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Jubileusz Jawiszowic 1285-2010
Drugiego paŸdziernika 2010 r. mia³o miejsce
szczególne podsumowanie obchodów Jubileuszu
725-lecia Jawiszowic. Gospodarzami uroczystoœci
byli Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska i So³tys
Jawiszowic Stanis³aw Sajdak. Mieszkañcy Jawiszowic oraz zaproszeni goœcie uczestniczyli w specjalnej mszy œw. o godz. 10, odprawionej przez jawiszowickich ksiê¿y-rodaków, pod przewodnictwem
Kanclerza Kurii Bielsko-¯ywieckiej, ks. infu³ata
Stanis³awa Dadaka, który wyg³osi³ piêkn¹, wspomnieniow¹ homiliê.

zespó³ regionalny „Jawiszowianki” oraz niezast¹piona orkiestra górnicza KWK „Brzeszcze”.
Uczestnicy uroczystoœci mogli zapoznaæ siê z wystawami prac jawiszowickich twórców oraz zachwycali siê piêknymi zdjêciami (w tym zaprezentowanymi podczas projekcji multimedialnej) autorstwa Krzysztofa Tatary i Jerzego Zajdy. Przed
wejœciem i w œwietlicy odbywa³ siê kiermasz rêkodzie³a artystycznego. Ca³y czas obecni byli przedstawiciele prasy regionalnej i ogólnopolskiej „Gazety So³eckiej” z Warszawy, z jej red. nacz. Joann¹
Iwanick¹. Dzieñ pe³en wra¿eñ, wspomnieñ i wzruszeñ
zakoñczy³ festyn w Sali OSP Jawiszowice.

Po mszy wszyscy uczestnicy przeszli pod pomnik
ku czci mieszkañców Jawiszowic poleg³ych i pomordowanych w latach
Tyle mówi samo
1939-1945, gdzie
sprawozdanie - sucha
zosta³y z³o¿one wi¹prasowa informacja,
zanki kwiatów.
jak¹ mo¿na by umieW samo po³uœciæ w dowolnej gazednie, w sali OSP,
cie, papierowej czy
odby³a siê dalsza
elektronicznej, nazaczêœæ uroczystoœci.
jutrz po uroczystoœci.
Zosta³y odczytane
Wiemy jednak¿e,
listy gratulacyjne,
¿e ju¿ od co najmniej
m. in. z Kancelarii
piêciu lat w JawiszoPrezydenta RP, Prewicach maj¹ miejsce
miera, wojewody
liczne, wa¿ne nie tylkrakowskiego oraz
ko dla spo³ecznoœci lop. pose³ na Sejm
kalnej, wydarzenia. Te
RP Beaty Szyd³o.
w³aœnie wydarzenia
Szczególne pozdrozosta³y 2 paŸdziernika
wienia dla roda2010 r. symbolicznie
ków w Jawiszowipodsumowane. Zaczêcach przes³a³ prof. Organizatorzy Jubileuszu - Burmistrz Brzeszcz, So³tys i Rada So³ecka ³o siê od projektu pod
Jawiszowic z redaktor naczeln¹ „Gazety So³eckiej”
Antoni Fajferek
nazw¹ „Szum we wsi”,
(ur. w 1927 r.), by³y rektor Uniwersytetu Ekonomiczopracowanego przez Oœrodek Kultury w 2005 r.
nego w Krakowie. Ca³oœæ oficjalnych obchodów zaPrzy merytorycznym wsparciu Stowarzyszenia na
myka³y wyst¹pienia obecnych goœci oraz Burmistrza
Rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost” i pod egid¹ BurBrzeszcz i So³tysa Jawiszowic. Nastêpnie, wyk³ad o pomistrza Brzeszcz oraz So³tysa i Rady So³eckiej Jatrzebie œwiêtowania jubileuszów w œrodowisku lokalwiszowic rozpoczê³y siê dzia³ania, maj¹ce na celu
nym i problemie okreœlenia daty lokacji miejscowoœci
ochronê dla przysz³ych pokoleñ ró¿nych aspektów
wyg³osi³, jawiszowianin z pochodzenia, Wojciech Jadziedzictwa kulturowego, tradycji i historii Jawinusz, autor okolicznoœciowej publikacji pt. „725 lat Jaszowic. Realizacja projektu przebiega³a wielotowiszowic. Panorama najdawniejszych dziejów miejscorowo. Po pierwsze, uda³o siê odkryæ i skopiowaæ
woœci na pograniczu œl¹sko-ma³opolskim”. Zarówno
wiele cennych Ÿróde³ dotycz¹cych przesz³oœci Jatê publikacjê, jak i wyj¹tkowy folder o koœciele parawiszowic ostatnich dwóch wieków, a do tej pory
fialnym, wydany przez Proboszcza parafii œw. Marcipozostaj¹cych w archiwach domowych. Niektóre
na, ks. Henryka Z¹tka, organizatorzy rozprowadzali
z nich prezentowane by³y w trakcie okolicznowœród mieszkañców Jawiszowic i przyby³ych goœci.
œciowych wystaw. Po drugie, ostatnie lata obfiCzêœæ artystyczn¹ prowadzi³, te¿ pochodz¹cy z Jawitowa³y w liczne okazje do œwiêtowania jubileszowic, Grzegorz Juras - aktor i pedagog wspó³pracuuszy instytucji i organizacji jawiszowickich. W saj¹cy z PWST w Krakowie i Szko³¹ Wokalno-Aktorsk¹
mym 2006 r. wystarczy wymieniæ 160-lecie Szkow Krakowie. Obchody uœwietnia³y wystêpy dzieci
³y Podstawowej, 120-lecie dzia³alnoœci Kó³ka
z jawiszowickiego przedszkola i szko³y podstawowej,
(ci¹g dalszy na str. 14)

Zasole

Ratownik z KWK
„Brzeszcze-Silesia” najlepszy
Wydobywanie wêgla z g³êbi
ziemi, swoista walka z si³ami natury, by³a i jest nadal - pomimo
postêpu technicznego obarczona
licznymi zagro¿eniami. Tote¿ kopalnie ci¹gle poszukuj¹ nowych
metod na zwiêkszenie bezpieczeñstwa pracy na stanowiskach do³owych i powierzchniowych.
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Wykluczeni...?
Jak wiadomo, bezrobocie to
nie tylko problem spo³eczny, ale
równie¿ psychologiczny.
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Witamy w œwiecie doros³ych
12 paŸdziernika 2010 r. w Oœrodku Kultury w Brzeszczach odby³a siê inauguracja pi¹tego roku
Uniwersytetu Ka¿dego Wieku. Na
gali otwarcia goœci³ ksi¹dz Adam
Boniecki.
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Tañcz¹cy Dzwonnik
„Dzwonnik”, najnowsze dzie³o
W³odzimierza Kucy i Czêstochowskiego Teatru Tañca, oparte na
motywach powieœci Victora Hugo
„Katedra Najœwiêtszej Marii Panny”, ka¿e widzowi zmierzyæ siê
z tematem mi³oœci w ró¿nych jej
odcieniach. Mi³oœæ, wszechobecna
w ¿yciu ka¿dego cz³owieka, mo¿e
uszczêœliwiaæ, ale tak¿e niszczyæ.
W czasie dwóch aktów wspania³ej
opowieœci prowadzonej wy³¹cznie
przez taniec, grê œwiate³ i muzykê,
nie sposób nie zadaæ sobie samemu pytania o wagê mi³oœci we w³asnym ¿yciu.

Odg³osy Brzeszcz
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Felieton

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

Brzeszcze brzmi¹ OK.
Mija kadencja samorz¹du gminnego, rozpoczyna siê wyœcig o sto³ki na
kolejn¹ kadencjê. Pañstwo sami najlepiej wiedz¹, jakie dla Was by³y te cztery
lata, co zmieni³o siê w naszej gminie, a co zosta³o zaniedbane. Co wiêcej,
od nas teraz bêdzie zale¿eæ nastêpna czterolatka. To my mamy zadecydowaæ, kto jest godny do reprezentowania naszych interesów w ma³ej ojczyŸnie. ¯yczê wiêc racjonalnych wyborów, popartych wiedz¹ i doœwiadczeniem.
Nie rozwijam tematu, gdy¿ przez najbli¿sze dni bêdziecie Pañstwo bombardowani informacjami kampanijnymi. Pozwolê sobie przedstawiæ Brzeszcze
od ca³kiem innej strony - jako miasto, które posiada mocne tradycje zwi¹zane z muzyka rockow¹, m³odzie¿ow¹, czy te¿ alternatywn¹. Nasza gmina to
specyficzne miejsce, w którym (od kiedy pamiêtam) zawsze istnia³o przynajmniej kilka zespo³ów zajmuj¹cych siê tego typu muzyk¹. Nie wiem, czy zwi¹zane to by³o z mod¹, zapotrzebowaniem, czy te¿ wieloœci¹ talentów. W ka¿dym razie taki jest fakt - Brzeszcze zawsze dobrze brzmia³y. W przeci¹gu
ostatnich 30 lat gra³o tutaj wiele ró¿nych kapel, czasem efemerycznych,
chwilowych, czasem dzia³aj¹cych wiele lat, rozpoznawalnych gdzieœ dalej
w Polsce. Jednym z takich mocnych zespo³ów by³ TOOV. Muzyka doœæ prosta, wzorowana na AC/DC, ale ca³kiem przyjemna i dobrze zagrana. Na
przestrzeni lat sk³ad zespo³u zmienia³ siê, jedni odchodzili, pojawiali siê
m³odsi, sama muzyka te¿ ewoluowa³a. TOOV ju¿ nie istnieje, nie ¿yje ju¿
niestety jeden z pierwszych wokalistów zespo³u, ale brzmienie gdzieœ zosta³o utrwalone, wiêc jest mo¿liwoœæ zapoznania siê z ich dorobkiem. Basista
jako jedyny nadal konsekwentnie i nieprzerwanie zajmuje siê muzyk¹ i w³aœciwie jest najstarszym czynnym rockmanem w gminie. Marek Podleszañski
– bo o nim mowa - w muzyce udziela siê ju¿ oko³o 25 lat i za to mu chwa³a.
Mo¿e nie id¹ za tym jakieœ spektakularne sukcesy, ale powoli projekty muzyczne Marka staj¹ siê coraz bardziej rozpoznawalne. Wiêkszymi sukcesami mo¿e pochwaliæ siê Bartosz S³atyñski, który równie¿ konsekwentnie od
wielu lat zajmuje siê t¹ sztuk¹. Bartek ma za sob¹ burzliw¹ przesz³oœæ artystyczn¹, wiele projektów oraz zespo³ów takich jak Amsterdam, Juryligatmi,
Beton Boogie, LeLe, Avalanche, Evol. Teraz skupia siê na Peeny Lane grupie stworzonej z cz³onków Myslowitz i Negatywu. Trudno tu opisywaæ
wszystkich wykonawców brzeszczañskich, którzy dzia³aj¹, czy te¿ dzia³ali
na naszym kulturalnym rynku. Warto wspomnieæ jednak o tych najwa¿niejszych, których muzyka by³a lub jest inspiruj¹ca i ciekawa. To takie grupy
jak Reinkarnacja, Party Line, Running Regan, Moby Dick, Tochuwabohu
(proszê wybaczyæ, jeœli nie zachowa³em poprawnej pisowni), Drimm, The
Freschmaker, Italian Scooters, Psychodelic Sexy Funk, Skandal, Arka Taty
Marka, Panna Marzena i Bizony, Punk’t Widzenia, Ptasia Grypa, Jedyny
Sensowny Wybór.
Nie tylko same zespo³y œwiadcz¹ o dobrych tradycjach muzycznych. S¹
to te¿ miejsca, w których ona rozbrzmiewa³a. Kiedyœ by³o z tym lepiej, teraz
niestety nie ma ju¿ takich rozpoznawalnych w niezale¿nym œwiatku muzycznym miejsc koncertowych jak Harcówka, klub Od Zmierzchu do Œwitu, czy
mniej ju¿ charakterystyczna Garbarnia, w których gra³a czo³ówka polskiej
alternatywy. Za to idee z nimi zwi¹zane przetrwa³y i ewoluowa³y w stronê
ogólnopolskiego festiwalu odbywaj¹cego siê raz w roku, podczas którego
pos³uchaæ mo¿na zarówno gwiazd rockowych, jak równie¿ debiutuj¹cych,
lokalnych grup muzycznych. Muzyka w Brzeszczach nie umiera, m³odzi ludzie nadal próbuj¹ swoich si³ na tym polu. To, co ulega zmianie, to stylistyka zwi¹zana z fascynacjami czy aktualnymi modami. Zdajê sobie sprawê, ¿e
temat ten jest jedynie zasygnalizowany, a historia muzycznych Brzeszcz jest
o wiele bardziej obszerna i fascynuj¹ca. Byæ mo¿e kiedyœ uda nam siê w formie wydawnictwa opisaæ i podsumowaæ ten niezbadany obszar gminnej
kultury? A gdyby do tego dodaæ p³ytê - sk³adankê z utworami tych¿e grup?
Przecie¿ ka¿da z nich mniej lub bardziej profesjonalnie rejestrowa³a swoje
nagrania. Zatem do dzie³a!

Piotr Œwi¹der - Kruszyñski
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„Remedium” w nowym
lokalu
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej „Remedium”
w Brzeszczach, realizuj¹cy
œwiadczenia pielêgniarskie oraz
po³o¿nicze na terenie ca³ej gminy, otrzyma³ uchwa³¹ Rady
Miejskiej prawo najmu lokalu
u¿ytkowego o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej ponad 170 m 2 .
Obecnie w lokalu przy ul. Ofiar
Oœwiêcimia 68 trwa remont,
który „Remedium” wykonuje
we w³asnym zakresie.
Pielêgniarki i po³o¿ne z „Remedium” t³umacz¹, ¿e przepisy
Narodowego Funduszu Zdrowia
nak³adaj¹ na nie nowe obowi¹zki. Chc¹c otrzymaæ kontrakt, musz¹
je spe³niæ. Chodzi m.in. o osobne
gabinety zabiegowe dla pielêgniarek i po³o¿nych, dostosowanie
lokalu dla osób niepe³nosprawnych, zatem musi byæ on usytuowany na parterze. Pielêgniarki
mia³y nadziejê, ¿e uda siê im kupiæ lokal we Wspólnotach Mieszkaniowych. Ogl¹da³y nawet trzy
mieszkania na parterach. Chcia³y
tam stworzyæ swoje gabinety.
Niestety, mimo i¿ mieszkañcy
popieraj¹ ich pracê i deklaruj¹
wsparcie dla s³u¿by zdrowia, to
nie wyrazili zgody, np. na budowê
podjazdu dla wózków inwalidzkich
przy blokach. A to jeden z najwa¿niejszych wymogów NFZ. Pielêgniarkom i po³o¿nym pomocy
udzieli³a Gmina Brzeszcze, wynajmuj¹c lokal, który znajduje siê
na parterze budynku socjalno-gospodarczego. Teraz pielêgniarki
maj¹ nadziejê, ¿e pacjenci przyjmowani bêd¹ w profesjonalnych,
na miarê XXI wieku, warunkach.
Dziêki nowym pomieszczeniom
byæ mo¿e uda siê poszerzyæ ofer-

tê „Remedium” m.in. o opiekê
d³ugoterminow¹. Obecnie „Remedium” realizuje œwiadczenia pielêgniarskie oraz po³o¿nicze na terenie ca³ej gminy Brzeszcze. To
œwiadczenia wynikaj¹ce z procesu leczenia i pielêgnacji nad przewlekle i ob³o¿nie chorymi. To rozpoznawanie warunków i potrzeb
zdrowotnych podopiecznych, rozpoznawanie problemów, planowanie i realizowanie opieki pielêgnacyjnej, realizacja zleceñ lekarskich, udzielanie pielêgniarskich
œwiadczeñ profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie. To tak¿e edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja
zdrowia. Do œwiadczeñ pielêgniarki œrodowiskowej (rodzinnej) ma prawo ka¿dy ubezpieczony, który z³o¿y³ deklaracjê wyboru do pielêgniarki POZ. Obowi¹zuj¹ tutaj identyczne zasady, jak
w przypadku sk³adania deklaracji
do lekarza POZ. Z kolei po³o¿na
œrodowiskowa (rodzinna) realizuje œwiadczenia zdrowotne z zakresu pielêgnacyjnej opieki po³o¿niczej, ginekologicznej oraz zapewnia ci¹g³oœæ œwiadczeñ profilaktycznych, pielêgnacyjnych i leczniczych. Po³o¿ne obejmuj¹ opiek¹
kobiety ciê¿arne (edukacja i profilaktyka), przygotowuj¹c je do
porodu. Do œwiadczeñ tych ma
prawo ka¿da kobieta bez wzglêdu na wiek, która z³o¿y³a deklaracjê wyboru do danej po³o¿nej
POZ oraz noworodki i niemowlêta obu p³ci do ukoñczenia 2 miesi¹ca ¿ycia. Obowi¹zuj¹ tutaj
identyczne zasady, jak w przypadku sk³adania deklaracji do pielêgniarki œrodowiskowej (rodzinnej).

Katarzyna Wituœ

Aktualnoœci

20 lat gminy Brzeszcze
Rozmowa z radnym Tadeuszem Wawro
o jego refleksjach zwi¹zanych z 20-leciem samorz¹du gminy Brzeszcze.
Katarzyna Wituœ: Jak wspomina Pan czasy prze³omu kiedy „rodzi³” siê w naszym kraju (gminie) samorz¹d?
Tadeusz Wawro: Okres wprowadzania w ¿ycie
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym zasta³ mnie w Kopalni Wêgla Kamiennego
„Czeczot” w Woli, gdzie pracowa³em od kilku lat
po odejœciu z Urzêdu Miasta i Gminy Brzeszcze.
St¹d te¿ mia³em mo¿liwoœæ porównania funkcjonowania samorz¹du na terenie naszej gminy i pobliskich gmin obecnego województwa œl¹skiego.
Mia³em i mam ci¹gle wra¿enie, ¿e gmina nasza
nie wykorzystuje w pe³ni szans swojego rozwoju.

