dzieci uczêszczaj¹ce na zajêcia œwietlicowe. Na
tych, których rozpiera³a energia czeka³a zje¿d¿alnia dmuchana, basen z kulkami batuta oraz przeja¿d¿ka konna.
Milusiñscy wspólnie z rodzicami chêtnie uczestniczyli w konkursach i konkurencjach sportowych, co sprawi³o i tym najwiêkszym wiele radoœci. To mi³e, ¿e w tym dniu wszyscy znakomicie siê bawili. Dziêki hojnoœci sponsorów
mo¿na by³o czêstowaæ siê kie³baskami, s³odyczami, sokami.

WSz

Bezpieczne zabawki dla dzieci
Jaka powinna byæ zabawka dla malucha,
na co zwróciæ uwagê przy jej zakupie? Zapytaliœmy o to Katarzynê Czajê, mamê Oliwii, Filipa i Jagody, która w Brzeszczach prowadzi
sklep „Ma³y VIP”.
Przy wyborze zabawek nale¿y kierowaæ siê
przede wszystkim zasad¹ bezpieczeñstwa, pamiêtaj¹c, ¿e ma³e dziecko wszystko bierze do buzi,
a jego zdolnoœci manipulacyjne osi¹gn¹ doskona³oœæ
dopiero w 5-6. roku ¿ycia.
Zanim coœ kupisz, dobrze to
obejrzyj. Bezpieczna zabawka nie mo¿e zawieraæ
ma³ych elementów, które
dziecko mo¿e po³kn¹æ, w³o¿yæ sobie do noska czy ucha.
Wszystkie jej czêœci musz¹
byæ na trwa³e przymocowane (np. oczko czy nosek misia nie mog¹ byæ ³atwe do
wyjêcia). Wa¿ne jest równie¿ wykoñczenie zabawki,
a wiêc krawêdzie czy szwy.
Mechanizmy, które s¹ w zabawce, powinny byæ
tak skonstruowane, by dziecko mog³o je samo
uruchomiæ (odpowiednio do wieku). W przypadku zabawek dla niemowl¹t musisz mieæ mo¿liwoœæ umycia ich lub wyprania. Kupuj¹c zabawkê trzeba j¹ dobrze obejrzeæ, zdarza siê, ¿e na etykietach producenci zni¿aj¹ wiek dziecka, dla którego zabawka jest przeznaczona. Materia³ z którego wykonana jest zabawka musi byæ trwa³y
i odporny na uszkodzenia. Po uderzeniu zabawka nie mo¿e pêkn¹æ, nie powinien odpaœæ od niej
¿aden element, a z pluszaka wychodziæ futerko.
Tworzywo, z którego jest wykonane, nie mo¿e
zawieraæ szkodliwych substancji (np. ftalanów)
albo ich wydzielaæ (np. chromu lub o³owiu). Farby u¿yte do pomalowania musz¹ byæ nietoksyczne i nie³uszcz¹ce siê. Nale¿y dok³adnie czytaæ etykiety na zabawkach. Jednak nie ka¿da zabawka
musi mieæ instrukcjê. Jest ona konieczna (w jêzyku polskim), jeœli zawiera informacjê o warunkach bezpiecznego jej u¿ywania. Dotyczy to np.
huœtawek, zje¿d¿alni i zabawek bêd¹cych miniatur¹ lub modelem urz¹dzeñ u¿ywanych przez
doros³ych (np. sprzêtów domowych). Baterie
w zabawkach powinny byæ tak umieszczone, by

Na Szkolnym Pikniku
4 czerwca na stadionie LKS Jawiszowice
odby³ siê Piknik Rodzinny po³¹czony z Rajdem
Rowerowym dla dzieci ze Szko³y Podstawowej
w Jawiszowicach i ich rodzin.
Atrakcji by³o mnóstwo: 8-metrowa œcianka
wspinaczkowa, kula Zorbing, band¿i, statek dmuchany, malowanie twarzy, nauka gry na gitarze
oraz tor przeszkód zorganizowany przez harcerzy. Mo¿na by³o zjeœæ pyszn¹ grochówkê, kie³basê z grilla oraz ciasta upieczone przez rodziców. Wiele radoœci przysporzy³a równie¿ loteria
fantowa, w której ka¿dy los wygrywa³. Dodatkowo wylosowano 5 nagród g³ównych: rower, m³odzie¿owy boombox, aparat fotograficzny i dwie