Wynika to z prostego porównania, jak zmieni³y siê
w tym samym czasie inne okoliczne gminy, np.
Pszczyna, MiedŸna, Bieruñ, czy Bojszowy. Nie
wykorzystano niestety szans, jakie dawa³y przepisy o komunalizacji mienia i uw³aszczeniu pañstwowych osób prawnych (m. in. ustawy z dnia 10
maja i 29 wrzeœnia 1990 r.) Gdyby w swoim czasie z przepisów tych umiejêtnie skorzystano, nie
by³oby obecnie problemu przejêcia sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej z RPWiK S.A. Tychy.
K. W.: Jakie wydarzenia zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ samorz¹dow¹ w gminie uwa¿a Pan
za szczególnie istotne?
T. W.: Obraz gminy zmieni³ siê w ostatnim
dwudziestoleciu. Od czasu pierwszych demokratycznych wyborów rady gminy w dniu 27 maja

OBWIESZCZENIE

1990 r. powsta³ szereg wa¿nych obiektów, takich
jak oœrodek zdrowia przy ul. Pi³sudskiego czy sala
gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1.
Zmodernizowano równie¿ Oczyszczalniê Œcieków i rozpoczêto budowê kanalizacji sanitarnej.
Powsta³o nowe sk³adowisko odpadów, wybudowano praktycznie od nowa basen k¹pielowy, oddano do u¿ytku budynek Urzêdu Gminy, zmodernizowano drogi wojewódzkie a tak¿e wiele
dróg powiatowych i gminnych oraz chodników.
Wprowadzenie od 1 stycznia 1999 r. trzystopniowej administracji samorz¹dowej zbieg³o siê
w naszym przypadku z w³¹czeniem gminy do województwa ma³opolskiego. Jestem przekonany, ¿e
gdyby ówczesne w³adze gminy opowiedzia³y siê
za przynale¿noœci¹ do województwa œl¹skiego,
³¹cznie z miastem i gmin¹ Oœwiêcim, by³oby to
dla nas z wielu wzglêdów korzystniejsze. Obecnie i tak wiêkszoœæ poszukuj¹cych pracy znajduje j¹ na Œl¹sku. W³adze wojewódzkie w Krakowie nigdy bowiem nie traktowa³y nas powa¿nie,
na co jest wiele przyk³adów.

Informacja Burmistrza Brzeszcz z dnia 28 wrzeœnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomoœci informacji o okrêgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji
Wyborczej.

K. W.: Czy móg³by Pan wskazaæ miejsca
symbolizuj¹ce zmiany, jakie zasz³y w naszej
gminie na przestrzeni ostatnich 20 lat? (te „na
plus” i te na „minus”).

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z póŸn. zm.).
W zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 wrzeœnia 2010 r. w sprawie
zarz¹dzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad
dzielnic w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych
na dzieñ 21 listopada 2010 roku, podajê do wiadomoœci publicznej informacjê o okrêgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym
oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzeszczach.

T. W.: Pozytywne zmiany to:
- poprawa stanu wiêkszoœci dróg i chodników
oraz budowa ronda i sygnalizacji œwietlnej
w newralgicznych punktach miasta, co przy
zwiêkszonej liczbie pojazdów przyczyni³o siê do
poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
- zdecydowana poprawa estetyki budynków
i ich otoczenia, odnowione elewacje wielu budynków, stopniowe wprowadzanie centralnego
ogrzewania do „starych bloków”, nowe jednorodzinne budynki mieszkalne z uporz¹dkowanym terenem i zieleni¹,
- budowa nowych obiektów handlowych, co,
mimo protestów miejscowych handlowców,
zwiêksza konkurencjê na rynku, uatrakcyjnia ofertê handlow¹ i wp³ywa na obni¿kê cen towarów.
Zmiany negatywne:
- zwiêkszone bezrobocie oraz upadek i likwidacja zak³adów pracy; w ich miejsce nie powsta³y
nowe, a szansa na znalezienie pracy na terenie
gminy i pobliskiego upadaj¹cego Oœwiêcimia
jest znikoma,
- upadek rolnictwa, wiele gruntów rolnych wypad³o z produkcji, przyby³o terenów zdegradowanych,
- pog³êbi³y siê szkody górnicze, równie¿ na skutek
braku odpowiedniej dzia³alnoœci profilaktycznej ze
strony kopalni (przyk³ad Cmentarza Komunalnego
w Brzeszczach jest tutaj najbardziej wymowny),
- upadek KS „Górnik Brzeszcze” - klubu o blisko 90-letniej tradycji, z którego wywodzili siê
wybitni sportowcy, np. dwukrotny z³oty medalista
olimpijski i mistrz œwiata Arkadiusz Skrzypaszek.
K. W.: Jakie funkcje pe³ni Pan w samorz¹dzie?

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzeszczach mieœci siê w Urzêdzie Gminy
w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4, parter, pokój nr 106, tel. 32 77 28 526.

Burmistrz Brzeszcz
Teresa Jankowska

T. W.: Jestem szeregowym radnym, wybranym z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Nigdy nie pe³ni³em w samorz¹dzie innych funkcji, ani te¿ nie ubiega³em siê o mandat radnego
z listy innego komitetu wyborczego.

Oprac. K. Wituœ
Odg³osy Brzeszcz
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Podsumowanie kadencji 2006-2010
Przedstawiamy II czêœæ rozmowy z Pani¹
Burmistrz Brzeszcz - Teres¹ Jankowsk¹ na temat podsumowania kadencji 2006-2010.
Katarzyna Wituœ: Proszê powiedzieæ jak
wygl¹da sprawa bezpieczeñstwa, tak bliska
ka¿demu z nas. Czy w tej kwestii du¿o zosta³o
osi¹gniête przez ostatnie cztery lata?
Teresa Jankowska: Na inwestycje w bezpieczeñstwo zosta³a przeznaczona kwota
219.310 z³, któr¹ przekazaliœmy na monta¿
4 sztuk nowych kamer IP, zakup alkomatu
oraz systemu rejestracji Milestone Enterpse
- jednego z najnowoczeœniejszych w Polsce
systemów identyfikacji tablic pojazdów
wje¿d¿aj¹cych na teren gminy Brzeszcze.
Monta¿ kamer skutkuje spadkiem przestêpczoœci w rejonach obserwacji a¿ o 70-80 procent. Wydane pieni¹dze na inwestycje
przek³adaj¹ siê na wzrost poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców, co odzwierciedla siê
w iloœci sk³adanych wniosków do s³u¿b na
radach osiedlowych czy so³eckich. Z pewnoœci¹ wzrasta œwiadomoœæ spo³eczna odnoœnie mo¿liwoœci sk³adania zawiadomieñ do
organów œcigania, co przek³ada siê na nieuchronnoœæ karn¹ sprawców wykroczeñ i przestêpstw. Z naszych analiz wynika, ¿e mieszkañcy coraz bardziej wspó³pracuj¹ ze s³u¿bami, informuj¹c o ró¿nego rodzaju nieprawid³owoœciach, nie traktuj¹c przekazywanej informacji jako doniesienie, ale troskê o wspólne dobro. Bardzo wa¿nym aspektem w dziedzinie poprawy bezpieczeñstwa
jest edukacja, szczególnie dzieci i m³odzie¿y. Realizacja kilkunastu programów profilaktycznych w placówkach oœwiatowych
wszystkich szczebli skutkuje zmniejszeniem
czynów karalnych pope³nianych przez nieletnich w latach 2008-2009 z 51 do 33, przy
jednoczesnym spadku liczby sprawców tych
czynów z 25 do 8. Nie zapomnieliœmy tak¿e
o naszej policji, dofinansowuj¹c zakup radiowozu w kwocie ponad 30.000 z³ oraz alkomatu za kwotê 10.000 z³. Wa¿nym zadaniem
gminy jest bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe i przeciwpowodziowe. Na terenie naszej
gminy dzia³a 6 jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, które w ci¹gu roku uczestnicz¹
œrednio w 250 akcjach. Rok 2010 z pewnoœci¹
zapisze siê jako szczególnie trudny, ze wzglêdu
na powodzie w maju, czerwcu i wrzeœniu. To druhowie stra¿acy walczyli o ¿ycie i mienie mieszkañców. W latach 2007-2010 na wyposa¿enie
oraz utrzymanie sprzêtu i czêœci bojowych stra¿nic wydaliœmy 684.707 z³, a w pierwszym pó³roczu tego roku 316.547 z³.
K. W.: A w dziedzinie kultury? Z czego
jest Pani najbardziej dumna?
T. J.: Dzia³ania kulturalne w Brzeszczach
skupiaj¹ siê przede wszystkim wokó³ Oœrodka Kultury i jego placówek. Oœrodek Kultu-
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ry, pracuj¹c metod¹ Centrum Aktywnoœci Lokalnej, wspiera dzia³ania ró¿nych œrodowisk
gminy i szeroko je prezentuje. W partnerstwie
z placówkami oœwiatowymi, instytucjami, organizacjami pozarz¹dowymi, parafiami oraz
przedsiêbiorcami realizuje wiele interdyscyplinarnych projektów. Pomys³y i propozycje
przedsiêwziêæ czêsto pochodz¹ od samych
mieszkañców, co stanowi ¿ywy dialog ze spo³ecznoœciami lokalnymi i œrodowiskiem twórców. Brzeszczanki, Jawiszowianki, Przecieszynianki, Skidzinianie, Paœwiszczanie, Kapela z Zasola, Iskierki, Iskierkowa Familia, Szalone Ma³olaty, Puls, odnotowuj¹ sukcesy na
przegl¹dach i s¹ wizytówk¹ naszej gminy. Piwnica Free Culture realizuje projekty m³odzie¿owe i prowadzi prê¿ny wolontariat. Festiwal
Kobiet, Uniwersytet Ka¿dego Wieku, Klub
Aktywnych Panów, Pióromani - to propozycje, które zyska³y popularnoœæ wœród mieszkañców. Rock Reggae Festival sta³ siê imprez¹
wpisan¹ do kalendarza imprez ogólnopolskich
i wizytówk¹ naszej gminy. Wspólnie z 10
gminami zyskaliœmy dofinansowanie na realizacjê kina cyfrowego. Mamy sta³¹ liczbê czytelników, a nasze biblioteki uczestnicz¹ w Programie Rozwoju Bibliotek, dziêki któremu
zyska³y wyposa¿enie w sprzêt multimedialny
i wprowadzaj¹ nowe propozycje dla czytelników, m.in. e-booki i ksi¹¿ka na telefon.
K. W.: A jak przedstawia siê wspó³praca
z radnymi, so³tysami, przewodnicz¹cymi
osiedli?
T. J.: Wspó³dzia³anie z Rad¹ Miejsk¹ oraz
przedstawicielami jednostek pomocniczych
gminy jest nieodzownym elementem codziennej pracy burmistrza i stanowi o podejmowaniu ró¿nych decyzji. Przedstawiciele mieszkañców na bezpoœrednich spotkaniach, komisjach oraz sesjach przedstawiaj¹ aktualne problemy œrodowisk i wspólnie szukamy rozwi¹zañ. Wspólnie pracowaliœmy nad projektami,
m.in. Planami Odnowy Miejscowoœci, do¿ynkami, przedsiêwziêciami kulturalnymi,
a w szczególnoœci w trudnych chwilach, np.
podczas powodzi.
K. W.: Patrz¹c na prace ró¿nych instytucji
w gminie widaæ, ¿e wykorzystywane s¹ œrodki finansowe z zewn¹trz. Ile w okresie ostatnich czterech lat pozyskano œrodków z Unii
Europejskiej oraz z innych pozabud¿etowych Ÿróde³?
T. J.: Oœwiata uzyska³a w tej kadencji
2.878.277 z³, m.in. na realizacjê projektów:
SOWA - Szkolny Ogród Wiedzy Aktywnej
w gimnazjach (647.120 z³), ZAJ¥CZKI w przedszkolach (149.954 z³), naukê jêzyka angielskiego w klasach I-III (132.902 z³), Ju¿ p³ywam (27.100 z³), Radosna szko³a (53.575 z³),
Socrates-Comenius (G. 1, G. 2, ZSP 3 Skidziñ
- 176.854 z³). Stra¿ Miejska pozyska³a ze œrod-

Burmistrz Teresa Jankowska

ków pozabud¿etowych (darowizny od osób fizycznych i prawnych) kwotê 25.500 z³. W ca³oœci pieni¹dze zosta³y przeznaczone na poprawê bezpieczeñstwa publicznego m.in. na
zakup dodatkowych kamer. Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej uzyska³ 402.255 z³ na realizacjê
projektów systemowych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego: „Od telespotkañ do integracji” (181.052 z³) i „Od mojej aktywnoœci
do aktywnej spo³ecznoœci” (221.203 z³). Oœrodek Kultury pozyska³ na dzia³alnoœæ 661.782
z³. Najwa¿niejsze projekty: „Tam samo, ale nie
To samo” - projekt skierowany do m³odzie¿y
z gminy Brzeszcze (23.406 z³), „¯yj wyobraŸni¹, a nie przesz³oœci¹ - cykl zajêæ aktywizacyjnych dla kobiet” (49.986 z³), „Dzieciaki
eko-logiczne” - projekt z zakresu edukacji ekologicznej dla przedszkolaków (4.077 z³), „Nie
taki Hip-Hop straszny... jak go namaluj¹” skierowany do m³odzie¿y z gminy Brzeszcze
(4.300 z³), „O nowe miasto, nie bójmy siê
zwariowaæ” (24.332 z³), „Dziecko - œwiadomy uczestnik kultury” (8.500 z³), „Okrucieñstwo wobec zwierz¹t nie jest modne - rewolucja wyobraŸni” (4.150 z³), Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe Brzeszcze 2009 (3.000
z³), Ma³opolska - Nasz Region - Nasza Szansa
(11.000 z³), „Kulturalni.brzeszcze.pl - projekt
edukacyjno-integracyjny dla animatorów kultury z gminy Brzeszcze” (49.991 z³), edukacja filmowa (67.300 z³), Program Rozwoju
Bibliotek (sprzêt multimedialny - 51.064 z³),
cyfryzacja kina (360.676 z³).
K. W.: Jak wygl¹da sytuacja w naszej
oœwiacie (w przedszkolach, szko³ach), gdzie
potrzebne s¹ zmiany systemowe w finansach
publicznych? Czy bud¿et gminy, takiej jak
nasza, mo¿e nie udŸwign¹æ tego ciê¿aru?
T. J.: Sytuacja w brzeszczañskiej oœwiacie jest dobra. Obiekty szkolne i przedszkolne
s¹ w dobrej kondycji, baza pomocy dydak-
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tycznych i innego sprzêtu potrzebnego do
realizacji zadañ statutowych - bardzo dobra i z roku
na rok unowoczeœniana. Mamy laboratoria jêzykowe, pracownie multimedialne i internetowe, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, mikroskopy elektroniczne. Zatrudnieni nauczyciele s¹ wysoko kwalifikowani,
w wiêkszoœci posiadaj¹cy stopieñ nauczyciela dyplomowanego, kompetentni, kreatywni,
powo³ani do wykonywania tego zawodu. Oferta edukacyjna jest bogata. Oprócz realizacji
przez nauczycieli podstawy programowej, w szko³ach zatrudniamy pedagogów, a w placówkach
integracyjnych - logopedów. W wiêkszoœci
szkó³ dzia³aj¹ œwietlice i sto³ówki, prowadzi
siê naukê p³ywania dla uczniów klas III, a tak¿e realizowane s¹ liczne projekty, wœród których nale¿y wymieniæ przede wszystkim Socrates Comenius, Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Uczeñ na wsi, e-Twinning, Radosna szko³a, English Teaching, Eko-szko³a.
Ka¿dy uczeñ i wychowanek ma mo¿liwoœæ
wszechstronnego rozwoju. Na szczególn¹
uwagê zas³uguje wsparcie dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspó³praca
z rodzicami i œrodowiskiem uk³ada siê bardzo
dobrze. Rodzice s¹ partnerami nauczycieli
w procesie wychowawczym, a tak¿e wspó³twórcami kreowania pozytywnego wizerunku
szkó³, gimnazjów i przedszkoli. Placówki maj¹
wielu przyjació³, sprzymierzeñców i sponsorów. Problemem szkó³ podstawowych i gimnazjów jest malej¹ca iloœæ uczniów. Wynika
to z ni¿u demograficznego. Z roku na rok
mamy coraz mniej oddzia³ów szkolnych, s¹
one w niektórych placówkach ma³o liczne.
Brakuje miejsc w przedszkolach, ale jest to
problem przejœciowy, gdy¿ w 2012 roku, gdy
wszystkie szeœciolatki ustawowo pójd¹ do
szko³y, potrzeby bêd¹ zaspokojone w pe³ni.
W Gminie Brzeszcze nie ma ¿³obków lub innych placówek opiekuñczych dla ma³ych dzieci. W obecnych czasach, gdy prawie wszyscy
m³odzi ludzie s¹ aktywni zawodowo, nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ powstania takich instytucji.
K. W.: Jak ocenia Pani sport w gminie?
Czy tutaj mo¿emy mówiæ o sportowych sukcesach czy pora¿kach?
T. J.: Bardzo dobrze funkcjonuje „Basen
pod Platanem”, o czym œwiadczy ci¹gle wzrastaj¹ca liczba korzystaj¹cych. Na basenie realizowane s¹ projekty: P³ywanie na medal, Bicie rekordów, Liga p³ywacka - rywalizacja dla
ca³ych rodzin. Na hali sportowej zmodernizowana zosta³a si³ownia i oddana do u¿ytku
nowa salka do zajêæ. Co roku pracownicy hali
odnotowuj¹ wzrost u¿ytkowników dziêki promocji nowych, rodzinnych, rekreacyjnych
dyscyplin sportu, takich jak: fitness, pi³ki, pilates, step, nordic walking, speed badminton,
zajêcia ruchowe dla rodziców z ma³ymi dzieæmi, zajêcia na œciance wspinaczkowej oraz jazda na rowerze (Rajd Rowerowy). Posiadamy
projekt modernizacji budynku na stadionie,
a jego realizacjê wi¹zaliœmy z programem Re-

witalizacji miasta Brzeszcze. W zwi¹zku ze
spadkiem dochodów gminy nie z³o¿yliœmy
projektów w pierwszym naborze, a drugi nabór wniosków zosta³ odwo³any przez Zarz¹d
Województwa. Jest to zadanie z pewnoœci¹
bardzo oczekiwane przez mieszkañców,
zw³aszcza przez œrodowiska sportowe. W ramach konkursów dla organizacji pozarz¹dowych corocznie dofinansowujemy zadania organizacji pozarz¹dowych, w tym 10 organizacji sportowych. Sukcesami naszych sportowców mo¿emy siê szczyciæ, gdy¿ zajmuj¹
miejsca w konkursach na szczeblu Polski,
Europy i Œwiata. O zwyciêstwach mo¿emy
czytaæ na stronach internetowych gminy. Najlepszym wrêczamy Nagrody Burmistrza OSKARDY.

wykonaniu wewnêtrznej instalacji centralnego ogrzewania i pod³¹czeniu obiektu do sieci grzewczej niskiego parametru na kwotê
193.000 z³. Niestety 1 stycznia 2010 zmiany
w ustawie prawa o ochronie œrodowiska zlikwidowa³y gminne i powiatowe fundusze
ochrony œrodowiska, a œrodki przesz³y do bud¿etu gminy. Zmieniona w sierpniu 2009 r.
ustawa o finansach publicznych nie pozwala
dofinansowaæ zadañ osobom fizycznym z bud¿etu gminnego. Wspólnie z innymi samorz¹dami realizuj¹cymi programy ekologiczne czekamy od stycznia na zmianê w ustawie. Nowelizacja ustawy, która zak³ada mo¿liwoœæ udzielenia dotacji osobom fizycznym
zosta³a poparta przez Sejm. Projekt zmian
trafi teraz do Senatu.

K. W.: A sytuacja brzeszczañskiej s³u¿by zdrowia i pomocy spo³ecznej?

K. W.: Bez w¹tpienia mocn¹ stron¹ naszej gminy jest dobra promocja oraz szeroko pojêta wymiana i wspó³praca zagraniczna. Jak ona dziœ wygl¹da?

T. J.: W obiektach gminnych dzia³aj¹ dwa
Niepubliczne Zak³ady Opieki Zdrowotnej:
„Vita” w Brzeszczach i „Zasole” w Zasolu.
Gmina wynajmuje dla nich obiekty gminne na
prowadzenia dzia³alnoœci statutowej, która jest
zale¿na od kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W roku 2006
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej uruchomi³ Klub
Integracji Spo³ecznej w ramach dotacji w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej. Od roku 2006 realizuje Gminny System
Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin¹,
na który uzyska³ dotacjê w Konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej. Od roku
2008 realizuje projekt systemowy z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach
POKL pt. „Od telespotkañ do integracji”. Projekt by³ skierowany do 8 osób niepe³nosprawnych ruchowo i kontynuowany w 2009 roku.
W bie¿¹cym roku pracownicy realizuj¹ projekt systemowy ze œrodków EFS pt. „Od mojej aktywnoœci do aktywnej spo³ecznoœci”.
Projekt skierowany do 60 osób zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym. W 2010 roku OPS
uzyska³ tytu³ honorowy „Najlepszej Gminnej
Koalicji Przeciwdzia³ania Przemocy w Ma³opolskim”.
K. W.: Programy ekologiczne? Zmiana
ustawy spowodowa³a, ¿e mieszkañcy nie
mog¹ skorzystaæ z wielu dotychczasowych
dotacji, które proponowa³a gmina na przedsiêwziêcia ekologiczne. Czy jest szansa na
zmianê?
T. J.: W latach 2007 - 2009 zebrano 220,56
ton azbestu od osób fizycznych i 37,76 ton od
wspólnot mieszkaniowych. Wnioski z roku
2010 s¹ w trakcie weryfikacji. Z Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska dofinansowano zakupy pieców ekologicznych na ³¹czn¹
kwotê 532.637 z³, monta¿ kolektorów s³onecznych na kwotê 19.987 z³, uciep³ownienie 6 budynków wielolokalowych stanowi¹cych w³asnoœæ wspólnot mieszkaniowych po³o¿onych
na terenie Gminy Brzeszcze, polegaj¹ce na

T. J.: W ramach promocji gminy wydawaliœmy lub wspó³finansowaliœmy materia³y promocyjne, foldery i ksi¹¿ki, m.in.: folder „Gmina Brzeszcze” w latach 2008, 2009,
„Jawischowitz, podobóz Auschwitz”, „Gmina Brzeszcze w latach okupacji niemieckiej
1939-1945 - przewodnik po wybranych miejscach pamiêci”, „650 lat Skidzinia”, „725 lat
Jawiszowic”. W roku 2007 podpisaliœmy Akt
Partnerstwa z Gmin¹ Londa w Toskanii we
W³oszech. PrzyjaŸñ miêdzy naszymi gminami narodzi³a siê dziêki wspó³pracy pomiêdzy
Zespo³em Szkolno-Przedszkolnym w Przecieszynie i Szkole w Londzie. Na pami¹tkê podpisania Aktu gminy postanowi³y, ¿e w Brzeszczach 21 kwietnia ka¿dego roku bêdzie obchodzony Dzieñ W³oski, a 23 paŸdziernika
bêdzie Dniem Polskim w Londzie. W ramach
wspó³pracy szko³y zrealizowa³y projekty eTwinning: „Odbudujmy nasz¹ przesz³oœæ”
i „Kultura ludowa - niewyczerpane Ÿród³o”,
„Coal project: enviroment, energy ecosystem”. Kontakt nawi¹za³y stowarzyszenia
sportowe. Wymieniamy siê doœwiadczeniami zwi¹zanymi z projektami edukacyjnymi
dotycz¹cymi II wojny œwiatowej. Dzwon pw.
Micha³a Archanio³a, który powróci³ z parafii
œw. Birgid w Wiesbaden-Bierstadt w Niemczech do parafii œw. Urbana w Brzeszczach
po³¹czy³ tak¿e mieszkañców naszych gmin.
Obecnie trwaj¹ rozmowy z Gmin¹ Annonay
we Francji na temat wymiany m³odzie¿y i wspó³pracy samorz¹dów. Wielk¹ promocj¹ jest dla
nas Lokalna Grupa Dzia³ania „Dolina So³y”
utworzona z gminami Oœwiêcim, Che³mek,
Kêty, dziêki której uzyskaliœmy dla naszych
mieszkañców 9.854.896 z³, a tak¿e Lokalna
Grupa Rybacka „Dolina So³y i Wieprzówki”
zawi¹zana z gminami Oœwiêcim, Kêty, Wieprz,
Por¹bka, która otrzyma³a dotacjê w wysokoœci
23.750.386 z³.
Dziêkujê za rozmowê

Katarzyna Wituœ
Odg³osy Brzeszcz
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INFORMACJA BURMISTRZA BRZESZCZ
Informacja z dnia 15 paŸdziernika 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomoœci informacji o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Dzia³aj¹c na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 wrzeœnia 2010 r. w sprawie zarz¹dzenia wyborów do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, wyznaczonych na dzieñ 21 listopada 2010 r. podajê do wiadomoœci publicznej informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Lokale wyborcze otwarte bêd¹ w dniu 21 listopada 2010 roku w godzinach od 8.00 do 22.00.

Burmistrz Brzeszcz T
eresa Jankowska
Teresa
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Mieszkañcy i Wyborcy
Gminy Brzeszcze
Na dzieñ 21 listopada przypadaj¹ wybory do
rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast. W naszej gminie zarejestrowano 206 kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza. Uprawnionych do g³osowania na dzieñ 15
paŸdziernika br. jest 17 781 mieszkañców. Bêdziemy wybieraæ radnych w 3 okrêgach, a oddawaæ g³osy w 15 lokalach wyborczych obs³uguj¹cych 15 obwodów wyborczych, na które podzielona jest nasza gmina. Informujemy, ¿e w zwi¹zku z kwestiami organizacyjnymi uleg³y zmianie
adresy czterech siedzib obwodowych komisji
wyborczych, i tak:
1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 dotychczas mia³a siedzibê w œwietlicy Oœrodka Kultury
na oœ. Paderewskiego, teraz zostaje przeniesiona
do budynku nowej œwietlicy - wejœcie g³ówne;
ten lokal przeznaczony zosta³ tak¿e dla wyborców niepe³nosprawnych.
2. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 mia³a siedzibê w Spó³dzielni „PIAST” na oœ. Paderewskiego, teraz zostaje przeniesiona do budynku nowej
œwietlicy Oœrodka Kultury na oœ. Paderewskiego
- wejœcie boczne.
3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w ostatn i c h w y b o r a c h z o s t a ³ a z o rg a n i z o w a n a
w Przedszkolu „Pod Kasztanami”, aktualnie
powraca do œwietlicy Oœrodka Kultury w OSP
Jawiszowice.
4. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 z dotychczasow¹ siedzib¹ w œwietlicy Oœrodka Kultury w OSP Zasole zostaje przeniesiona do budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Zasolu.
Nad przebiegiem wyborów czuwa Miejska
Komisja Wyborcza z siedzib¹ w Urzêdzie Gminy
przy ul. Koœcielnej 4 pok. 106, tel. 32 77 28 526
oraz Pe³nomocnik Wyborczy Pani Barbara Pindel pok. 104, tel. 32 7728525.

Tomasz £ukowicz
Sekretarz Gminy

Lokale do wynajêcia,
dobra lokalizacja
Oœrodek Kultury w Brzeszczach odda w najem lokal u¿ytkowy znajduj¹cy siê w budynku
„Basenu pod Platanem”, z przeznaczeniem na
solarium. Lokal sk³ada siê z 3 pomieszczeñ o ³¹cznej
powierzchni u¿ytkowej 21,4 m2 (najem aktualny
od 1 stycznia 2011 r.).
Kontakt: Oœrodek Kultury w Brzeszczach, tel.:
(32) 21-11-490, 21-11-391.
Oœrodek Kultury w Brzeszczach odda w najem lokal u¿ytkowy znajduj¹cy siê w budynku
„Basenu pod Platanem”, z przeznaczeniem na gabinet masa¿u lub inn¹ dzia³alnoœæ o podobnym
profilu. Lokal sk³ada siê z 1 pomieszczenia o powierzchni u¿ytkowej 27,7 m2. Kontakt: Oœrodek
Kultury w Brzeszczach, tel.: (32) 21-11-490, 2111-391.

Aktualnoœci

Czas wolnoœci

zyskania niepodleg³oœci przez Polskê. Da³o to
pocz¹tek odbudowie struktur i budowie nowej
„Potrafimy walczyæ o wolnoœæ,
rzeczywistoœci politycznej w kraju oraz walki
ale trudno siê nam jej dorobiæ.” o granice. Józef Pi³sudski, ciesz¹cy siê s³aw¹ antycarskiego rewolucjonisty, przywódcy legio(ks. Józef Tischner)
nów i niemieckiego wiêŸnia, powróci³ z MagWolnoœæ to najwa¿niejsza wartoœæ dla ka¿deburga do okupowanej przez Niemców Wardego narodu. Nasz naród wielokrotnie j¹ traci³,
szawy 10 listopada 1918 roku. Rada Regencyjwielokrotnie odzyskiwa³ po walce, która poch³ana przekaza³a mu dowództwo nad wojskiem
nia³a tysi¹ce wybitnych synów naszej ziemi. Lupolskim, a 14 listopada (przed swoim rozwi¹dzie, którzy mieli budowaæ przysz³oœæ Ojczyzny,
zaniem) ca³¹ w³adzê cywiln¹. Pi³sudski z kolei
oddawali jej wszystko, aby ich rodacy mogli ¿yæ
powo³a³ Rz¹d Jêdrzeja Moraczewskiego. Rz¹d
w wolnym kraju. 11 listopada œwiêtowaæ bêdzieten 22 listopada wyda³ dekret powierzaj¹cy Jómy 92. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci przez
zefowi Pi³sudskiemu urz¹d Tymczasowego NaPolskê. Rzeczpospolita przez 123 lata by³a znieczelnika Pañstwa. Do jego uprawnieñ nale¿a³o
wolona przez s¹siadów - Rosjê, Prusy i Austriê.
powo³ywanie i odwo³ywanie rz¹du oraz stanoW wyniku niewydolnoœci demokracji szlachecwienie prawa. Najwy¿sz¹ w³adzê mia³ sprawokiej pañstwo przesta³o istnieæ, pozosta³ natomiast
waæ do czasu zwo³ania Sejmu Ustawodawczenaród skazany
go. Pi³sudski
przez bezkryi Moraczewski
tyczn¹ „elitê”, któustalili, ¿e Polra bawi³a siê wolska bêdzie renoœci¹ szlacheck¹,
publik¹. Inne
na wynaradawiadecyzje pozonie i eksploatacjê
stawiono Sejfizyczn¹. Rosn¹ca
mowi. Lata
œwiadomoœæ naro1918-1921
dowa powodowa³a
to czas budowy
kolejne zrywy nanowego pañrodowo-wyzwostwa i walki
leñcze. Polacy walo jego granice.
czyli na wszystW tym czasie
kich frontach XIXprzeprowawiecznej Europy
dzono pierw„za wolnoœæ nasz¹
sze w pe³ni dei wasz¹”. Przele- Grafika Artura Grottgera „Bitwa”, z cyklu „Polonia”, 1863 r.
mokratyczne
wali krew od Madrytu po Moskwê w powstaniach
wybory w Polsce, uchwalono ma³¹ konstytucjê
narodowych i wojnach napoleoñskich, uzyskiwali
i pierwsz¹ demokratyczn¹ konstytucjê marcow¹.
namiastki wolnej pañstwowoœci, ale niestety byli
Reprezentacja Rzeczypospolitej bra³a udzia³
wykorzystywani przez sojuszników.
w konferencji pokojowej w Wersalu pod ParySamotna walka nie przynios³a niepodleg³o¿em. Walka o granice - Powstanie Wielkopolœci. Upada³y powstania koœciuszkowskie, listoskie, po sukcesie którego Wielkopolska znalapadowe, krakowskie, styczniowe, zginê³o tysi¹z³a siê w granicach Rzeczypospolitej, trzy Poce patriotów, a tysi¹ce wywieziono na Syberiê.
wstania Œl¹skie w latach 1919-1921 dziêki któNowa sytuacja polityczna w Europie, powstanie
rym przy³¹czono czêœæ Górnego Œl¹ska do PolTrójprzymierza, Trójporozumienia i zbli¿aj¹ca siê
ski. Najtrudniejsze chwile prze¿y³a II Rzeczpowojna œwiatowa, stworzy³y szansê dla Polaków
spolita w lipcu i sierpniu 1920 r. w czasie wojna odzyskanie niepodleg³oœci, o któr¹ zabiegali
ny z Rosj¹ Radzieck¹. Rewolucyjna Armia Czernie tylko politycy i ¿o³nierze, ale równie¿ artyœci
wona dotar³a pod Warszawê. Polsce grozi³a koi naukowcy, tacy jak Ignacy Jan Paderewski, Helejna utrata niepodleg³oœci, a Europie wizja kolena Modrzejewska, Maria Curie-Sk³odowska
munistycznej rewolucji. Sierpniowa bitwa wari wielu innych - to oni umiêdzynarodowili spraszawska przynios³a wspania³e zwyciêstwo. Polwê niepodleg³oœci Polski. Przygotowania do wojska i Europa uratowane przed systemem komuny nie ominê³y ziem polskich. W Galicji powstanistycznym - to kolejny sukces narodu i Józefa
³y Zwi¹zek Strzelecki i Dru¿yny Soko³a, z któPi³sudskiego. Kolejne lata funkcjonowania II
rych Józef Pi³sudski utworzy³ I Kadrow¹ a poRzeczypospolitej to niestety ma³o demokratycztem Legiony. Roman Dmowski zabiega³ o udzia³
na walka o w³adzê i realizacjê wizji Polski, brak
emigrantów polskich w walce u boku Francji przekultury politycznej i si³owe prze³amania - przeciwko Niemcom i Austro-Wêgrom. W czasie
wrót majowy, Bereza Kartuska - stanowi¹ wywojny Polacy walczyli i przygotowywali siê do
sok¹ cenê nauki demokracji w pañstwie wieloprzejêcia w³adzy w niepodleg³ej ojczyŸnie twonarodowoœciowym i wielowyznaniowym. Wolrz¹c Komitet Narodowy Polski, Radê Regencyjn¹,
noœæ i demokracja wymagaj¹ odpowiedzialnej
Polsk¹ Komisjê Likwidacyjn¹, Tymczasowy Rz¹d
tolerancji i kultury politycznej. To przes³anie poLudowy Republiki Polskiej i Radê Narodow¹ Œl¹winno towarzyszyæ nam zawsze, wyci¹gajmy
ska Cieszyñskiego. Umiêdzynarodowienie sprawnioski z przesz³oœci i nie powtarzajmy b³êdów.
wy Polski przez zaborców Aktem 5 listopada
Nauczmy siê œwiêtowaæ sukcesy nie rywalizui ukazem carskim oraz orêdziem prezydenta USA
j¹c o ich autorstwo. Pamiêæ przetrwa w idei,
uzupe³ni³y proces niepodleg³oœciowy. 11 listopamyœli przewodniej i czynach, a nie zamkniêta
da 1918 roku zakoñczy³a siê I wojna œwiatowa.
w zimnym kamiennym obelisku.
Dzieñ zwyciêstwa sta³ siê równie¿ rocznic¹ odJ. Stolarczyk
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Szczêœliwej podró¿y do kolejnych jubileuszy
„Ale¿ (…) do mety przybywa
siê tylko po to, by znowu wyruszyæ dalej, a tam gdzie jesteœmy obecnie to tylko etap
naszej drogi”
(fragment piosenki „Szczêœliwej drogi ju¿ czas”)

- ¿e odwa¿¹ siê wyjœæ na scenê, zaprezentowaæ
ludziom, ¿e potrafi¹ zrobiæ sobie herbatê, ugotowaæ zupê, równie¿ to, ¿e przychodz¹ czyœci, stanowi¹ ogromne osi¹gniêcia, których normalnie
funkcjonuj¹cy cz³owiek nawet nie dostrzega.
Czêsto dochodz¹ równie¿ inne, bardziej namacalne sukcesy: kiedy ktoœ dostaje pracê, wraca do