dziecku nie uda³o siê ich samodzielnie wyj¹æ.
Œrubki mocuj¹ce klapkê (podobnie jak wszystkie
inne) musz¹ byæ schowane w g³êbokich rowkach.
Instrukcja obs³ugi zaœ powinna zawieraæ informacje o rodzaju baterii, mo¿liwoœci ich ³adowania. Wa¿ne jest to, aby nie mieszaæ ze sob¹ ró¿nych rodzajów baterii. Wszelkie zabawki elektryczne nie mog¹ byæ zasilane pr¹dem o napiêciu
wy¿szym ni¿ 24 V. Czasem warto wydaæ wiêcej
pieniêdzy na jedn¹ rzecz ni¿
kupowaæ kilka tañszych. Zabawki z miêkkiego plastiku
mog¹ zawieraæ np. ftalany
(substancje o dzia³aniu rakotwórczym, dziêki którym plastik jest sprê¿ysty). Choæ przepisy zabraniaj¹ ich u¿ywania
(w zamian stosuje siê surowce silikonowe), zdarzaj¹ siê
zabawki, które je zawieraj¹.
Graj¹ce zabawki nie mog¹ byæ
zbyt g³oœne, a ich dŸwiêk
dra¿ni¹cy. Wykaza³a to kontrola Pañstwowej Inspekcji
Handlowej. Przy zakupie
zwracajmy uwagê na oznakowania. Na ka¿dej
zabawce powinny byæ:
- symbol CE - znak
zgodnoœci z wymogami
Unii Europejskiej (nie
jest to certyfikat bezpieczeñstwa ani œwiadectwo jakoœci!);
- nazwa i adres producenta (przedstawiciela,
importera);
- informacja o wieku dziecka, dla którego zabawka jest przeznaczona…
- …i o przyczynach ograniczeñ wiekowych (np.
zawiera ma³e elementy czy konieczny nadzór osoby doros³ej).

K. Wituœ

Ÿ ród³o: http://babyonline.pl
Rejestr niebezpiecznych zabawek mo¿na znaleŸæ
na www.uokik.gov.pl.

Uwaga
Na dziesiêæ pierwszych czytelniczek, które pojawi¹ siê z tym
numerem „Odg³osów Brzeszcz”
w sklepie „Ma³y Vip” w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 4,
czeka 40 proc. rabat!

Podziêkowanie
MP-3. Uœmiech na twarzach dzieci goœci³ dziêki
wielu sponsorom, za co sk³adamy serdeczne podziêkowania. Dziêkujemy równie¿ wszystkim
ludziom dobrej woli oraz rodzicom, którzy przygotowali piknik.

Serdeczne podziêkowania dla dzieci, m³odzie¿y oraz doros³ych - wszystkich ludzi dobrej woli,
sponsorów za pomoc w organizacji XIII Gminnego Dnia dziecka na Osiedlu Szymanowskiego
i Nazieleñcach sk³ada Przewodnicz¹cy Samorz¹du Osiedlowego nr 4.

Rada Rodziców

S³awomir Drobny
Odg³osy Brzeszcz
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Kultura

Œwiêtojanki
Gdy s³oñce Raka zagrzewa,
A s³owik wiêcej nie spiewa,
Sobótkê, jako czas niesie,
Zapalono w Czarnym Lesie.
Jak staropolska tradycja nakazuje, po
Wielkanocnym czasie wiosenne œwiêto zes³ania Ducha nastaje, Zielonymi Œwi¹tkami
przez obyczaj zwane. Wesel¹ siê rolnicy, wesel¹ dwory - procesje po granicach pól
ci¹gn¹, ze œpiewem nios¹c obraz Bogarodzicy i chor¹gwie koœcielne.