W tym roku przypada 10. rocznica za³o¿enia brzeszczañskiej placówki Powiatowego Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Kêtach,
funkcjonuj¹cego pod kierownictwem Joanny Zaj¹c. Organizatorzy,
opiekunowie, podopieczni PŒDS-iu
wraz z rodzinami oraz wszyscy zaproszeni goœcie i sympatycy, œwiêtowali okr¹g³¹ rocznicê w Oœrodku
Kultury.
Na rêce dyrektor PŒDS Renaty
Englart-Janosz z³o¿ono kwiaty i podziêkowania dla wszystkich pracow- Fina³ wystêpu artystów z PŒDS
ników oœrodka za niezwyk³e poœwiêcenie, zaszko³y, utrzymuje siê w abstynencji… S¹ przeanga¿owanie, wytrwa³oœæ i zwyk³¹ ludzk¹ docie¿ i tacy, którzy ukoñczyli studia, chodzili do
broæ, które wk³adaj¹ w wykonywanie tak
pracy - powrót do zaburzonych przez chorobê
szczególnej pracy. Przez dziesiêæ lat nazbiezajêæ jest zawsze wielk¹ radoœci¹.
ra³o siê sporo doœwiadczeñ, zarówno tych doZapytana o najciê¿sze momenty, z którymi
brych, jak i z³ych. Krótka prezentacja pami¹tPŒDS musia³ borykaæ siê przez pierwsze dziesiêkowych zdjêæ przybli¿y³a wspomnienia przeciolecie, odpowiada:
prowadzek, remontów, imprez i wielu innych
- Najtrudniejsze chwile prze¿ywamy wtedy, gdy
prze¿ytych wspólnie chwil. Do³¹czaj¹c siê do
jest zaostrzenie choroby i my jesteœmy t¹ „z³¹”
¿yczeñ i gratulacji, burmistrz Teresa Jankowstron¹, która kieruje do szpitala, a jak wiadomo,
ska podkreœli³a równie¿ ogromn¹ wartoœæ
wszystkie hospitalizacje s¹ nieprzyjemne. Ktoœ
dzia³alnoœci placówki:
twierdzi, ¿e wszystko jest w porz¹dku, ale nie- W naszej gminie (pocz¹wszy od przedszkoli
do gimnazjów) istniej¹ klasy integracyjne,
gdzie spotykamy siê z niepe³nosprawnoœci¹
dzieci. PŒDS wykonuje natomiast ogrom pracy, jeœli chodzi o przyjazny stosunek otocze16 paŸdziernika w brzeszczañskim Oœrodnia do niepe³nosprawnych osób doros³ych.
ku Kultury odby³ siê niecodzienny koncert zePoprzez sztukê - wysoki poziom artystyczny
spo³ów Ratels, Kundle, Krzywa Alternatywa
prac - podopieczni placówki nieustannie udooraz Liberty. Oprócz dobrej zabawy g³ównym
wadniaj¹, ile w nich wra¿liwoœci, dobra, micelem imprezy by³o propagowanie transplan³oœci do drugiego cz³owieka. Po zakoñczetacji i dawstwa szpiku oraz krwi.
niu czêœci oficjalnej nadszed³ czas na rozrywkê. Podopieczni PŒDS wyst¹pili jako muAkcja zorganizowana zosta³a przez Rafa³a
zyczny zespó³ kabaretowy w repertuarze
Andreasa przy wspó³udziale Grupy „Charytatywgwiazd polskiej estrady lat ’70-tych i ’80-tych.
ni” i Oœrodka Kultury. Wydarzenie przyci¹gnê³o
Nie mog³o zabrakn¹æ wiêc Czes³awa Niemewiele osób, zw³aszcza m³odzie¿.
na (Krystian £ukasik), Karin Stanek (Bo¿ena Merta), Alicji Majewskiej (Kasia Pietryja), Jerzego Po³omskiego (Dariusz Konieczny), Anny Jantar (Monika Ledwoñ), Maryli
Rodowicz (Tatiana Smyczyñska) oraz zespo³u
Skaldowie z ponadczasowym hitem „Z kopyta kulig rwie”, którzy porwali do zabawy
ca³¹ zgromadzon¹ na widowni publicznoœæ.
Po koncercie czeka³ na wszystkich wystawny poczêstunek, mo¿na by³o równie¿ obejrzeæ prace wykonane na zajêciach terapeutycznych w oœrodku.
Ods³aniaj¹c kulisy codziennej pracy w PŒDS,
Organizatorzy akcji
Renata Englert-Janosz stwierdza:
- Nasza praca rzadko zwieñczona jest sukce- To pierwsza impreza w Brzeszczach poruszaj¹sem, który siê da zmierzyæ, postawiæ, zobaczyæ,
ca tego typu tematykê. Zainteresowa³em siê zadotkn¹æ. To, jak funkcjonuj¹ nasi u¿ytkownicy
gadnieniem transplantacji mniej wiêcej pó³tora
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stety ewidentnie widaæ, ¿e tak nie jest… Oczywiœcie ciê¿ko nam wszystkim równie¿ wówczas,
kiedy nasi przyjaciele odchodz¹; tak siê z³o¿y³o,
¿e tu w placówce w Brzeszczach w ci¹gu czterech lat zmar³y cztery osoby w ró¿nym wieku
i wszystkie te zgony by³y nag³e, niespodziewane. Wiêzi w naszym œrodowisku maja charakter
bardzo serdeczny, wrêcz rodzinny uczestniczymy w ¿yciu prywatnym,
przyjaŸnimy siê poza prac¹. Dla niektórych, szczególnie starszych osób jesteœmy jedynymi bliskimi, jakich maj¹. To
nie jest tak, ¿e mo¿na zamkn¹æ drzwi
pracy, czasem coœ siê dzieje po po³udniu i nie da siê po prostu nie odbieraæ
telefonu, gdy akurat ktoœ czegoœ bardzo potrzebuje…
Warto zaznaczyæ, ¿e grupa zatrudnionych w PŒDS liczy dziewiêæ osób. To one
organizuj¹ pracê dla czterdziestu zakwalifikowanych podopiecznych placówki.
Jak do tej pory oddzia³ brzeszczañski
sk³ada siê z dziesiêciorga ludzi, kêcki
opiekuje siê trzydzieœciorgiem doros³ych.
Zagadnieta o cele na przysz³oœæ, plany
wzglêdem dzia³alnoœci oœrodka, Renata EnglartJanosz odpowiada:
- Chcielibyœmy byæ. To chyba najwiêksze marzenie, ca³¹ resztê wybudujemy na nim. Bardzo
chcielibyœmy wzbogaciæ zajêcia - nasze domy
nastawione s¹ przecie¿ na artterapiê. Jesteœmy
uzale¿nieni od bud¿etu pana wojewody, czyli dotacji pañstwa na dzia³alnoœæ PŒDSiów… miejmy
nadziejê, ¿e jej nie zabraknie.

Katarzyna Senkowska
roku temu, z czasem zrodzi³ siê pomys³ zorganizowania czegoœ na naszym terenie. Po osi¹gniêciu pe³noletnoœci w koñcu mog³em zrobiæ cos
wiêcej, ni¿ tylko rozczytywaæ siê w temacie. Jestem honorowym dawc¹ krwi, podpisa³em
oœwiadczenie woli i wys³a³em wniosek o chêæ
przeszczepu szpiku. - oznajmia Rafa³ Andreas,
zachêcaj¹c innych do zrobienia tego samego.
Podczas koncertu rozdawane by³y wspomniane oœwiadczenia woli (zgoda na pobranie po œmierci tkanek i narz¹dów do przeszczepu), formularze
z Poltransplantu (deklaracja chêci oddania szpiku
kostnego) oraz istnia³a mo¿liwoœæ zapisania siê do
grona honorowych dawców krwi.
- Wolontariusze i organizatorzy spisali siê na
medal. Mamy œwiadomoœæ, ¿e sprawy o których mówimy s¹ czêsto niezwykle trudne,
niejednokrotnie zwi¹zane ze œmierci¹, umieraniem… warto jednak spojrzeæ na to z zupe³nie innej strony: takie operacje to dar
¿ycia. Czy mo¿na nadaæ œmierci wiêkszy
sens? O tym musimy g³ównie pamiêtaæ. - dodaje Rafa³ Andreas.
W akcji wziê³y udzia³ równie¿: Stowarzyszenie Transplantacji Serca ko³o Zabrze, Fundacja Transplantacja - dar ¿ycia, Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Klub
Honorowych Dawców Krwi oraz inni.

Katarzyna Senkowska

Aktualnoœci

Ratownik z KWK „Brzeszcze-Silesia” najlepszy
Wydobywanie wêgla z g³êbi ziemi, swoista
walka z si³ami natury, by³a i jest nadal - pomimo postêpu technicznego - obarczona licznymi zagro¿eniami. Tote¿ kopalnie ci¹gle
poszukuj¹ nowych metod na zwiêkszenie bezpieczeñstwa pracy na stanowiskach do³owych
i powierzchniowych.

szeni zostali pó³finaliœci, kierownictwo kopalni, dozór, szefowie Biura BHP, Centrali KW, przedstawiciele PIP w Krakowie, burmistrz Brzeszcz, przewodnicz¹cy kopalnianych zwi¹zków zawodowych
oraz uczniowie Powiatowego Zespo³u Szkó³ nr 6.
Do rywalizacji stanê³a dziewi¹tka finalistów. Ka¿dy z uczestników odpowiada³ na pytania z dziedziny bhp, prawa górniczego oraz prawa pracy,

Kierownictwo kopalni „Brzeszcze-Silesia” i s³u¿by dzia³u BHP, doceniaj¹c wagê
bezpieczeñstwa i higieny pracy, a tak¿e maj¹c na uwadze ochronê cz³owieka w miejscu pracy, ju¿ od 2002 r. organizuj¹ konkurs pod has³em „Pracujê bezpiecznie”
z myœl¹ o mobilizowaniu za³ogi do pog³êbiania wiedzy z zakresu bhp. G³ówny In¿ynier BHP Leszek Ryszka mówi, ¿e nie
chodzi tylko o znajomoœæ suchego przepisu, lecz przede wszystkim o pobudzanie takich sposobów myœlenia i zachowañ, które
na co dzieñ przejawiaj¹ siê nawykami pracy z respektowaniem rygorów bezpieczeñstwa. W tegorocznych eliminacjach konkursu „Pracujê bezpiecznie” w kopalni „Brzeszcze-Silesia” wziêli udzia³ pracownicy za- Fina³ konkursu „Pracujê bezpiecznie” na szczeblu kopalnianym
trudnieni na stanowiskach robotniczych z oddziaprzygotowane przez s³u¿by dzia³u BHP. Ostatecz³ów GRP1, MSZ1, KSRG, które zajê³y I miejsca
nie w finale konkursu „Pracujê bezpiecznie” na
w swoich grupach w audycie stanowiskowym. Eliszczeblu kopalnianym najlepszym znawc¹ probleminacje w formie testu wy³oni³y pó³finalistów. 30
matyki okaza³ siê Mieczys³aw Mokwa, ratownik
wrzeœnia odby³ siê fina³ konkursu, na który zaprogórniczy KWK Brzeszcze, legitymuj¹cy siê 24-let-

Warsztaty wyjazdowe w Górach
Oœrodka Kultury oraz dzieæmi i m³oŒwiêtokrzyskich cownikami
dzie¿¹. Dyrektor Oœrodka Kultury Agnieszka
W dniach 18 i 19 paŸdziernika 2010 r. dwudziestooœmioosobowa grupa delegatów M³odzie¿owego Parlamentu Gminy Brzeszcze wraz
z opiekunami uczestniczy³a w wyjazdowych
warsztatach.

MPGB wraz z opiekunami i przewodnikiem

Program by³ bardzo bogaty. Przede wszystkim pod¹¿aliœmy œcie¿kami odkryæ archeologicznych profesora Kazimierza Bielenina, który jest
honorowym obywatelem Gminy Nowa S³upia
i Gminy Brzeszcze. Spotkaliœmy siê tak¿e z Lucyn¹ Spelak i Wojciechem Szelakiem, kustoszami Muzeum Staro¿ytnego Hutnictwa Œwiêtokrzyskiego w Nowej S³upi oraz zwiedziliœmy muzeum, poznaliœmy równie¿ ¿yciorys Pana Profesora. W Gminnym Oœrodku Kultury mieliœmy
mo¿liwoœæ uczestniczyæ w spotkaniu z Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Nowa S³upia Ew¹ Guz, dyrektorami i nauczycielami tamtejszych szkó³, pra-

Popczyk-Borowiecka przedstawi³a prezentacjê
multimedialn¹ na temat gminy natomiast marsza³ek MPGB Dariusz Marusza zaprezentowa³ dzia³alnoœæ parlamentu, a wicemarsza³ek Aleksandra Byrdziak przedstawi³a prezentacjê o Gminie
Brzeszcze. Brzeszczañscy
m³odzi parlamentarzyœci zostali zaproszeni na dyskotekê, gdzie wspólnie bawiono
siê, a na koniec zatañczono
taniec belgijski. W ten sposób
zachêciliœmy siê wzajemnie
do wspó³pracy i kolejnych odwiedzin. Po³¹czy³a nas osoba
profesora Kazimierza Bielenina, a tak¿e wspólne zainteresowania. Program pobytu
w Górach Œwiêtokrzyskich
obejmowa³ równie¿: spacer
szlakiem górskim na Œwiêty
Krzy¿, którym 600 lat temu pod¹¿a³ sam Król
Polski W³adys³aw Jagie³³o, zwiedzanie klasztoru Cystersów w Jêdrzejowie, gdzie ¿y³ i pisa³
swoje kroniki Wincenty Kad³ubek, Jaskini Raj
w Chêcinach, ¯eromszczyzny w Ciekotach i dworku Henryka Sienkiewicza w Oblêgorku. Po piêknych œwiêtokrzyskich szlakach prowadzi³ nas
wspania³y Przewodnik PTTK Kielce Kazimierz
Micorek. Na zakoñczenie odby³ siê konkurs wiedzy zdobytej w czasie wyjazdu. By³y trzy kategorie pytañ: ¿ycie i osi¹gniêcia profesora Kazimierza Bielenina, szlak literacki i Góry Œwiêtokrzyskie. Delegaci wykazali siê ogromn¹

nim sta¿em pracy w kopalni, drug¹ lokatê zdoby³ Marek Solarz z oddzia³u GRP1, trzecie miejsce uzyska³ Mariusz Wójcik z MSZ1. Nagrody
i upominki dla zwyciêzców ufundowali Dyrektor Techniczny Kopalni Kazimierz Grzechnik,
Dzia³ BHP i zwi¹zki zawodowe NSZZ Solidarnoœæ, ZZG w Polsce, Sierpieñ 80. Trzej kopalniani liderzy wziêli udzia³ w pó³finale konkursu
„Pracujê bezpiecznie” na szczeblu kompanijnym, który siê odby³ w kopalni Soœnica-Makoszowy. Spoœród 46 zawodników
reprezentuj¹cych wszystkie zak³ady KW
SA do œcis³ego fina³u (czyli 16-tu najlepszych) zakwalifikowa³o siê dwóch
pracowników KWK Brzeszcze: Mieczys³aw Mokwa i Marek Solarz. Fina³ VII
edycji konkursu „Pracujê bezpiecznie”
odbêdzie siê w Oœrodku Kultury w Brzeszczach 23 listopada.
Zapyta³am dwukrotnego zwyciêzcê konkursu o jego pomys³ na osi¹gniêcie sukcesu.
- Wiedzê trzeba ci¹gle poszerzaæ - mówi
laureat Mieczys³aw Mokwa. Doœwiadczenie i znajomoœæ kopalni to niebagatelne
atuty, które po³¹czone z wiedz¹ z zakresu
bhp czyni¹ pracê bezpieczniejsz¹. S¹dzê, ¿e
sporo wiem o górniczej pracy i staram siê,
¿eby by³a ona bezpieczna na co dzieñ i dla
mnie, i dla kolegów.

Maria Dom¿a³
wiedz¹. I miejsce zdobyli: Dariusz Marusza,
Wojciech Piotrowski i Anita Kubiczek. Gratulujemy zwyciêzcom. Nastêpna sesja MPGB odbêdzie siê 16 listopada w Gimnazjum nr 2, a tematem bêdzie nasza Ma³a Ojczyzna.

Bo¿ena Sobociñska

Na Leskowcu
Z okazji Dni Papieskich w dniu 10 paŸdziernika Samorz¹d Osiedlowy nr 2 zorganizowa³ wycieczkê dla rodzin z dzieæmi do miejscowoœci Rzyki, z wyjœciem na Leskowiec.
Po zdobyciu szczytu - w samo po³udnie odby³a siê msza w koœció³ku na Leskowcu,
w której udzia³ wziêli wszyscy uczestnicy wycieczki. O godzinie 14.00 po zejœciu z góry
chêtni pojechali na Czarny Groñ, gdzie odby³o
siê pieczenie kie³basek oraz potañcówka.