Noc Œwiêtojañska; Henryk Siemiradzki

Zes³ania Ducha Œwiêtego, potocznie: Zielonych Œwi¹tki, Noc Kupa³y czy Noc œwiêtojañska to wydarzenia obchodzone wraz z nastaniem lata co do których czêsto pojawia siê
wiele niejasnoœci i pomy³ek. Chocia¿ wywodz¹
siê z ró¿nych tradycji, w powszechnym odczuciu maj¹ ze sob¹ bardzo wiele wspólnego.
Œwiêto Zes³ania Ducha Œwiêtego funkcjonuje
w religii chrzeœcijañskiej jako obchodzone zarówno przez katolików, protestantów jak i prawos³awnych. W czasach starotestamentalnych
po siedmiu tygodniach od œwiêta Paschy upamiêtniaj¹cej wyjœcie z Egiptu w trzecim miesi¹cu zwanym Siwan (wed³ug naszego kalendarza jest to prze³om maja i czerwca) uroczyœcie obchodzono œwiêto pierwszych zbiorów.
Wyrazem wdziêcznoœci za plony by³y ofiary
z chleba i zwierz¹t sk³adane Bogu. Wyprawiano tak¿e uczty, zapraszaj¹c na nie szczególnie biednych, sieroty i wdowy. W tym czasie
pielgrzymowano równie¿ do œwi¹tyni jerozolimskiej. Jeœli chodzi o tradycjê nowotestamentaln¹, œwiêto zosta³o ustanowione na pami¹tkê zes³ania Ducha Œwiêtego 49 dni po
Zmartwychwstaniu Pañskim. Wtedy trwaj¹cy
w wieczerniku na modlitwie uczniowie Jezusa otrzymali dar ksenolalii… „Nagle spad³ z nieba szum, jakby uderzenie gwa³townego wiatru. Ukaza³y siê im te¿ jêzyki jakby z ognia. I wszyscy zostali nape³nieni Duchem Œwiêtym i zaczêli mówiæ obcymi jêzykami” (Dz 2,2-4). Wydarzenie to jest czêsto porównywane z chaosem
powsta³ym na wie¿y Babel - dar jêzyków symbolizuje pojednanie ludzi ochrzczonych ró¿nych ras, kultur i narodowoœci. W ten sposób
dope³ni³a siê równie¿ obietnica z³o¿ona ludziom przez Chrystusa, poniewa¿ za Jego
spraw¹ na ziemiê zst¹pi³ Paracletus. Niektórzy
t³umacz¹ tê greck¹ nazwê jako „pocieszyciel”,
„obroñca” lub „adwokat”, jednak wa¿nym po-
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walcz¹ i rywalizuj¹ - szczególnie podczas letzostaje jeszcze fakt, ¿e Paracletus to Duch, któniego przesilenia, kiedy noc jest najkrótsza, a dzieñ
ry odpowiada na wezwanie. Religia zak³ada, ¿e
najd³u¿szy. Wierzono, ¿e w tym czasie ludzie
owo wezwanie musi siê jednak pojawiæ, by
s¹ szczególnie podatni na z³e czary i dzia³anie
Duch móg³ zacz¹æ dzia³aæ. Sam cz³owiek czênieczystych mocy, wiêc ogniska palono rówsto o tym zapomina lub nie zdaje sobie sprawy,
nie¿ dlatego, by je odstraszyæ. Ogieñ mia³ symjaka si³a mo¿e pospieszyæ mu z pomoc¹. Z kobolizowaæ równie¿ cz¹stkê s³oñca, któremu zalei drugi Dzieñ Zes³ania Ducha Œwiêtego obpewniano w ten sposób panowanie przez
chodzony jest przez katolików jako œwiêto
okr¹g³¹ dobê. Kupalnocka poœwiêcona by³a
Maryi, Matki Koœcio³a.
wiêc g³ównie temu ¿ywio³owi i jego mocy. Sam
Najbardziej kolorowo przedstawiaj¹ siê w tym
termin sobótka wywodzi siê od sabat, gdy¿ tak
wzglêdzie wierzenia pogañskie. Oczywiœcie pourzêdnicy koœcielni nazywali majowe ogniska.
jawia siê wiele wspólnych elementów z obrz¹dSkoki przez ogniska wi¹¿¹ siê z oczyszczekami chrzeœcijañskimi, poniewa¿ koœció³ staniem - zarówno siebie z chorób, jak i samej
ra³ siê adaptowaæ stare zwyczaje nawracanych
ziemi z wodnych demonów, które mog³yby zaludów. W obu przypadkach wystêpuje wiêc traszkodziæ wegetacji zbó¿ i innych roœlin. Podobdycja majenia zieleni¹ domów
nie byd³o okadzano dymem ze spalonych zió³.
(wianki wieszane nad progiem
Bardzo czêsto zbierano te¿ wtedy ³opian i bymia³y chroniæ przed piorunami,
licê, gdy¿ wierzono, ¿e zrywane w tê konkretn¹
gradem i chorobami) oraz radoœæ
noc maj¹ najsilniejsze dzia³anie. Dziewczêta
z nastania lata i zwi¹zanych z tym
najczêœciej rozgl¹da³y siê jednak za jêzyczniuczt. Wierni urz¹dzali procesje
kiem (gatunek paproci) - „NasiêŸrzale, rwê ciê
z obrazami œwiêtych i ze œpiewem
œmiele, piêci¹ palcy, szóst¹ d³oni¹ - niech siê
wzd³u¿ pó³ uprawnych, œwiêcono
ch³opcy za mn¹ goni¹”. Byæ mo¿e st¹d pochotak¿e zio³a i zwierzêta, co mia³o
dzi szerzej znany obyczaj poszukiwania kwiazapewniæ urodzaj w nadchodz¹tu paproci. Zgodnie z podaniami, zakwita on
cym roku. Palenie ognisk w noc
tylko raz, na krótko, w noc Kupa³y w najgêstprzesilenia letniego (21/22 czerwszych ostêpach leœnych. Jest pilnie strze¿ony
ca) posiada ju¿ typowo przedprzez leœne duchy (Litwini maj¹ na nie sposób
chrzeœcijañskie korzenie, chocia¿
kreœl¹c na ziemi wokó³ siebie krêgi ga³¹zk¹ jakoœció³ ustanowi³ „konkurencyjrzêbiny), bowiem œmiertelnik, który go znajne” œwiêto œw. Jana, w³aœciwie jego wigiliê, nadzie i zdo³a zerwaæ, bêdzie móg³ zobaczyæ
zywane noc¹ œwiêtojañsk¹, które przypada na 23/
wszystkie skarby zakopane pod ziemi¹ lub spe³24 czerwca. W dawnej Polsce gromiono ten zwyniæ swoje nierealne marzenia. Zarówno z noc¹
czaj zarówno z ambon jak i z dworów - „po trosze
œwiêtojañska jak i sobótkow¹ wi¹¿e siê rówz pobo¿noœci, po trosze dla bezpieczeñstwa”, noc¹
nie¿ tradycja puszczania wianków na wodê
ucztowano bowiem nie tylko na ³¹kach, wzgórzach,
przez niezamê¿ne dziewczêta. Jeœli wianek nie
ale równie¿ w lasach. W obu przypadkach noc stazatonie, nie zapl¹cze siê w wir czy przybrze¿nowi granicê œwi¹t wiosennych i czas rozpoczêcia
ne sitowie i zostanie wy³owiony przez m³oletnich prac.
dzieñca, wed³ug zwyczaju panna mo¿e byæ
Noc Kupa³y pozostaje zarówno jednym z najpewna wesela w ci¹gu roku.
bardziej znanych, ale jednoczeœnie najbardziej
tajemniczych œwi¹t s³owiañskich,
ba³tyckich, germañskich, celtyckich
i czêœci ugrofiñskich. Etymologii
tego imienia jest wiele - koœció³ na
przyk³ad próbowa³ wywodziæ sens
od korzenia „k¹paæ”, czyli chrzciæ
(dawniej chrzest odbywa³o siê
przez zamoczenie ca³ego cia³a, czyli rytualna k¹piel). Na gruncie jêzykoznawczym najczêœciej przyjmuje siê, ¿e wyraz kupa³a pochodzi z indoeuropejskiego pierwiastka kump, oznaczaj¹cego grupê, gromadê, zbiorowoœæ, z którego wywodz¹ siê s³owa takie jak kupa,
skupiæ, kupiæ. Mniej prawdopodobne wydaje siê powi¹zanie z Kupidem, czyli patronem zakochanych, Sobótki w Skidziniu
Zwyczajowych ognisk nie mog³o zabrakn¹æ rówchocia¿ w czasach pogañskich ciep³a, najkrótnie¿ w gminie Brzeszcze:
sza w roku noc sprzyja³a kojarzeniu siê w pary.
- Sobótki urz¹dzamy regularnie od kilku lat
To bezsprzecznie œwiêto mi³oœci, p³odnoœci,
wspólnie z Zespo³em Skidzinianie. Ognisko pas³oñca i ksiê¿yca. Pewna litewska pieœñ opolimy przed remiz¹ stra¿ack¹, na miejscu s¹ wiêc
wiada o tym, jak to pierwszej wiosny po stwozawsze specjaliœci, którzy czuwaj¹ nad bezpierzeniu œwiata, Ksiê¿yc (on - Menulis) wzi¹³ œlub
czeñstwem imprezy. Zbieramy siê przy sto³ach
ze S³oñcem (ona - Saule). Kiedy jednak S³oñce
piknikowych, gdzie do póŸnej nocy trwa wesopo nieprzespanej nocy poœlubnej wsta³o i wznio³a biesiada z piosenk¹ - mówi Zofia Piwowar,
s³o siê ponad horyzont, Ksiê¿yc je opuœci³ i zdraorganizatorka spotkania.
dzi³ z Jutrzenk¹. Od tamtej pory oba cia³a niebieskie s¹ wrogami, którzy nieustannie ze sob¹
Katarzyna Senkowska