Przy ognisku

Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom: Paulinie
i Szymonowi Cetnarskim, radnemu Miros³awowi Bukowskiemu, Urszuli i Ryszardowi Galoch
(firma Grutex) oraz SO nr 2.
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Aktualnoœci

PrzyjdŸ, pogadaj… naprawdê bêdzie lepiej
Rozmowa z Janem Ku³ag¹, prezesem
Stowarzyszenia TrzeŸwoœci i Integracji
Spo³ecznej oraz Wojciechem Ortmanem,
wiceprezesem STiIS w Brzeszczach.
Katarzyna Senkowska: Na czym polegaj¹ organizowane przez Panów spotkania
i jaki maj¹ cel?
Jan Ku³aga: Najproœciej? Pomaganie innym. Mo¿na powiedzieæ, ¿e anga¿uj¹c siê w tê
dzia³alnoœæ chcemy sp³aciæ d³ug losowi. Kiedyœ
byliœmy po „drugiej stronie” i to do nas ktoœ wyci¹gn¹³ rêkê, pomóg³ wyjœæ z na³ogu. Nie wiadomo, co by siê dziœ z nami dzia³o, gdyby nie
odpowiednie osoby napotkane kilka, kilkanaœcie
lat wczeœniej. Pragniemy zgromadziæ wokó³ siebie ludzi podobnie myœl¹cych - chêtnych do niesienia pomocy i tych, którzy teraz w³aœnie tej
pomocy potrzebuj¹. Co do efektywnoœci i sposobu prowadzenia zajêæ, naturalnie bardzo du¿o
zale¿y od terapeuty, ale jeszcze wiêcej od si³y
woli i indywidualnego zaanga¿owania cz³onków.
Terapia nie zamyka siê w œcianach jednego pokoju, w za³o¿eniu ma wp³yn¹æ na ca³e ¿ycie zmobilizowaæ do podjêcia pracy nad sob¹ w ka¿dej dziedzinie. Dok³adnie o to chodzi. Podkreœlam, ¿e naszym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju jednostki, wcale nie zamykamy siê w leczeniu problemów uzale¿nieñ.
Chcemy wyjœæ z inicjatyw¹ do ludzi i tego samego oczekujemy w zamian. Jesteœmy bardzo
otwarci na nowe propozycje, program zale¿eæ
bêdzie g³ównie od preferencji tych, którzy siê tu
zjawi¹. Mamy mnóstwo opcji - mo¿emy za³o¿yæ klub bryd¿owy, komputerowy, zorganizowaæ
przeró¿ne zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y, tak wiele
dróg stoi otworem… Najwa¿niejsze, by ludzie
czuli siê u nas dobrze. By przychodzili z przyjemnoœci¹ - by wpadali pogadaæ i mi³o spêdziæ
czas. Mamy ju¿ zatrudnionego terapeutê, z czasem planujemy wprowadziæ obok metody Hellingerowskiej równie¿ terapiê rodzinn¹.
Wojciech Ortman: Organizujemy równie¿
obozy wyjazdowe, g³ównie w góry, choæ nie
tylko. Odwiedziliœmy ju¿ wspólnie Kamesznicê, Jaworze ko³o Bielska, Szczyrk, a tak¿e Czêstochowê. Zazwyczaj w wyborze miejsca kierujemy siê nie tylko zapleczem (wa¿ne, by budynek posiada³ du¿¹ salê, najlepiej gimnastyczn¹ z materacami - wygodniej na nich usi¹œæ
ni¿ na krzes³ach i rozluŸniæ siê podczas terapii), ale tak¿e otoczeniem oœrodka. Najlepiej,
by by³o spokojne, poza centrum miasta, sprzyjaj¹ce wyciszeniu i zebraniu myœli. Czasem wynajmujemy pomieszczenia od Caritasu, kiedy
indziej od prywatnych w³aœcicieli.
K. S.: Do tej pory spotkania skierowane by³y g³ównie do ludzi z problemem alkoholowym?
W. O.: Dot¹d przychodzili do nas ró¿ni ludzie, nie tylko ci, którzy sami mieli problemy
z alkoholem. Czêsto pojawiali siê tak¿e cz³onkowie rodzin - ¿ony czy dzieci alkoholików
z pytaniami, jak sobie radziæ, bo wiadomo do-
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skonale, ¿e jeœli w domu ktoœ pije, dotkliwie wp³ywa to na ca³e jego otoczenie, ¿ycie rodzinne krêci
siê wokó³ pytañ „Przyjdzie dziœ pijany? Jak bardzo?”. Wa¿ne, by nie podchodziæ do problemu jednostronnie. Nie stawiaæ ³atwych tez w sensie „aha,
on jest alkoholikiem, wiêc to przez niego Ÿle siê
dzieje”. Z tego g³ównie wzglêdu nasz poprzedni
terapeuta by³ przeciwny organizowaniu np. osobnych grup dla ¿on alkoholików. W za³o¿eniu mia³y

przyznaæ, ¿e ma problem, a to, ¿e najbli¿si siê „czepiaj¹” ma swoje racjonalne podstawy. To wcale nie
jest takie proste, ale na pewno wykonalne przy
odrobinie dobrej woli i szczerej chêci wyrwania
siê z na³ogu. Dotarcie do cz³owieka z prawd¹ o nim
samym to proces bardzo indywidualny, uzale¿niony od osobowoœci ka¿dego z nas. Czasem jest tak,
¿e na samym spotkaniu pojawia siê bunt i niedowierzanie - „Co ten facet bredzi? Przecie¿ to wcale
nie o mnie, przecie¿ wiem dobrze, ¿e tak nie jest!”.
Ziarno zostaje jednak zasiane i nawet po kilku
dniach zaczynaj¹ dopadaæ umys³ zbawienne w¹tpliwoœci. Pomyœlne zakoñczenie tego etapu prowadzi do akceptacji istnienia problemu. Z cz³owiekiem, który ma to ju¿ za sob¹, zupe³nie inaczej siê
rozmawia. Mo¿na zaczynaæ w³aœciw¹ terapiê.
K.S.: Co mo¿e pan powiedzieæ na temat
efektywnoœci zajêæ, jakie s¹ wymierne sukcesy dzia³alnoœci Stowarzyszenia?

Zarz¹d STiIS

funkcjonowaæ jako grupy wsparcia, jednak nietrudno wypaczyæ tak¹ ideê i popaœæ w bezproduktywne u¿alanie siê nad obecnym stanem rzeczy oraz
bezkrytycyzm. Kiedy sytuacja wygl¹da na oczywist¹, mo¿na przeskoczyæ do „prostych” konkluzji: ktoœ pije, krzywdzi najbli¿szych, którzy
musz¹ znosiæ taki stan rzeczy. Nie zapominajmy, ¿e ¿yj¹c z cz³owiekiem, który nie mo¿e siê
podnieœæ z uzale¿nienia, niezwykle ³atwo ulec podœwiadomej pokusie wywy¿szenia w³asnego ja poprzez tak jaskrawy kontrast. A przecie¿ - pomimo,
¿e samo wsparcie dla wszystkich cz³onków rodzin
dotkniêtych alkoholizmem jest oczywiœcie jak najbardziej potrzebne - nie o takie myœlenie chodzi,
nie têdy droga.
K.S.: Domyœlam siê, ¿e zdobyte doœwiadczenia pos³u¿¹ Pañstwu w dalszej pracy. Jak
zostan¹ teraz wykorzystane?
J. K.: Dotychczas zajêcia opiera³y siê na metodzie Bena Hellingera. Polega ona na traktowaniu
rodziny jako jednego systemu, gdzie ka¿dy element
odgrywa istotna rolê i posiada ogromny wp³yw na
funkcjonowanie ca³oœci. Dzia³ania skupiaj¹ siê na
wszechstronnym rozwoju jednostki i na integracji
spo³ecznej cz³owieka, zak³óconej nie tylko przez
skutki alkoholizmu. Spotykamy siê z ró¿nym nastawieniem do terapii - czasem przychodz¹ ludzie
z nadziej¹ na to, ¿e prowadz¹cy powie kilka s³ów,
niby machnie czarodziejsk¹ ró¿d¿k¹, i gotowe. Niestety nie ma takich natychmiastowych rozwi¹zañ,
najczêœciej sam problem jest zbyt powa¿ny, by da³
siê tak ³atwo usun¹æ. Na pocz¹tku najwa¿niejsze
jest w³aœciwe nastawienie do zajêæ. To ju¿ klucz do
sukcesu. Trzeba otworzyæ umys³ na przyjêcie zupe³nie nowych pogl¹dów, przygotowaæ siê na zmianê myœlenia. Przyk³adowo w przypadku problemu
alkoholowego dotyczy to dwóch postaw: kiedy
cz³onek rodziny alkoholika jest przekonany, ze ca³a
„wina” le¿y po stronie uzale¿nionego mê¿a/matki/
ojca, a on sam jest jedynie ofiar¹ pokornie znosz¹c¹
ciêgi od losu. W drugiej sytuacji zmianie ma ulec
myœlenie alkoholika, który musi sam przed sob¹

J. K.: Pokutuje wiele stereotypowych mitów
nie tylko na temat samych uzale¿nieñ, ale równie¿ innych problemów ludzkich. Naszym zadaniem jest prze³amywaæ takie b³êdne myœlenie. To
uczy równie¿ zrozumienia i powstrzymuje przed
³atwym szufladkowaniem osób z problemami.
Mo¿e znów odwo³am siê do przyk³adu z terapii
alkoholowej: rzadko kiedy ludzie zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e przyczyny tego problemu mog¹ tkwiæ
w przesz³oœci rodzinnej. Nie mam na myœli najbardziej schematycznego scenariusza „ojciec pi³,
to i syn bêdzie” (który zreszt¹ czêsto jest fikcj¹),
ale kwestie takie jak np. odrzucenie któregoœ
z cz³onków rodziny. To mo¿e spowodowaæ rozwój uzale¿nienia. Warto zaznaczyæ, ¿e nie o zmianê przesz³oœci chodzi. Tego zrobiæ siê nie da.
Mo¿na jednak zacz¹æ inaczej na ni¹ patrzeæ i wyci¹gn¹æ z niej nowe wnioski. Do tego celu s³u¿¹
s³ynne ustawienia rodzinne Hellingera. Komuœ, kto
nie prze¿y³ tego sam lub nie by³ œwiadkiem terapii, trudno jest wyobraziæ sobie, jakie ogromne
zmiany i emocje ona wywo³uje. Czêsto staje siê
prze³omem w relacjach Ÿle funkcjonuj¹cych od
kilkunastu lat. Podkreœlam, ¿e nie chodzi tu wcale o ocenianie kogokolwiek - zak³adamy, ¿e ka¿dy wychowuje najlepiej, jak potrafi. Pomoc polega na rozwi¹zaniu problemu, z którymi obie strony same sobie nie radz¹. Mogê z pe³nym przekonaniem stwierdziæ, ¿e w znacznej wiêkszoœci przypadków udzia³ w podobnych warsztatach przynosi ogromne efekty. Ludzie wychodz¹ na prost¹,
dobrze sobie radz¹ - i nie mówiê tylko o problemie alkoholowym. S¹ zwyczajnie szczêœliwi.
Dziêkujê za rozmowê
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Aktualnoœci

„Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich
A. F. Modrzewski,
m³odzie¿y chowanie”
De republica emendanda
Jak wiadomo, 14 paŸdziernika to dzieñ
szczególny dla wszystkich osób zaanga¿owanych w proces edukacji. W Oœrodku Kultury
zgromadzili siê przedstawiciele w³adz, nauczyciele, dyrektorzy szkó³ oraz cz³onkowie M³odzie¿owego Parlamentu Gminy Brzeszcze, by
wspólnie obchodziæ owo szczególne œwiêto.

Po zakoñczeniu czêœci artystycznej, nadszed³
czas na œlubowanie nauczycieli mianowanych,
wrêczenie aktów nadania stopnia awansu nauczycielom dyplomowanym i kontraktowym, z³o¿enie ¿yczeñ pracownikom obchodz¹cym jubileusz
25-lecia pracy oraz serdecznych podziêkowañ
tym, którzy w 2010 r. odeszli na zas³u¿on¹ eme-

Po powitaniu wszystkich goœci przez
Bo¿enê Sobociñsk¹, dyrektora Gminnego Zarz¹du Edukacji w Brzeszczach, na
scenê wkroczyli uczniowie, by zaprezentowaæ przygotowany program artystyczny. Zgromadzona na sali publicznoœæ
mia³a przyjemnoœæ podziwiaæ m³ode talenty. Nie zabrak³o piosenek o radoœciach i troskach uczniowskiego ¿ycia
oraz humorystycznych przestróg co do
rzetelnego zdobywania wiedzy - „gdy¿
ani dzieñ ani godzina sprawdzianu nieznane s¹!” (w wykonaniu pi¹toklasistów
ze Szko³y Podstawowej w Jawiszowicach). Wyst¹pili doskonali tancerze
(Sandra Wato³a i Szymon Korczyk
w „szalonym rock and rollu”) oraz recy- Wyró¿nieni nauczyciele
ryturê. Gratulacje odebrali te¿ nauczyciele odtatorka (Julia Ortman, uczennica SP w Jawiszoznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej
wicach, ze œwietn¹ interpretacj¹ „Ptasiego radia”
oraz zaszczyceni pañstwowymi odznaczeniami,
Juliana Tuwima). Odby³ siê równie¿ pokaz gimktóre wrêczone zostan¹ w Dniu Niepodleg³oœci
nastyki akrobatycznej (w wykonaniu niezwykle
w krakowskim Kuratorium Oœwiaty. Na zakoñutalentowanego Mi³osza Szmytkowskiego, ucznia
czenie przyznane zosta³y Nagrody Burmistrza
ZSP nr 2 w Zasolu). Program przygotowany przez
Gminy Brzeszcze, Nagrody Dyrektorów oraz nauczniów zakoñczy³ imponuj¹cy taniec z szarfagrody dla zwyciêzców V Dyktanda Gminy
mi Zespo³u Gimnastyki Akrobatycznej „Prima”
Brzeszcze.
(z SP w Jawiszowicach).

Do piór!
5 paŸdziernika chêtni i odwa¿ni po raz kolejny mogli stawiæ czo³a zasadom ortograficznym jêzyka polskiego. Tego dnia
odby³o siê pi¹te
gminne „Dyktando
Brzeszcze 2010”.
Wiek uczestników zosta³ okreœlony w przedziale od
20 do 102 lat, jednak
organizatorzy zapewniali, ¿e jeœli
zg³osi³by siê równie¿ jakiœ starszy zawodnik, nie napotka³by zbyt wielu
trudnoœci z wpisaniem siê na listê. Na
pierwszy rzut oka tekst wybrany przez nauczycielkê jêzyka polskiego Renatê Jasieniak, nie wydawa³ siê nastroszony typowymi pu³apkami
dŸwiêcznej polszczyzny („¿/rz?”, „ch/h?”, „u/
ó?”). W¹tpliwoœci móg³ nastrêczyæ jednak ju¿ sam
zapis tytu³u dyktanda - „Uczta w niby-zoo” („nibyzoo”?, „niby zoo”?, czy mo¿e jeszcze warian-

ty typu „niby-ZOO”?!). Tym, którzy nie widzieli
tekstu w ca³oœci mo¿na zdradziæ, ¿e im dalej
w las wyrazów i po³¹czeñ rzadko u¿ywanych, tym
ciekawiej. Z pewnoœci¹ nawet najbardziej wprawionym uczestnikom potrzeba by³o chwili namys³u nad ortograficznym
„ma³ym co nieco” wycinkiem
polszczyzny.
Przede wszystkim: nic na ³apucapu.
Pomys³odawczyni¹ konkursu by³a Jolanta Borowicz,
cz³onkini Stowarzyszenia Linqua, w komisji
miejsca zajê³y
tak¿e nauczycielki jêzyka polskiego: Renata Jasieniak oraz
Wioletta Mruczek. Impreza odby³a siê pod patronatem Burmistrza Brzeszcz, zorganizowana zosta³a przez Stowarzyszenie Linqua, Gminny Zarz¹d Edukacji, Szko³ê Podstawow¹ nr 2 im. M. Kopernika w Brzeszczach oraz Oœrodek Kultury.

KS

Warto zaznaczyæ, ¿e zaufanie spo³eczne, jakim
cieszy siê w Polsce zawód nauczyciela, zarówno
odzwierciedla zaszczytn¹ rangê tego zajêcia, jak
i nak³ada wielk¹ odpowiedzialnoœæ na wszystkich pedagogów. Oprócz podziêkowañ p³yn¹cych z g³êbi serc uczniowskich oraz wielu piêknych ¿yczeñ, nie zabrak³o równie¿ uwag dotycz¹cych wymagañ, jakie stawiaj¹ przed nauczycielami ich podopieczni. Trzeba przyznaæ, ¿e s¹ one niema³e. Gimnazjalistki Ada, Marcelina, Olga, Sandra i Ania, cz³onkinie MPGB, zgodnie stwierdzaj¹:
- Nauczyciela ceni siê za rzeteln¹ wiedzê. Jeœli
nawet ktoœ „ma podejœcie pedagogiczne”, a brakuje mu wiedzy merytorycznej, nie spe³ni
oczekiwañ ambitnych uczniów.
Niezwykle wa¿ne s¹ tak¿e stanowczoœæ, bo przecie¿ klasa zawsze sprawdza, na ile mo¿e
sobie pozwoliæ (œmiech), sprawiedliwoœæ i wyrozumia³oœæ.
Oczekujemy tak¿e tego, by
traktowaæ nas i nasze wypowiedzi powa¿nie, nie zbywaæ i nie
zawsze decydowaæ arbitralnie
z góry, co dla nas dobre. Zawsze oceniamy nastawienie nauczycieli i z regu³y odwdziêczamy siê podobnym.

Katarzyna Senkowska

Nagrody dla nauczycieli
W ramach obchodów Dnia Nauczyciela, dyrektor Powiatowego Zespo³u nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Brzeszczach
Anna Kasprzyk-Ha³at otrzyma³a z r¹k starosty
i wicestarosty oœwiêcimskiego list gratulacyjny za szczególne osi¹gniêcia. Dyrektor Kasprzyk-Ha³at zosta³a wyró¿niona Medalem
Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrod¹
Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto medal
KEN otrzyma³a równie¿ wicedyrektor w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Przecieszynie Anna Lehman. Nagrody starosty oœwiêcimskie odebrali równie¿: Józef Stolarczyk i Dorota Bury z PZ nr 6 w Brzeszczach, Anna Januszyk z PZ nr 7 w Jawiszowicach oraz Anna
Przepióra z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczcah.

KW

Podziêkowanie
Czasem wdziêcznoœæ trudno ubraæ
w s³owa, wtedy proste - „dziêkujemy” - zawiera wszystko, co chcemy wyraziæ.
Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Brzeszczach, rodzice oraz uczniowie klas II c i III b wraz z wychowawczyniami sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim, dziêki którym wyremontowano i wymalowano salê lekcyjn¹ nr 3.
Jesteœmy wdziêczni za pomoc, ¿yczliwoœæ
i wsparcie finansowe. Wszystkim, którzy
sprawili, ¿e nauka staje siê przyjemnoœci¹
¿yczymy samych sukcesów w ¿yciu osobistym i zawodowym.
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Czytelnictwo

MÓWI SIÊ...

CZYTA SIÊ...