Kultura

Srebrny jubileusz w Borze
4 czerwca spo³ecznoœæ Brzeszcz-Boru œwiêtowa³a 25 lat dzia³ania miejscowego Domu Ludowego. Tym, którzy anga¿owali siê w jego
powstanie oraz pracowali na sukcesy placówki, dziêkowano okolicznoœciowymi dyplomami
i oklaskami.

Zas³u¿eni dla Domu Ludowego

Za zaanga¿owanie i wk³ad w³o¿ony w kreowanie pozytywnych przemian w œrodowisku lokalnym oraz rozwój dzia³alnoœci spo³eczno-kulturalnej w Borze wiceburmistrz Arkadiusz W³oszek uhonorowa³ budowniczych obiektu i spo³eczników okolicznoœciowymi dyplomami. Otrzymali je: Julia Niedziela, Zofia Przyby³owska, Ma³gorzata Marusza, Jan Kasperczyk, Adam Puc,
Mieczys³aw Opaliñski, Stanis³aw Rochowiak,
Marek Gancarczyk, Tadeusz Moroñczyk, Marek
Merta, zespó³ „Borowianki”, miejscowe Ko³o
Gospodyñ Wiejskich, Klub Emerytów i Seniorów, i Ochotnicza Stra¿ Po¿arna.
Mieszkañców Boru i okolicy oraz zaproszonych
goœci wita³a w imieniu organizatorów cz³onkini
Ko³a Gospodyñ Wiejskich i zespo³u „Borowianki” Zofia Przyby³owska. Uroczystoœæ sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili: przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jacek Wawro z wiceprzewodnicz¹cymi Stanis³awem Sajdakiem i Kazimierzem Senkowskim,
radni powiatowi Bo¿ena Sobociñska i Stanis³aw
Zaj¹c, radni Gminy Brzeszcze: Krzysztof Bielenin, Wies³aw Albin, Jan Likus, Bogdan Czuwaj,
w³adze gminy z okresu budowy Domu Ludowego
- naczelnik Urzêdu Miasta i Gminy Brzeszcze Józef Stolarczyk i przewodnicz¹cy Rady Miasta
i Gminy W³odzimierz Senkowski, zarz¹d budowy
DL: Jan Kasperczyk, Julia Niedziela i Maria Kopta
(Sikora), dyrektor Oœrodka Kultury Ma³gorzata
Wójcik, komendant Stra¿y Miejskiej Krzysztof
Tokarz, komendant Gminnego Zwi¹zku OSP Marek Merta, so³tyska Harmê¿ Edyta Bogusz, z któr¹
samorz¹d Boru nawi¹za³ wspó³pracê.
- Dom Ludowy w Borze powsta³ obok starej Remizy Stra¿ackiej przy du¿ym udziale i wsparciu
ówczesnych w³adz Miasta i Gminy Brzeszcze,
m.in. by³ego Naczelnika Miasta i Gminy Józefa
Stolarczyka, przewodnicz¹cego Rady Miasta i Gminy W³odzimierza Senkowskiego, ówczesnych
radnych oraz du¿ej rzeszy miejscowych spo³eczników - przybli¿a³ historiê placówki przewodnicz¹cy miejscowego Samorz¹du Osiedlowego
Marek Gancarczyk, g³ówny organizator imprezy. - W pierwszej kolejnoœci pozwolê sobie wymieniæ spo³eczny komitet budowy Domu Ludowego: przewodnicz¹cego Jana Kasperczyka, sekretarza Mariê Kopta (Sikorê) i skarbnika Juliê
Niedzielê oraz mieszkañców, którzy z wielkim

kazy, kursy, szkolenia), mieszkañcy (imprezy rodzinne). Przy Domu Ludowym dzia³aj¹ prê¿nie
Klub Emerytów i Seniorów, Ko³o Gospodyñ Wiejzaanga¿owaniem dzia³ali spo³ecznie: W³adys³askich i zespó³ „Borowianki”. Wspólnie z miejscowa Kubicê, Bronis³awa Maciejewskiego, Edwarwym Samorz¹dem Osiedlowym i Domem Luda Noworytê, Adama Sikorê oraz nie¿yj¹cych ju¿
dowym organizuj¹ wiele imprez i uroczystoœci
Sylwestra Maruszê, Franciszka Bielenina, Franz okazji: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca,
ciszka Piwowarskiego, Waldemara Sza³aœnego,
Rodzinny Dzieñ Dziecka, bal karnawa³owy dla
Tadeusza £agosa, W³adys³awa Lisaka, Stanis³adzieci, zabawy taneczne dla doros³ych - Andrzejwa Pêcikiewicza, Franciszka Jankowskiego. Nie
kow¹, Sylwestrow¹ i karnawa³ow¹, wieczór wimo¿na pomin¹æ druhów z borowskiej OSP, pañ
gilijny, pra¿one so³eckie i wiele innych inicjatyw,
z KGW, m³odzie¿y zrzeszonej w Zwi¹zku M³októre skupiaj¹ i wype³niaj¹ czas lokalnych mieszdzie¿y Wiejskiej. Nie da siê tu wymieniæ wszystkañców i nie tylko.
kich z imienia i nazwiska. Tym, którzy z pe³nym
W budynku DL siedzibê ma te¿ jednostka Ochotzaanga¿owaniem tworzyli i tworz¹ ten Dom Luniczej Stra¿y Po¿arnej Brzeszcze- Bór. Druhowie
dowy, œlicznie dziêkujê za te 25 lat pracy, a na naoprócz statutowej prastêpne 25 ¿yczê sukcesów.
cy w³¹czaj¹ siê w orgaDom Ludowy w Borze odnizacjê przedsiêwziêæ.
dano do u¿ytku w 1986 r.
Jak na 25-lecie DL
podczas uroczystych Do¿yprzysta³o, wystawiony
nek Gminnych, które akuprogram artystyczny
rat odbywa³y siê w tej miejnawi¹zywa³ do dzia³alscowoœci. W obiekcie dzianoœci i osi¹gniêæ mi³alnoœæ prowadz¹ œwietlica
nionych lat. „Borooraz biblioteka, w której
wianki” zaprezentowaoprócz ksi¹¿ek mieszkañcy
³y specjalnie na tê okamog¹ korzystaæ z kompuzjê napisane wiersze
terów z dostêpem do Interi piosenki. Autork¹
netu. Komputery w ramach Najm³odsi wyst¹pili z „Borowiankami”
wierszy jest Maria Bielenin, zaœ twórc¹ pieœni
Programu Rozwoju Bibliotek pozyska³ Oœrodek
Wanda Jasik i Maria Bielenin. Wystêpami impreKultury - administrator i zarz¹dca DL.
zê uœwietni³ równie¿ dzia³aj¹cy przy DL, a proPlacówka zaprasza na warsztaty plastyczne, orwadzony przez instruktorkê Joannê Cwynar „Zieganizuje prezentacje i pokazy kulinarne, kursy
lony Teatrzyk” oraz zespo³y „Szalone Ma³olaty”
tañca towarzyskiego, wyjazdy do teatru, gospoz Oœrodka Kultury, „Specto” ze Szko³y Tañca
darstw ogrodniczych z okazji „Œwiêta kwiatów”,
„Astra” z Oœwiêcimia, Oyama Karate Brzeszcykliczne zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej
cze i teatr ognia w wykonaniu Justyny i Paw³a
w ramach „Zielonych wakacji” i „Ferii zimoPiwowarów. O oprawê muzyczn¹ zadba³, jak
wych”. Na odwiedzaj¹cych bibliotekê czekaj¹ konzawsze, Stanis³aw Rochowiak. On te¿ wraz z sykursy czytelnicze i wystawy literackie. Przedszkonem Szymonem opracowali i wykonali pierwlakom proponuje siê m.in. „Spotkania z ksi¹¿k¹”.
szy w dziejach Boru mini folder. Borowscy
Uœwietniaj¹cy od wielu lat lokalne uroczystoœci
twórcy wystawili swoje prace, a kierownik pla„Zielony Teatrzyk” wci¹¿ otwarty jest na nowych
cówki Joanna Cwynar zachêci³a do ogl¹dania
aktorów.
wystawy fotograficznej z dzia³alnoœci DL. Po
Z dóbr znajduj¹cej siê na piêtrze sali tanecznej
wystêpach zaproszono wszystkich do wspólnej
korzystaj¹ lokalne organizacje spo³eczne (zebrabiesiady.
nia), instytucje (bankiety, zabawy taneczne, poEwa Pawlusiak

Ewa Pawlusiak

Muzyka na scenie OK

Oœrodku Kultury w Bielsku-Bia³ej. Nauczyciele
oferuj¹ naukê gry na wielu ró¿norodnych instru10 czerwca w Oœrodku Kultury odby³ siê
mentach, w tym:
popis ogniska muzycznego Metrum.
Krzytof Gawêda (klarnet,
saksofon, fortepian, wokal),
Oprócz indywidualnych wystêpów
Janusz Majcher i Dawid
na scenie znalaz³y siê te¿ duety, tria
Mañkowski (gitara klasyczi wiêksze sk³ady z udzia³em nauczyna, akustyczna, elektryczna,
cieli. Na widowni natomiast zasiedli
basowa),
rodzice, dziadkowie, rodzeñstwo znaKamila Sibik (skrzypce, gijomi wykonawców oraz wszyscy zatara klasyczna, fortepian),
interesowani postêpami grupy. KolejTomasz Krawiec (gitara klane zapisy do ogniska rozpoczn¹ siê
syczna, fortepian, tr¹bka,
w Oœrodku Kultury od ostatniego tywaltornia).
godnia sierpnia i bêd¹ trwa³y ca³y
- W gminie Brzeszcze zdewrzesieñ. Ludzie zgromadzeni w Mecydowanie dominuje œrodotrum to mi³oœnicy muzyki w wieku od „Po co wiêcej mi” w wykonaniu wisko gitarowe i wszystkie
Soni Gabryœ
6 do 50 lat. W brzeszczañskiej filii dopostêpy gitarzystów nieminuj¹ g³ównie gitarzyœci (gitary klasyczne, akuzmiernie nas ciesz¹. Zachêcamy jednak równie¿
styczne, elektryczne i basowe) oraz fortepianido podjêcia nauki na skrzypcach, saksofonie, klarœci. Filia jawiszowicka mieœci siê w szkole podnecie czy flecie poprzecznym - stwierdza kierowstawowej, filia w Górze równie¿ rezyduje w tamnik ogniska, Krzysztof Gawêda.
tejszej podstawówce, a kolejna w regionalnym
Katarzyna Senkowska
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Czytelnictwo