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

Wanda Chotomska

chodzi - prze¿ywam
przygody razem z bohaterami, identyfikujê
siê z nimi, uczestniczê
w tym wszystkim i myœlê, ¿e to jest podstawowa zaleta czytania.
Tym razem do rozmowy
Czytanie powoduje
o czytaniu i ulubionej ksi¹¿ce
rozwój naszego s³owz dzieciñstwa zaprosiliœmy
nictwa - staje siê ono
Adriannê Przyby³owsk¹ - czy- Adrianna Przyby³owska
bogatsze, ma równie¿
taj¹c¹ mamê. Wiele mieszkawp³yw na to jak piszenek naszej gminy mia³o okazjê uczestnimy - na ortografiê, na nasz styl.
czyæ w warsztatach florystycznych prowadzonych przez pani¹ Adê.
Czytam teraz…?
To jest bardzo z³o¿one - mam dzieci
Ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñstwa
w ró¿nym wieku, czytam wiêc ksi¹¿ki
i dlaczego ta?
z nimi. Z przedszkolakiem czytam ró¿ne
Ksi¹¿ka, któr¹ najbardziej pamiêbajeczki, opowiadania. Mam córki w szkotam, do której czêsto wracam, któr¹ kille podstawowej - z nimi czytam na przykakrotnie czyta³am (zreszt¹ czytam j¹
k³ad ksi¹¿ki Grzegorza Kasdepke, ¿eby
teraz z moimi dzieæmi) to „Dzieci z Bulbyæ na czasie z tym, co one czytaj¹, ¿eby
lerbyn” Astrid Lindgren - znam j¹
wiedzieæ, czym siê fascynuj¹. Czytam
praktycznie na pamiêæ. Przygody opidu¿o, a chcia³abym jeszcze wiêcej. S¹
sane w ksi¹¿ce zaciekawi³y chyba ka¿autorzy tacy jak Remarque, Robin Cook
dego dzieciaka. Ja by³am ni¹ do tego
czy Wharton, do których zawsze wracam.
stopnia zafascynowana, ¿e wraz z dwoMam ich ksi¹¿ki w domu, przeczyta³am
ma kole¿ankami, które mieszka³y nieje kilkakrotnie, ale mimo wszystko wradaleko mnie, wymyœli³yœmy sobie pocam do nich. A ostatnio, z literatury
dobn¹ pocztê jak opisana w ksi¹¿ce wspó³czesnej czyta³am „Dom nad rozlemia³yœmy miêdzy swoimi domami rozwiskiem” Ma³gorzaty Kaliciñskiej i koci¹gniêty sznurek i zwyk³¹ puszkê po
lejne czêœci, niestety jestem bardzo roznapoju, pisa³yœmy sobie liœciki i przeczarowana filmem. Czytam te¿ Monikê
suwa³yœmy do siebie. Najgorzej by³o,
Szwajê czy Katarzynê Grocholê. Staram
kiedy jecha³a œmieciarka, wtedy obysiê siêgaæ po ka¿d¹ dobr¹ ksi¹¿kê, która
dwie wyskakiwa³yœmy z okna i podnopojawia siê w bibliotece.
si³yœmy sznurek, ¿eby nam go nie zerwa³o. By³a to œwietna zabawa.
Równie¿ czytelników Odg³osów
Brzeszcz, zapraszamy do podzielenia siê
Dlaczego warto czytaæ?
z nami swoimi wspomnieniami o ukochaPrzede wszystkim dlatego, ¿e rozwija
nej ksi¹¿ce dzieciñstwa, tak bardzo wyto niesamowicie wyobraŸniê. Je¿eli o mnie
j¹tkowej, ¿e zapamiêtanej do dzisiaj.
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.

Uwaga ciekawa ksi¹¿ka!
Czytelnicy bibliotek OK w Brzeszczach polecaj¹ ciekawe ksi¹¿ki!
Andrzej Kozio³ „Zapomniany Kraków - spis rzeczy minionych”.
Tym razem chcia³abym przekazaæ
trochê osobistych refleksji. Czytaj¹c tê
ksi¹¿kê uœwiadomi³am sobie, ¿e ja,
urodzona i wychowana na styku woj.
œl¹skiego i ma³opolskiego, ¿y³am takim
¿yciem jak opisuje autor. Wprawdzie
pan Kozio³ kreœli obraz krakowskiej
dzielnicy Zwierzyniec, ale tak wygl¹da³o codzienne i œwi¹teczne ¿ycie
mieszkañców Bielska i rejonów w stronê Wilamowic. Realia lat
powojennych podobne jak w Krakowie, tradycje, obyczaje, jêzyk te¿. Lata mija³y, postêp techniczny czyni³ ¿ycie ³atwiejszym
i powoli te wszystkie sprawy umyka³y z pamiêci. Dopiero pod
wp³ywem tej lektury zrozumia³am, ¿e tracê coœ cennego. Dobrze, ¿e pan Kozio³ zebra³ i u³o¿y³ w czyteln¹ ca³oœæ fakty,
ratuj¹c je od zapomnienia. Dobrze by³oby, gdyby i m³odsi czytelnicy zapoznali siê ze wspomnian¹ lektur¹. Mo¿e nieliczne,
jeszcze s³yszane s³owa, przestan¹ byæ pustymi dŸwiêkami. To
ciep³a, pogodna, pe³na lokalnego patriotyzmu ksi¹¿ka, do czytania dla ka¿dego. To taka „ma³a encyklopedia” ¿ycia na terenach powojennej Ma³opolski.

sta³a czytelniczka J. £ukowicz

To by³ Hit!
Niezapomniana historia rodzinna
i mi³osna - Maria Rodziewiczówna
„Dewajtis”.
Najlepsza powieœæ Marii Rodziewiczówny, nagrodzona w 1888 r., porównywana z „Nad Niemnem”.
Ogromn¹ popularnoœæ ksi¹¿ka zawdziêcza postaci Marka Czertwana,
w którym kocha³y siê nasze babki i prababki. Czertwan jest jak romantyczny bohater: chmurny, samotny, twardy jak ska³a, któr¹ skruszyæ mo¿e tylko wielka mi³oœæ... Gospodaruj¹cy „na cudzym” Marek, zamierza odejœæ, ale pojawia siê w³aœcicielka maj¹tku, m³oda
i ³adna Jadwiga Orwidówna, która nieoczekiwanie staje siê
jego sprzymierzeñcem w walce o uratowanie prastarego dêbu
Dewajtisa, symbolu wiecznego trwania...
(Ÿród³o: Bibilonetka.pl)

Strach siê baæ... w bibliotece
Po dwóch spotkaniach z cyklu „Strachy na lachy” mo¿na powiedzieæ, ¿e wybór tematu by³ strza³em w dziesi¹tkê!!!
Dzieci lubi¹ trochê siê baæ, najlepiej
œwiadczy o tym liczba uczestników.
Na paŸdziernikowym spotkaniu mo¿na siê by³o przestraszyæ! W bibliotece
pojawi³a siê straszna czarownica Hermenegilda oraz jej dwie siostry. Ka¿dy odwa¿ny móg³ spróbowaæ paluszków niegrzecznych czarownic, przejœæ przez tunel strachu oraz pos³uchaæ o tradycji Halloween. Po raz kolejny pomaga³ asystent
Fredzio, który zaprzyjaŸni³ siê z m³od¹
czarownic¹.
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Kolejne spotkanie z cyklu „Strachy na lachy” dla
uczniów klas III i IV ju¿ 18 listopada, a na uczniów
klas V i VI czekamy 19 listopada!

Magdalena Skowronek

Aktualnoœci

Bezpiecznie na drodze
Nie zwlekajmy z za³o¿eniem opon zimowych. Gwarantuje nam to bezpieczniejsz¹ jazdê w trudnych warunkach. O tym, jakie opony s¹ najlepsze i na co zwróciæ uwagê przy ich
wyborze, rozmawiamy z in¿ynierem Miros³awem Gajd¹ - w³aœcicielem firmy „MIRKO”
z Brzeszcz.
Miros³aw Gajda: Niejednokrotnie póŸn¹ jesieni¹ jest tak, ¿e temperatura rano i wieczorem
jest du¿o ni¿sza ni¿ w ci¹gu dnia. Zasadniczo
opony zimowe nale¿y za³o¿yæ, gdy temperatura
spada poni¿ej 7°C. Zalety tych opon mo¿na dostrzec, np. podczas rannych przymrozków. Mieszanka, z jakiej s¹ wykonane opony zimowe, jest
przygotowana w ten sposób, by zachowywa³a
swoje w³aœciwoœci nawet przy niskiej temperaturze. Dodatkowo inna jest rzeŸba bie¿nika. Z uwagi
na wiêksz¹ iloœæ wody i b³ota poœniegowego do
odprowadzenia z powierzchni opony, jest w niej
wiêcej naciêæ i rowków. Wiêksza iloœæ lamelek
powoduje, ¿e powstaje równie¿ wiêcej krawêdzi,
które sprawiaj¹, i¿ przyczepnoœæ opon zimowych
na œliskich nawierzchniach jest lepsza ni¿ w przypadku opon letnich. Na tej samej zasadzie skracana jest droga hamowania. Zalecam, by opony
zimowe zak³adaæ ju¿ teraz, na pocz¹tku listopada, oczywiœcie bior¹c pod uwagê warunki pogodowe. Zalet¹ tego terminu jest przede wszystkim
unikniêcie kolejek w serwisach, które czêsto pojawiaj¹ siê w póŸniejszym okresie, gdy wiêcej kierowców decyduje siê na ow¹ zmianê.
Katarzyna Wituœ: Ile opon zimowych
zamontowaæ?
M. G.: S¹ kierowcy, którzy z uwagi na
oszczêdnoœæ id¹ na swoisty kompromis i przy
wymianie opon letnich na zimowe decyduj¹ siê
na zamontowanie tylko dwóch opon zimowych.
Warto zastanowiæ siê czy rzeczywiœcie siê to op³aca. Opony ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ przede
wszystkim tym, z jakiej mieszanki gumowej zosta³y wyprodukowane oraz wzorem bie¿nika. Te
elementy wp³ywaj¹ na ich osi¹gi i s¹ zupe³nie
ró¿ne w oponach letnich i zimowych. Pozostawiaj¹c w zimie jedn¹ oœ wyposa¿on¹ w opony
letnie, mo¿e naraziæ nas to na niebezpieczne sytuacje. Opony letnie w niskich temperaturach staj¹
siê twarde i trac¹ swoj¹ elastycznoœæ. Wp³ywa to
na zmniejszenie przyczepnoœci, jak równie¿ na
wyd³u¿enie drogi hamowania. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku, gdy zachodzi koniecznoœæ wykonania nag³ego manewru
pojazdem. Wówczas, z uwagi na to, ¿e obie osie
dysponuj¹ ró¿n¹ przyczepnoœci¹ i trakcj¹, mo¿e
dojœæ do poœlizgu czy pogorszenia sterownoœci
samochodu. Zatem nale¿y wymieniæ wszystkie
4 opony. Tylko bowiem w sytuacji, gdy trakcja
jest taka sama na ka¿dym kole mo¿na uzyskaæ
pe³n¹ funkcjonalnoœæ systemów typu ABS, ESP
i innych. Mo¿emy mieæ równie¿ pewnoœæ dobrego prowadzenia w trudnych zimowych warunkach, a jeœli koniecznie szukamy oszczêdnoœci, mo¿na skorzystaæ z tañszych opon bie¿nikowanych, które niewiele odbiegaj¹ jakoœci¹ od
nowych, gdy¿ bie¿nik jest wykonywany wg
wzorów nowych opon.

Maluchy na drodze

K. W.: Jakie dobraæ opony do tras, po których poruszamy siê najczêœciej w zimie?
M. G.: Jeœli jeŸdzimy z prêdkoœci¹ umiarkowan¹ g³ównie w warunkach miejskich, przebywaj¹c niewielkie odleg³oœci po nawierzchniach, które s¹ najczêœciej odœnie¿ane, a w wyniku tego wzglêdnie suche ewentualnie z b³otem poœniegowym potrzeba nam opon, które
pozwol¹ na bezpieczn¹ jazdê oraz pozwol¹ na
zahamowanie, gdy zajdzie taka potrzeba. W takich sytuacjach dobrze sprawuj¹ siê opony
kierunkowe klasy œredniej i ekonomicznej.
Kiedy zaœ najczêœciej przebywamy z wy¿sz¹
prêdkoœci¹ du¿e odleg³oœci poza miastami na
drogach, które s¹ czêœciowo odœnie¿one i zale¿y nam na cichej pracy opony oraz wygodzie jazdy, warto zaopatrzyæ siê w opony z bie¿nikiem asymetrycznym w klasie œredniej albo
wysokiej lub te¿ z bie¿nikiem kierunkowym
w klasie wysokiej.
Warto te¿ przy tym pytaniu dodatkowo okreœliæ charakterystykê terenu regionu, w którym
mieszkamy. Jeœli jest to teren pokryty pagórkami albo w zimie panuj¹ w nim doœæ uci¹¿liwe warunki, to dobrze sprawdz¹ siê opony kierunkowe o zwiêkszonej liczbie lamelek i klockowym uk³adzie bie¿nika.
K. W.: Jak dobraæ opony do dystansu, który pokonujemy zim¹?
M. G.: Jeœli w sezonie zimowym, czyli miêdzy paŸdziernikiem a kwietniem, przebywamy
w sumie dystans wiêkszy ni¿ 5 tys. km, a chcemy
u¿ytkowaæ zakupione opony d³u¿ej ni¿ jedn¹
zimê, dobrze jest zainwestowaæ w opony, które
oferuj¹ d³u¿szy przebieg. Mog¹ to byæ, przyk³adowo, opony nale¿¹ce do klasy premium o asymetrycznym uk³adzie bie¿nika. Gdy natomiast ten
dystans jest mniejszy ni¿ 5 tys. km, wówczas nie
musimy kupowaæ opon o bardzo wysokiej ¿ywotnoœci. Na kilka sezonów zimowych wystarcz¹
opony w klasie œredniej lub nawet ekonomicznej
o bie¿niku asymetrycznym lub kierunkowym.
K. W.: Jak dobraæ opony do posiadanego
samochodu?
M. G.: Jeœli mamy samochód ma³olitra¿owy,
to zazwyczaj wystarczy zaopatrzyæ siê w opony
z bie¿nikiem kierunkowym w klasie œredniej lub
bud¿etowej. W przypadku aut œredniej klasy u¿ywa siê opon o bie¿niku asymetrycznym lub kierunkowym w klasie jakoœci œredniej i wysokiej.
Jeœli natomiast posiadamy samochód sportowy,
SUV albo te¿ limuzynê wówczas warto zaopatrzyæ siê w opony nale¿¹ce do wysokiej klasy jakoœci. Zagwarantuj¹ nam one dobre osi¹gi przy
jeŸdzie z wy¿sz¹ prêdkoœci¹.

K. Wituœ
(Ÿród³o: www.opony.com.pl)

Dla czytelników, którzy pojawi¹ siê z tym numerem Odg³osów
w firmie „MIRKO” czeka 50%
promocyjna cena wymiany opon
wraz z GRATISOWYM przegl¹dem zimowym.

27 paŸdziernika w brzeszczañskim
Oœrodku Kultury po raz dziewi¹ty przeprowadzono akcjê „Kacper - Dziecko na
drodze”.
Z odpowiedzi¹ na pytanie „Jak myœlicie,
po co panie wychowawczynie Was tu dzisiaj
przyprowadzi³y, dlaczego doroœli przygotowali to wszystko i co tu siê w³aœciwie bêdzie
dzia³o?” pierwszoklasiœci nie mieli wiêkszych
problemów. G³ównym celem, poza doskona³¹
zabaw¹ z nagrodami, by³o oczywiœcie przyswojenie sobie prawid³owych zachowañ na
ulicy, czyli innymi s³owy „jak byæ w³aœciwym
na drodze” (Jonasz). Funkcjonariusze z pewnoœci¹ byli mile zaskoczeni nabytymi ju¿
wczeœniej przez maluchów umiejêtnoœciami.
Nie jest dla nikogo ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e „kiedy przechodzimy przez drogê, to ogl¹damy
siê najpierw w lewo, a potem w prawo, a potem jeszcze raz w lewo…albo na odwrót…”
(Jaœ, Kornelia). Tego typu w¹tpliwoœci rozwiane zosta³y przez gry i zagadki przygotowane dla chêtnych pierwszaków. W zapamiêtywaniu najwa¿niejszych zasad pomogli równie¿ koledzy i kole¿anki (klasa 2b z SP 1),
którzy pod opieka Joanny Gasid³o, Katarzyny Roszak i Iwony Michalik przygotowali
bardzo ciekawe przedstawienie.

Uczniowie z klasy 2b w swoim programie artystycznym

Organizatorzy imprezy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania sponsorom: Burmistrz Brzeszcz
Teresie Jankowskiej, firmie SKOK Piast, PSS
Spo³em Górnik Brzeszcze, GS Brzeszcze, Dorocie i Mariuszowi Pawlusiakom Sklep „Delicje”, Mi³os³awowi Gajdzie PUH „Mirko”.