Czym skorupka za m³odu nasi¹knie...
czyli Dzieñ Uczenia siê w bibliotece

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê mikroskop

Ma³opolski Dzieñ Uczenia siê przez Ca³e
¯ycie zapocz¹tkowa³ w bibliotece spotkania
pod has³em „Mali Badacze”. Na jedn¹ godzinê
najm³odsi i najdociekliwsi czytelnicy zamienili siê w ciekawych œwiata odkrywców, którzy
poznaj¹ swoje najbli¿sze otoczenie przy pomocy ró¿nych narzêdzi. Najbardziej spodoba³ siê
mikroskop, du¿ym powodzeniem cieszy³y siê
tak¿e lupy i lornetki. Uczestnicy wa¿yli, mierzyli i ogl¹dali przedmioty znajduj¹ce siê tu¿
obok - okaza³o siê, ¿e nawet zwyk³y spinacz
mo¿e byæ interesuj¹cy.
By³o to pierwsze spotkanie „Ma³ych Badaczy”,
na ci¹g dalszy zapraszamy ju¿ w wakacje - 1115 lipca!
W Bibliotece Publicznej w Zasolu, zg³êbiali tajniki dobrego zachowania na spotkaniu pod has³em „Mistrzowie Bon Ton’u to my!!” w ramach cyklu „Bon Ton, czyli o dobrych manierach s³ów kilka”. Odby³y siê nie przez przypadek w Dniu Uczenia siê przez Ca³e ¯ycie,
bo przecie¿ dobrych manier te¿ trzeba siê na-

Mali badacze w akcji

uczyæ. Jako przyk³ad pos³u¿y³a nam kwoka,
która traktowa³a œwiat i goœci z wysoka:) Nauczyliœmy j¹ odpowiedniego zachowania. Kwoka ju¿ nie krzyczy: „Pró¿ne s³owa, takich nikt
ju¿ nie wychowa. Trudno... wszyscy siê wynoœcie!” Teraz ugrzeczniona kwoka mówi: „Moi
drodzy... takich goœci czêœciej muszê przyjmowaæ... zapraszam znów.”

(bibl)

Wa¿yli, mierzyli

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

Wanda Chotomska

Mistrzowie Bon Tonu to my

Je¿eli to co czytamy w dzieciñstwie ma wp³yw na to, jacy jesteœmy w przysz³oœci, warto poznawaæ ulubione ksi¹¿ki, te wyj¹tkowe, zapamiêtane na wiele,
wiele lat.

Tym razem do rozmowy o czytaniu i ulubionej ksi¹¿ce z dzieciñstwa, zaprosiliœmy El¿bietê LuDlaczego warto czytaæ?
bañsk¹, która pracuje w Gabine- El¿bieta Lubañska
Czytanie rozwija wyobraŸniê ale przede wszystcie Kosmetycznym Aleksandra. Jak sama o sobie
kim jest dla mnie relaksem. Nazywam to „odmómówi:
zgowienie”. Czytanie jest dla mnie przyjemno- Zajmujê siê r¹czkami i nó¿kami, szczególnie luœci¹, dlatego nie lubiê ksi¹¿ek psychologicznych
biê medyczny pedicure i uwielbiam pomagaæ lu- wolê pozytywne, które dobrze siê koñcz¹.
dziom z problemami stóp. Drug¹ moj¹ pasj¹ jest
Grupa Teatralna „Czwarta Œciana”. Obecnie praCzytam teraz
cujemy nad nowym przedstawieniem, w którym
Kocham ksi¹¿ki typu „Orinoko”, „Bia³y jaguar”.
gram bardzo siln¹ kobietê z siekier¹… zobaczyLubiê tematykê historyczn¹, przygodow¹, automy jak siê to skoñczy.
rów takich jak London, Dumas. Przeczyta³am
wszystkie ksi¹¿ki Kraszewskiego. W szkole, gdy
Ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñstwa i dlaczego ta?
lektur¹ by³ „Pan Tadeusz” czy „Quo vadis”, koZ dzieciñstwa najlepiej zapamiêta³am „Królewle¿anki nie chcia³y czytaæ a ja „po³yka³am” je
nê Œnie¿kê”. W wieku 4 lat zna³am j¹ na pamiêæ w jedn¹ noc. Uwielbiam Tolkiena i ksi¹¿ki fantamusia³a mi j¹ czytaæ na okr¹g³o mama, babcia
sy. Teraz czytam „Starcie królów” - drug¹ czêœæ
i ciocia. Pamiêtam, jak udawa³am przed znajosagi George’a Martina p.t. „Pieœñ Lodu i Ognia”.
mymi rodziców, ¿e w wieku 4 lat tak piêknie czytam - wszyscy byli zaskoczeni a ja przecie¿ mó(bibl)

Mamy w akcji

Praca nad plakatem
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wi³am z pamiêci.
Ksi¹¿ki w domu by³y zawsze.
Gdy tylko pojawi³a siê dobra
ksi¹¿ka, to rodzice czytali na
g³os, bo ka¿dy chcia³ siê do niej
dorwaæ. W m³odoœci nawet
wspólnie z przyjació³k¹ pomaga³yœmy w bibliotece - dziêki
temu mia³yœmy dostêp do dobrych lektur.

lipiec 2011

Sport

Lekkoatletyka
18 i 19 czerwca w Zielonej
Górze odby³y siê XXI Mistrzostwa Polski Weteranów w lekkiej
atletyce.
Reprezentanci Gminy Brzeszcze zdobyli tam 6 medali. Baraniak
Miros³aw kat. M - 45 rzut oszczepem z³oty medal, trójskok br¹zowy medal. Maliszewski Andrzej
kat. M - 50 rzut dyskiem z³oty medal, Merta Dariusz kat. M - 40
pchniêcie kul¹ br¹zowy medal,
rzut dyskiem srebrny medal, Bade-

Biegacze na start!
Termin: 20 sierpnia (sobota)
Start: godz. 10.00
Miejsce: Stadion KS GÓRNIK
Brzeszcze, ul. Ofiar Oœwiêcimia 69
Biuro zawodów czynne w godz.
7.30-9.30
Startowe wynosi: 20 z³ (przedp³ata),
30 z³ po terminie 15 sierpnia
W ramach startowego zapewniamy:
opiekê medyczn¹ podczas biegu,
wodê, ciep³y posi³ek, medal dla ka¿dego uczestnika, dla najlepszych nagrody finansowe, puchary i dyplomy
(szczegó³y w regulaminie wkrótce).
Dodatkowo biegi dla dzieci i m³odzie¿y od lat 1 do 18.

ra Krzysztof kat. M - 50 bieg na
10000 m br¹zowy medal, 5000 m 4
miejsce. Wyniki uzyskane na tych
zawodach napawaj¹ nas optymizmem
przed zbli¿aj¹c¹ siê olimpiad¹, która
odbêdzie siê we wrzeœniu w Lignano
we W³oszech.
Sk³adamy gor¹ce podziêkowania naszym Sponsorom z Kopalni
„Brzeszcze” NSZZ Solidarnoœæ,
ZZ Kadra oraz ZZ Pracowników
Do³owych.

Krzysztof Badera

Starty na ró¿nych dystansach, dostosowanych do wieku odbêd¹ siê
od godz. 10.00 na p³ycie stadionu.
Dla zwyciêzców drobne upominki
i medale.

Gor¹co zachêcamy do aktywnego
kibicowania na trasie biegu wszystkim zawodnikom, ¿yczliwe s³owa
zachêty pomagaj¹ im osi¹gn¹æ lepszy wynik i s¹ wspania³¹ wizytówk¹
naszej miejscowoœci!

B.J.

Egzamin KYU
11 czerwca w Centralnym
Dojo w Krakowie odby³ siê ogólnopolski egzamin na stopnie KYU.
Egzamin dla oko³o 80 osób przeprowadzi³ Hanshi Jan Dyduch. Z oœrodka KOK Brzeszcze zdawa³o siedem
osób: Pawe³ Anlauf - 1 KYU; Andrzej
Bartyzel - 1 KYU; Wiktor Czopek - 1
KYU; Jadwiga Jekie³ek - 1 KYU;
Ma³gorzata Szczerbowska - 2 KYU;
Piotr Fajfszyk - 2 KYU; Hubert P³onka - 2 KYU. Wszyscy zaliczyli egzamin pozytywnie - gratulujemy!

Uczestnicy w trakcie egzaminu

R. C.

Od Redakcji
Redaktor naczelny odpowiada za treœæ przygotowywanych przez
redakcjê materia³ów prasowych oraz za sprawy finansowe i organizacyjne redakcji w granicach okreœlonych statutem. O tym, czy nades³ane
do redakcji materia³y nie zamówione przez ni¹ mog³y byæ publikowane, decyduje w ostatecznoœci redaktor naczelny, kieruj¹c siê zarówno merytoryczn¹ zawartoœci¹ uzale¿nion¹ od profilu czasopisma, jak
i wzglêdami natury technicznej, tj. rozmiarami czy formami.
Prawo to nie przewiduje obowi¹zku publikowania wszelkich materia³ów nadsy³anych przez czytelników, a ich selekcja nale¿y do osób kieruj¹cych pracami poszczególnych redakcji.
Roszczenie zmierzaj¹ce do zobowi¹zania redakcji do zamieszczenia na
³amach czasopisma artyku³ów nie ma podstaw prawnych - wyrok S¹du
Najwy¿szego z dnia 19 maja 1988 r. ICR 114/88, OSNC 1989, nr 5,
poz. 85.

Odg³osy Brzeszcz
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