Katarzyna Senkowska

Dy¿ury aptek
w listopadzie
ARNIKA ul. S³owackiego 4
19.11 - 26.11
CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
12.11 - 19.11
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
26.11 - 03.12
SYNAPSA ul. £okietka 39
05.11 - 12.11
* dy¿ur nocny trwa od godz. 20.00
do 8.00 dnia nastêpnego.
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(ci¹g dalszy ze str. 1)
Rolniczego oraz taki sam jubileusz funkcjonowania placówki pocztowej, 55-lecie LKS wraz z 85leciem Zwi¹zku Strzeleckiego, nie mówi¹c o, np.
60-leciu nadania sztandaru PSL, czy 45-leciu istnienia KGW. Bardzo du¿e znaczenie mia³y obchody 15-lecia Klubu Seniora ze wzglêdu na ak-

Uroczysty przemarsz

by³y okazj¹ do zainteresowania siê przesz³ononaukowego na temat przesz³oœci Jawiszowic
œci¹ miejscowoœci, z któr¹ jesteœmy w ró¿ny
mia³a w zamyœle autora zainspirowaæ i sprowosposób zwi¹zani: czy to poprzez miejsce zakowaæ czytelników do zarówno hobbystycznych,
mieszkania, czy poprzez pochodzenie, a najak i profesjonalnych badañ nad dalsz¹ i bli¿sz¹
wet przez sam fakt pozostawania w stosunkach
histori¹ lokaln¹. Taki te¿ by³ zasadniczy cel ors³u¿bowych, pe³ni¹c funkcje spo³eczne, czy
ganizacji obchodów Jubileuszu 725-lecia Jawiadministracyjne dla tego miejsca i tych ludzi.
szowic. W realizacjê tego zamierzenia w³¹czy³y
Nie znaj¹c przesz³oœci lokalnych wspólnot,
siê licznie instytucje, organitakich jak, np. wieœ i parafia Jawiszowice,
zacje i osoby indywidual³atwo o niezamierzone s³owa i dzia³ania, nane, nie tylko z samych Jaruszaj¹ce wra¿liwoœæ lokalnej spo³ecznoœci.
wiszowic. Obok organizaDlatego szukamy w historii takich zdarzeñ,
torów, czyli Burmistrza
które wyjaœni¹ nam przyczyny nieraz specyBrzeszcz Teresy Jankowskiej
ficznej wra¿liwoœci lokalnych spo³ecznoœci,
i So³tysa Jawiszowic Staniich zró¿nicowania i te¿ specyficznego „lokals³awa Sajdaka (który zaininego patriotyzmu”. Po jawiszowickim jubilecjowa³ ca³e przedsiêwziêcie)
uszu mo¿na mieæ nadziejê, ¿e choæ w czêœci
wraz z Rad¹ So³eck¹ oraz
zrozumiemy to zjawisko, które dla wielu
Oœrodka Kultury z p. dyr.
mieszkañców naszej gminy i lokalnych poliMa³gorzat¹ Wójcik, a tak¿e
tyków urasta do skali „problemu Jawiszowic”
Parafii œw. Marcina, z ks.
lub, jak niektórzy sugeruj¹ - „problemu z japroboszczem Henrykiem
wiszowianami”. Okazuje siê bowiem, ¿e ¿adZ¹tkiem, w urzeczywistnienego problemu nie ma - jest za to w naszej
nie jubileuszu zaanga¿owa³y siê: Szko³a Podstagminie najdawniej ukszta³towana spo³ecznoœæ,
wowa im. Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego,
intuicyjnie dumna ze swojej przesz³oœci, choæ
Przedszkole Gminne w Jawiszowicach, Ochotnisama maj¹ca o niej do niedawna raczej niecza Stra¿ Po¿arna, Zespó³ Regionalny „Jawiszowielkie wyobra¿enie. Tym bardziej mizerna
wianki” oraz Ko³o Gospodyñ Wiejskich, Klub Seby³a wiedza jej s¹siadów o niej samej. Taki
niora, Ko³o Pszczelarzy, Zwi¹zek Harcerstwa Poljubileusz da³ okaskiego, Poczta Polzjê do podsumoska, Ludowy Klub
wania i utrwaleSportowy, ko³o Polnia naszej dotychskiego Stronnictwa
czasowej wiedzy
Ludowego, Zespó³
o najdawniejszej
Charytatywny przy
przesz³oœci Jawiparafii œw. Marcina
szowic. A tak¿e
oraz chór parafialdo publicznego
ny, Œwietlica OK
przedstawienia
w Jawiszowicach,
hipotez i opinii,
Warsztaty Terapii
z którymi nie wszyZajêciowej w Jawiscy przecie¿ musz¹
szowicach, Powiasiê zgadzaæ. Ma³o
towy Zespó³ Szkó³
tego, mo¿e nawet
Agrotechnicznych
oka¿e siê wkrótce,
i Zawodowych w Ja- Msza w koœciele œw. Marcina w Jawiszowicach
¿e istniej¹ takie
wiszowicach, Stofakty, o których dziœ nie mamy pojêcia. By³owarzyszenie Przyjació³ Kaniówka, Ko³o £owiecby olbrzymi¹ satysfakcj¹ dla osób przygotokie ¯bik, Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczowuj¹cych ten jubileusz, gdyby uda³o siê sproœci Finansowej w Brzeszczach, Wies³aw Wieliczwokowaæ historyczn¹ debatê o przesz³oœci Jaka, Joanna i Lucyna Kunc-Jasiñskie, Krystyna Sowiszowic i jawiszowian. Dodatkowym efekbociñska, Julia i Marian Paplowie, Krystyna Blatem jubileuszu jest powstanie i zarejestrowamek, Bogdan Tuszyñski, Bogusz Siemek i wielu
nie Stowarzyszenia Przyjació³ Jawiszowic,
innych. Jubileusz i zwi¹zane z nim wydarzenia
którego statutowa dzia³alnoœæ rozpocznie siê
od nowego roku.

tywn¹ rolê tej organizacji w realizacji projektu
„Szum we wsi”. Kilka inicjatyw zwi¹zanych z tym
projektem na trwale zagoœci³o w krajobrazie
kulturowym wspó³czesnych Jawiszowic. Dziêki osobistemu zaanga¿owaniu so³tysa Stanis³awa Sajdaka reaktywowana zosta³a historyczna
pieczêæ wiejska z wyobra¿eniem pawia. To wydarzenie da³o z kolei pocz¹tek konkursom wielkanocnym pod nazw¹ „Paw jawiszowicki” i „Jajuszowickie jajo”, na które jawiszowianie zapraszaj¹ co roku w niedzielê palmow¹ przed XVIIwieczny koœció³ œw. Marcina. Ten najcenniejszy
zabytek, s³u¿¹cy ponad 300 lat mieszkañcom Jawiszowic, wymaga³ wraz z ca³ym otoczeniem
gruntownego remontu, restauracji i skutecznego systemu zabezpieczeñ. Tego dzie³a dokona³
w nieca³e 10 lat, tutejszy proboszcz, ks. dr Henryk Z¹tek, przy pomocy swoich parafian oraz
wielu innych ludzi dobrej woli. Dziêki niemu,
„per³a z Jawiszowic” lœni, jak chyba nigdy wczeœniej, na Szlaku Architektury Drewnianej. Nie
sposób przeceniæ znaczenia tego faktu dla ca³ej
spo³ecznoœci lokalnej Jawiszowic. W ostatnich
piêciu latach ukaza³o siê kilka publikacji nt. przesz³oœci Jawiszowic. W 2006 r. powsta³ „Zarys
historii szkolnictwa w Jawiszowicach” Gra¿yny
Stolarczyk i Wojciecha Janusza. Rok póŸniej nak³adem ks. Henryka Z¹tka powsta³o opracowanie Wawrzyñca Mizgalskiego „Parafia œw. Marcina w Jawiszowicach na podstawie zachowanych
dokumentów w archiwum
parafialnym od 1752 do 2006
r.”. W ostatnich dwóch latach, przy znacz¹cym udziale dra Jacka Lachendry, rozwija siê zainteresowanie wojennymi dziejami Jawiszowic, m. in. z racji funkcjonowania tam Podobozu KL „Jawischowitz” („Jawischowitz.
Podobóz Auschwitz.” Red. Jarko Mensfelt). W 2010 r. ukaza³a siê publikacja Wojciecha
Janusza „725 lat Jawiszowic.
Panorama najdawniejszych
dziejów miejscowoœci na pograniczu œl¹sko-ma³opolskim”. Forma eseju popular- So³tys Jawiszowic wita goœci z gminy Wilamowice
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Ka¿da miejscowoœæ ma swój pocz¹tek, którego okreœlenie jest najistotniejszym elementem to¿samoœci jej mieszkañców, tworz¹cych
spo³ecznoœæ lokaln¹. O tym, ¿e okreœlenie pocz¹tków jest wa¿ne, nie trzeba chyba nikogo
przekonywaæ. W tym roku Cieszyn obchodzi
hucznie 1200-lecie, choæ rok 810 jest wy³¹cznie dat¹ legendarn¹. Podobnie s¹siednie Dankowice chlubi¹ siê rokiem 1100, od kiedy rzekomo funkcjonuj¹. Wilamowianie uznaj¹ rok
1246 za pocz¹tek ich historii, choæ jest to Ÿród³owo niepotwierdzona data. Maj¹ do tego pe³ne prawo - bo jest to element ich w³asnej to¿samoœci i tradycji. Tak¹ te¿ dat¹ dla Jawiszowic i jawiszowian jest rok 1285.

Udane jubileusze pomagaj¹ zintegrowaæ lokalne wspólnoty, pomagaj¹ poznaæ siê lepiej i rozumieæ.
Ucz¹ trudnej sztuki wspó³pracy i zaufania, jak równie¿ pokory.
TAKI BY£ JUBILEUSZ W JAWISZOWICACH A. D. 2010.

(KB, WJ)
Serdeczne podziêkowania
za wk³ad i pomoc w organizacji uroczystoœci Jubileuszu
725-lecia Jawiszowic dla Ksiê¿y z ks. Infu³atem Stanis³awem Dadakiem, Burmistrz
Brzeszcz, Starosty Oœwiêcimskiego, Dyrektor i pracowników Oœrodka Kultury w Brzeszczach, Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczoœci Finansowej w Brzeszczach, Orkiestry Dêtej KWK Brzeszcze,
pocztów sztandarowych, sponsorów, lokalnych instytucji i organizacji spo³ecznych, indywidualnych wystawców, spo³ecznoœci Jawiszowic sk³adaj¹ So³tys
i Rada So³ecka Jawiszowic.
Wiêcej zdjêæ na www.fotojerzy.net

Leæ, modlitwo
10 paŸdziernika w Koœciele
pw. Matki Bo¿ej Bolesnej w Jawiszowicach odby³ siê ostatni z popularnych jesiennych koncertów
organowych. Wieczorne spotkanie, po raz kolejny zorganizowane pod kierownictwem artystycznym Wac³awa Golonki, w ca³oœci dedykowane papie¿owi
Janowi Paw³owi II, zgromadzi³o w niedzielny wieczór zarówno w³adze miasta, w³adze duchowne, jak i innych mi³oœników tego typu muzyki.
Koncert sk³ada³ siê z dwóch
czêœci. W pierwszej zgromadzeni
mogli podziwiaæ wirtuozersk¹ grê
organow¹ prof. Miros³awy Semeniuk-Podrazy, laureatki miêdzynarodowych konkursów muzycznych, dziekana wydzia³u instrumentalnego w krakowskiej Akademii Muzycznej. Repertuar
skomponowany zosta³ g³ównie
z utworów barokowych (Diettrich
Baxtehude, Jan Sebastian Bach) i ro-

Jesteœmy czêœci¹
wszechœwiata
W œrodê 27 paŸdziernika 2010 r w sali gimnastycznej Powiatowego
Zespo³u nr 7 Szkó³ Agrotechnicznych w Jawiszowicach odby³a siê innowacyjna lekcja astronomii w Przenoœnym Planetarium firmy StarLab. Kopu³a
o œrednicy 5 m sta³a siê „sztucznym niebem” dla uczestników seansów, które poprowadzili Janusz Nicewicz, doktorant Uniwersytetu Jagielloñskiego
oraz Sebastian Kurowski, student astronomii. Do prezentacji Uk³adu S³onecznego, Drogi Mlecznej i Mitologii Greckiej pos³u¿y³y slajdy oraz przestrzenne cylindry, które w po³¹czeniu z ciemnym wnêtrzem Planetarium,
stworzy³y efekt bezpoœredniego patrzenia w niebo. Umo¿liwi³o to uczniom
zrozumienie trudnych tematów omawianych w szkole, takich jak: fazy
i zaæmienia Ksiê¿yca, ruch obiegowy i obrotowy planet dooko³a S³oñca,
wyznaczanie kierunków œwiata.

mantycznych (Leon Boellmann). Po
raz kolejny nausznie mo¿na by³o doœwiadczyæ, ¿e geniusz muzyki,
szczególnie w mistrzowskim wykonaniu, potrafi poruszyæ ca³¹ gamê
uczuæ uœpionych w ludzkiej duszy.
Od melancholii i konsolacji („Nun

komm der Heiden Heiland”) po nadziejê, radoœæ - autentyczne jak piêkno rosy w promieniach letniego
wschodu s³oñca (Fantasie G-dur).
Kiedy po odegraniu wszystkich
utworów oczom obecnych ukaza³a
siê drobna postaæ prof. Semeniuk-

Podrazy, jeszcze trudniej by³o
wyjœæ z podziwu nad moc¹ przebrzmia³ych dopiero co dŸwiêków i genialn¹ prostot¹, z jak¹
niektórzy potrafi¹ powo³aæ je do
istnienia.
Po raz pierwszy w ramach jesiennego festiwalu pod kierownictwem Zdzis³awa Ko³odzieja wyst¹pi³ chór Canticum Novum.
Ze wzglêdu na paŸdziernikow¹ datê spotkania odœpiewane zosta³y pieœni o tematyce maryjnej, nie zabrak³o
tak¿e fragmentu opery Verdiego czy chora³u autorstwa
Bacha. G³osom chórzystów
i chórzystek towarzyszy³
akompaniament muzyczny
(gra na flecie w wykonaniu
Karoliny B¹k oraz gra na
tr¹bce w wykonaniu Bart³omieja Ko³odzieja).
Organizatorzy koncertu sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania sponsorom - Urzêdowi
Gminy Brzeszcze, Starostwu
Oœwiêcimskiemu, Kompanii Wêglowej S.A. Katowice - Oddzia³ KWK
„Brzeszcze-Silesia”, pos³om na
Sejm RP Beacie Szyd³o i Adamowi Wykrêtowi oraz prywatnemu
sponsorowi anonimowemu.

Katarzyna Senkowska

Uczestnicy spotkania

- Gwiazdy i planety przesuwaj¹ce siê po niebie, zaæmienia S³oñca, gwiazdozbiory widoczne w ró¿nych porach roku - tak¹ lekcjê zapamiêta ka¿dy
uczeñ - twierdzi Danuta Kordek, p. o. dyrektora szko³y, w której zorganizowano imprezê .W pokazach uczestniczy³a m³odzie¿ szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Brzeszcze. Co ich szczególnie zainteresowa³o? W odpowiedzi na to pytanie pada³y stwierdzenia: widok nocnego nieba, porównanie wielkoœci planet, legendy dotycz¹ce gwiazdozbiorów. Mo¿e dla kogoœ bêdzie to pocz¹tek przygody z astronomi¹?
Zdjêcia z impezy mo¿na zobaczyæ w galerii na stronie www.pznr7.pl.

Joanna Rothkegel
Odg³osy Brzeszcz
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Rozmowa

Wykluczeni…?

cennych zasobów myœli intelektualnej, technicznej z Polski.

bez zajêcia przez d³u¿szy czas jest przyczyn¹
du¿ego stresu, który bardzo czêsto prowadzi do
ró¿nego rodzaju chorób psychosomatycznych,
K. S.: Jakim problemom m³ody cz³owiek
czyli tych spowodowanych emocjami, napiêRozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Nowomusi stawiæ w takiej sytuacji czo³a?
ciem psychicznym (np. choroby wrzodowe,
ryt¹, psychologiem, terapeut¹ uzale¿nieñ.
nadciœnienie, astma, niektóre problemy dermaB. Ch-N.: W przypadku m³odych ludzi protologiczne, choroby uk³adu kr¹¿enia, zespó³
Jak wiadomo, bezrobocie to nie tylko proces dojrzewania psychicznego powinien byæ zajelita dra¿liwego i inne). Ponadto pozostawablem spo³eczny, ale równie¿ psychologiczny.
koñczony odnalezieniem swojego miejsca w aknie przez d³u¿szy okres pod wp³ywem stresu
Ze wzglêdu na warunki panuj¹ce na rynku pratywnym, pracuj¹cym spo³eczeñstwie. Wykonyobni¿a odpornoœæ organizmu i nara¿a na szecy, dotyka ono coraz wiêkszej iloœci ludzi, czêwany zawód to czêsto wa¿na czêœæ to¿samoœci
reg chorób, infekcji. W przypadku utraty prasto zupe³nie niezale¿nie od wieku, doœwiadcze- inni ludzie postrzegaj¹ nas przecie¿ jako lecy silne emocje prowadz¹ce do negatywnych
nia zawodowego czy posiadanych kwalifikacji.
karzy/robotników/ nauczycieli. Kiedy nie ma
skutków psychicznych wyzwalaj¹ siê w ka¿mo¿liwoœci identyfikacji z dan¹ grup¹, czêsto
dym z czterech etapów reagowania na bezroKatarzyna Senkowska: W jaki sposób
cz³owiek zaczyna wycofywaæ siê z ¿ycia towabocie. U wiêkszoœci reakcj¹ na informacjê, ¿e
utrata stanowiska lub niemo¿noœæ znalezierzyskiego, poniewa¿ sam postrzega siebie jako
zosta³o siê bez pracy, jest po prostu szok. To
nia pracy wp³ywa na psychikê cz³owieka?
wstrz¹s psychiczny podobny w skutkach do ¿alu po stracie bliskiej osoBarbara Chrz¹szcz-Noworyta: Poby. Towarzysz¹ mu niedowierzanie,
gorszenie sytuacji finansowej oraz ograz³oœæ, agresja, lêk, odrêtwienie.
niczenie mo¿liwoœci wykorzystywania
Utrzymuj¹ siê do oko³o trzech mieumiejêtnoœci zawodowych to niew¹tplisiêcy po zwolnieniu. Po nich przywie najbardziej oczywiste skutki bezrochodzi okres pseudooptymizmu, pebocia. Poci¹gaj¹ one jednak za sob¹ i inne
³en nadziei, pomys³ów. (W przypadnastêpstwa. Doœæ du¿o zale¿y od wieku
ku osób poszukuj¹cych zatrudnienia
i sytuacji ¿yciowej bezrobotnego - inapo raz pierwszy, szok nie jest a¿ tak
czej próbuje zmierzyæ siê z problemem
wyraŸny). Dochodz¹ te¿ doraŸne
ktoœ odpowiedzialny za utrzymanie roprzyjemnoœci zwi¹zane z takim stadziny po utracie zajmowanego dot¹d
nem - „Fajnie, nie muszê pracowaæ,
stanowiska, inaczej m³ody cz³owiek bez
mogê siê w koñcu wyspaæ”. Zazwy¿adnych obowi¹zków czy doœwiadczeczaj odczuwanie korzyœci z tego, ¿e
nia zawodowego. Spo³eczeñstwo stawia
nie ma siê ¿adnych obowi¹zków trwa
przed nimi ró¿ne wymagania, co wyIzolacja spo³eczna to tylko jeden z problemów ludzi bezrobotnych
jednak doœæ krótko. Po pewnym czazwala nieco odmienne reakcje psychicznieatrakcyjnego rozmówcê, traci wiarê we w³asie zauwa¿a siê brak gratyfikacji pieniê¿nej
ne. U doros³ych bezrobotnych, którzy maj¹ ju¿
sne si³y i zainteresowanie zdobywaniem wiei emocjonalnej, przejawiaj¹cy siê w niemo¿noswoje rodziny, obni¿a siê autorytet w opinii
dzy (wynikaj¹ce z narastaj¹cego poczucia bezœci wykazania siê swoimi umiejêtnoœciami,
ma³¿onka i dzieci. Z kolei u ludzi m³odych posensu - „bo to przecie¿ i tak siê na nic nie
sprawdzenia siê itp. W momencie, kiedy szujawia siê syndrom braku perspektyw zwi¹zany
przyda”). To z kolei prowadzi do spadku konka siê tu i tu, i znów podanie odrzucone, i znów
z odczuciem niemo¿noœci realizowania planów
dycji intelektualnej, zachodz¹ zmiany osobonie zadzwonili, wyzwala siê pesymizm. Du¿o
¿yciowych, miêdzy innymi za³o¿eniem rodziwoœciowe - pojawia siê apatia, brak inicjaty„mniejszych” niepowodzeñ mo¿e oddzia³ywaæ
ny, zablokowaniem szans rozwoju osobistego,
wy, biernoœæ. Powy¿sze czynniki stanowi¹ podsilniej ni¿ jedno „du¿e” i konkretne, stwarzaæ
brakiem wiary w zamianê na lepsze. Niezale¿³o¿e kolejnego zagro¿enia, którym jest wejœcie
wra¿enie osaczenia trudnoœciami. Im wiêcej nenie od wieku, w zwi¹zku z utrzymuj¹cym siê
w kontakty ze œrodowiskiem przestêpczym.
gatywnych odpowiedzi, tym szybciej nadchostresem, pogarsza siê kondycja psychiczna osoSpo³ecznoœæ szkolna czy studencka ju¿ d³u¿ej
dzi okres pesymizmu, wraz z poczuciem zagroby pozbawionej pracy, pojawiaj¹ siê stany przym³odych ludzi nie obejmuje, zawodowa jesz¿enia, trosk¹ o przysz³oœæ.
gnêbienia, smutku, obni¿a siê poczucie w³asnej
cze nie dotyczy - a jak doskonale wiadomo,
wartoœci. Jeœli wówczas ktoœ odkryje, ¿e chwipotrzeba poczucia przynale¿noœci do grupy jest
K. S.: Od jakich czynników uzale¿niona jest
low¹ poprawê daj¹ mu alkohol lub narkotyki,
w nas silnie zakorzeniona. Wraz z postêpuj¹c¹
reakcja psychiczna i jak najczêœciej wygl¹da?
wtedy istnieje niebezpieczeñstwo wyst¹pienia
izolacj¹ z jednego krêgu (dotychczasowych
kolejnego problemu, jakim jest uzale¿nienie.
znajomych) wzrasta chêæ odnalezienia siê w inB. Ch-N: Znalezienie siê w trudnej sytuSzczególn¹ sk³onnoœæ do popadania w na³ogi
nym. Niebezpieczeñstwo jest tym wiêksze, ¿e
acji ¿yciowej mo¿e prowadziæ do depresji, czyli
przejawiaj¹ m³odzi ludzie.
zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ przestêpcz¹ czêzaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym,
Brak zajêcia, perspektyw, czêsto powi¹zasto kusi ³atwym zyskiem. Wyzwala tak¿e nachoroby niezwykle niszcz¹cej, a nawet œmierne z dalsz¹ zale¿noœci¹ finansow¹ od rodziców,
gromadzon¹ agresjê, z³oœæ, napiêcie psychicztelnej. Warto zaznaczyæ, ¿e popularne stwierco za tym idzie - zatracone poczucie wp³ywu
ne. Nietrudno przewidzieæ nastêpstwa, bior¹c
dzenie „mam do³a” to coœ zupe³nie innego.
na w³asne ¿ycie... jeœli m³ody cz³owiek odkryjeszcze pod uwagê wspomniany deficyt poczuDepresja ma swoje objawy w sferze psychiczje, ¿e u¿ywki na to wszystko „pomagaj¹”,
cia w³asnej wartoœci w œwiecie reklam emitunej i fizycznej, w najciê¿szych przypadkach
mo¿e siêgaæ po nie coraz czêœciej. Poza tym
j¹cych permanentny przekaz podprogowy „mumo¿e prowadziæ do samobójstwa. Czêsto jest
nadmiar wolnego czasu, nuda, pewnego rodzasisz TO mieæ, wtedy bêdziesz KIMŒ!”.
tak, ¿e negatywna energia nagromadzona przy
ju pró¿niactwo sprzyjaj¹ siêganiu po ró¿ne
okazji wczeœniejszych sytuacji dochodzi do
œrodki psychoaktywne, ¿eby choæ na chwilê, we
K. S.: Problem bezrobocia w wielu przyg³osu w momencie niepowodzenia (zwolnienia
w³asnych odczuciach, zmieniæ rzeczywistoœæ.
padkach mo¿e powodowaæ powa¿ne zaburzez pracy), powoduj¹c depresjê. Znamienne, ¿e
W sytuacji braku pracy jedni uciekaj¹ w denia zdrowotne. Jak najczêœciej przebiega ten
o wiele bardziej podatne s¹ na ni¹ osoby z nisk¹
strukcjê i nie podejmuj¹ dzia³añ, inni zgadzaj¹
proces?
samoocen¹. Tak¿e proces wychodzenia z tego
siê na pracê poni¿ej kwalifikacji i mo¿liwostanu wymaga od cz³owieka indywidualnie
œci, co równie¿ obni¿a poczucie w³asnej warB. Ch-N.: Niezmiernie wa¿ne, by ludzie souwarunkowanych umiejêtnoœci intrapsychicztoœci, ale przynajmniej czyni ich niezale¿nybie uœwiadomili, ¿e zdrowie psychiczne ma
nych, w sk³ad których wchodz¹ umiejêtnoœci
mi finansowo. Jeszcze inni podejmuj¹ bardzo
ogromny wp³yw na nasz¹ kondycjê fizyczn¹,
radzenia sobie z negatywnymi emocjami, zatrudn¹ decyzjê o wyjeŸdzie z kraju, co jest draa bardzo czêsto wcale nie ³¹czymy ze sob¹ tych
sób umiejêtnoœci i zachowañ zaradczych. To,
matem nie tylko samej jednostki, ale i spo³edwóch aspektów. Utrata pracy i pozostawanie
na ile dana osoba jest odporna psychicznie,
czeñstwa, bo powoduje przecie¿ odp³yw tak
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Aktualnoœci
zale¿y te¿ od jej doœwiadczeñ. Jeœli wczeœniej
napotyka³a ró¿ne sytuacje i umia³a sobie z nimi
poradziæ, ³atwiej uwierzy we w³asne mo¿liwoœci. W przypadku osób starszych czêsto „jest
siê na czym oprzeæ”, czyli odwo³aæ do sukcesów z przesz³oœci. Inaczej z ludŸmi m³odymi,
którzy przebrnêli bez wiêkszych problemów
przez szko³ê zawodow¹, liceum, technikum czy
studia. Po zakoñczeniu etapu nauki dochodzi
do zderzenia z realiami, a przedtem niestety nie
by³o okazji przekonaæ siê, ¿e mo¿na sobie z powa¿n¹ przeciwnoœci¹ losu samemu poradziæ.
K. S.: Zmobilizowanie si³ do walki z trudnoœciami wynikaj¹cymi z braku pracy zale¿y od indywidualnej konstrukcji psychicznej cz³owieka. Co jednak mo¿e pomóc ka¿demu z nas?
B. Ch-N.: Niezmiernie wa¿ne, by mieæ
wsparcie w rodzinie, przyjacio³ach, znajomych... By nie unikaæ ludzi mimo wszystko,
nie zamykaæ siê w sobie, nie odrzucaæ ofiarowanej pomocy. Czêsto jest przecie¿ tak, ¿e to
bezrobotni czuj¹ siê „gorsi”, choæ nie otrzymuj¹ od otoczenia ¿adnych sygna³ów potwierdzaj¹cych ich odczucia. Wycofuj¹ siê wówczas
z kontaktów z innymi ludŸmi, izoluj¹ od œwiata. W du¿ej mierze to, jak ktoœ zareaguje na
tak trudn¹ sytuacjê zale¿y od tego, jakie ma
poczucie w³asnej wartoœci. Osoba, która zawsze nisko ceni³a siebie i swoje mo¿liwoœci
fakt braku pracy odbierze jako kolejn¹ ¿yciow¹
pora¿kê, która utwierdza j¹ w przekonaniu,
¿e nie jest wiele warta. Z kolei jednostki silne
psychicznie, z dobr¹ samoocen¹ bêd¹ odczuwa³y wstyd z powodu swojego problemu i ich
izolacja od otoczenia bêdzie wynika³a z obawy,
aby inni siê nad nimi nie litowali. Jednak¿e
zawsze œwiadomoœæ, ¿e nie pozostajemy ze swoimi trudnoœciami sami mo¿e nam dodaæ si³y do
zmiany zaistnia³ej sytuacji i szukania pozytywnych rozwi¹zañ. Ponadto jeœli ktoœ nie mo¿e
znaleŸæ pracy w zawodzie, powinien dopuœciæ
do siebie myœli o potrzebie przekwalifikowania,
byæ otwartym na ró¿ne propozycje, zmiany, na
w³asn¹ rêkê poszukiwaæ kursów, szkoleñ. Kluczowym krokiem jest przejêcie inicjatywy w dzia³aniu. Czasem wi¹¿e siê to równie¿ ze skorzystaniem z pomocy specjalisty w sytuacji, gdy
czujemy, ¿e nie radzimy sobie z tym, co nas
dotknê³o. Niekiedy trzeba przed sob¹ uczciwie
przyznaæ, ¿e w danym momencie ¿yciowym coœ
nas przerasta - absolutnie nie mo¿na wówczas
traktowaæ pójœcia do psychologa jako s³aboœci,
(takie nastawienie jedynie potêguje bezradnoœæ).
Ró¿nie ¿ycie siê uk³ada, ró¿ne rzeczy siê przytrafiaj¹ - zrz¹dzeniem losu jednym udaje siê
unikaæ powa¿nych trudnoœci, inni s¹ na nie du¿o
czêœciej nara¿eni. Zadaniem psychologa wcale
nie jest przeformatowanie czyjejœ osobowoœci tak, by z „nieudacznika” zmieni³ siê w cz³owieka sukcesu, ale pomóc w odnalezieniu wewnêtrznej si³y, któr¹ w ciê¿kiej chwili bardzo
trudno w sobie znaleŸæ. Prawie ka¿dy taki potencja³ posiada, czasem tylko potrzebuje pomocy, by go dostrzec i wyzwoliæ.
Dziêkujê za rozmowê

Katarzyna Senkowska

Krótka historia naszej goœcinnoœci
Ka¿dy z nas stara siê szukaæ swojej ma³ej
ojczyzny, swego skrawka ziemi, który bêdzie
nasz¹ przystani¹, zapewni nam bezpieczeñstwo, spokój i trochê szczêœcia. Dla Pañstwa
Agnieszki i Tomasza A.* takim miejscem mia³y byæ Brzeszcze. W 2008 roku wprowadzili
siê wraz z dzieæmi do w³aœnie zakupionego
mieszkania z pomys³em na w³asny ma³y biznes. Pocz¹tki jak zawsze by³y trudne, ale jakoœ
siê uda³o. Otworzyli malutki lokal, w którym
serwowali tak modne od d³u¿szego czasu dania. Wszystko wskazywa³o na to, ¿e to dobry
pomys³. Mi³e osiedle, ¿yczliwi mieszkañcy i interes zapewni¹ skromny, ale godny byt. A. starali siê zasymilowaæ z lokaln¹ spo³ecznoœci¹,
Agnieszka udziela³a siê jako wolontariuszka w OPS, Tomasz od czasu do czasu i w miarê
swoich mo¿liwoœci, pomaga³ potrzebuj¹cym.
Jednak nie przysz³o im d³ugo cieszyæ siê rodzinnym szczêœciem. Okaza³o siê, ¿e nie s¹
tutaj przez wszystkich mile widziani. Pierwszym symptomem by³o pismo otrzymane od
Agencji Mieszkaniowej, w którym zostali powiadomieni o anonimowym liœcie skierowanym do agencji. W liœcie mieszkañcy solidarnie skar¿yli siê, jakoby gastronomiczne przedsiêwziêcie pañstwa A. by³o bardzo uci¹¿liwe
dla osiedla. Przez ca³y dzieñ rzekomo unosi³
siê nie do zniesienia zapach, który utrudnia³
i uprzykrza³ ¿ycie mieszkañcom. Lekko przestraszeni - postanowili to sprawdziæ - na
w³asn¹ rêkê przeprowadzili badanie opinii publicznej czy tak jest na pewno, przy okazji
zbieraj¹c oko³o 100 podpisów œwiadcz¹cych
o tym, ¿e treœci zawarte w liœcie wys³anym do
agencji s¹ fa³szywe. Czêœæ mieszkañców wyrazi³a równie¿ swoje oburzenie, twierdz¹c ¿e
nic nie wiedz¹ o takim piœmie i przykro im, ¿e
ktoœ wypowiada takie opinie w ich imieniu.
A. listê podpisów odes³ali do Agencji Mieszkaniowej. Wydawa³oby siê, ¿e to zakoñczy

przykr¹ sprawê, lecz niestety - nie dane im
by³o zaznaæ spokoju. Zaczê³y siê pojawiaæ
anonimowe pogró¿ki o treœciach niecenzuralnych, pojawi³a siê agresja, nieprzyjemne docinki w temacie pochodzenia Tomasza
i ró¿nicy wieku ma³¿onków. ¯ycie dla nich
tutaj sta³o siê koszmarne. Boj¹ siê o swoje
bezpieczeñstwo, ka¿dy dzieñ to stres i myœl
o tym, jakie nowe nieprzyjemnoœci mog¹ ich
jeszcze spotkaæ. Stowarzyszenie Otwarta
Rzeczpospolita, które zajmuje siê dzia³aniami skierowanymi przeciwko antysemityzmowi i ksenofobii doradzi³o im jak postêpowaæ, oraz pomog³o napisaæ zawiadomienie do prokuratury. Teraz czekaj¹ na dalszy
rozwój wypadków.
Mnie w ca³ej tej historii zastanawia jedna rzecz. Czy wszystko to, co ich spotyka
wynika siê z tego, ¿e Tomasz A. jest narodowoœci tureckiej? Czy my brzeszczanie,
czy szerzej Polacy, w ten sposób traktujemy innych, bo nie s¹ Polakami, nie mówi¹
idealnie w naszym jêzyku, maj¹ odmienne
zapatrywania na religiê, filozofiê, inny sposób na ¿ycie? Czy w XXI wieku takie zachowania nie powinny byæ napiêtnowane?
S³ysz¹c takie historie ogarnia mnie lekki
wstyd. Za t¹ czêœæ spo³eczeñstwa, która
w innoœci widzi z³o i grzech, a ze swej niewiedzy i ignorancji robi cnotê. Mam nadziejê, ¿e tak¹ postawê reprezentuje mniejszoœæ,
która bêdzie zanikaæ. Wstyd za to, ¿e ktoœ
szukaj¹c swego miejsca na ziemi spotyka siê
z tak¹ „goœcinnoœci¹” z naszej strony. ¯yczê
pañstwu A. wytrwa³oœci i pozytywnego rozwoju wydarzeñ. A my brzeszczanie poka¿my, ¿e jesteœmy dobrymi i otwartymi ludŸmi. Bo przecie¿ tak jest, prawda?

PŒK

*na ¿yczenie bohaterów historii
imiona zosta³y zmienione.

Dzieciaki Eko-logiczne
Pi¹ta edycja projektu ekologiczno-edukacyjnego „Dzieciaki Eko-logiczne” rozpoczêta!
A¿ 25 grup przedszkolaków ze wszystkich
placówek naszej gminy (wraz z wychowawcami) bierze udzia³ w zajêciach
maj¹cych na celu aktywn¹
edukacjê ekologiczn¹. Od
paŸdziernika, w ramach projektu, najm³odsi Brzeszczanie zak³adaj¹ k¹ciki obserwacji przyrody, poznaj¹
œwiat zwierz¹t i roœlin, ucz¹
siê jak segregowaæ œmieci
i byæ œwiadomym konsumentem. Wa¿nym elementem projektu s¹ zajêcia pla- Maluchy przy pracy
styczne, podczas których dzieci maluj¹ ilustracje do ekobajek i wierszy, ozdabiaj¹ ekotorby,
wykonuj¹ piêkne prace z darów natury (fragmen-

tów roœlin, ziaren, kamyków itp.), a tak¿e
tworz¹ oryginalne zwierzaki-gliniaki lub roœliny z gliny. Do wspó³udzia³u w projekcie
przedszkolaki zapraszaj¹ tak¿e doros³ych
mieszkañców gminy, którzy razem z dzieæmi
mog¹ zg³aszaæ prace
w konkursach rodzinnych - fotograficznym
„Zwierzêta to moi przyjaciele - lubiê, szanujê,
dbam” oraz plastycznotechnicznym „Œmieciosztuka czyli coœ z niczego”.
Projekt bêdzie trwa³ do
koñca kwietnia, a jego
uroczyste podsumowanie nast¹pi w maju 2011 r.
w Oœrodku Kultury, który jest koordynatorem
ca³ego przedsiêwziêcia.

Agnieszka Zió³kowska
Odg³osy Brzeszcz
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Witamy w œwiecie doros³ych
12 paŸdziernika 2010 r. w Oœrodku Kultury w Brzeszczach odby³a siê inauguracja pi¹tego roku Uniwersytetu Ka¿dego Wieku. Na
gali otwarcia goœci³ ksi¹dz Adam Boniecki.

jednak sensownoœci tych wypowiedzi. Poparty
przez Koœció³ w ostatnich wyborach Marek Jurek, uzyska³ niewiele ponad jeden procent g³osów
(1,07 proc.). W takiej sytuacji œmieszyæ mo¿e teza,
jakoby Koœció³ móg³ tak naprawdê kierowaæ pañ-

Marzenia siê spe³niaj¹
Ksi¹dz Adam Boniecki by³ wymarzonym goœciem Uniwersytetu. Organizatorzy ju¿ kilkakrotnie starali siê
zaprosiæ zakonnika do naszej miejscowoœci, zawsze bezskutecznie. To, ¿e
wyk³ad w ogóle móg³ siê odbyæ, zawdziêczamy szczêœliwemu zrz¹dzeniu
losu. Naszego goœcia, podczas przypadkowego spotkania niedaleko koœcio³a
œw. Floriana w Krakowie, zaprosi³a jedna z opiekunek Uniwersytetu.
Opowiem Wam bajkê…
Ch³ód. Na zewn¹trz tylko kilka
stopni. Temperaturê uwydatnia mroŸny wiatr. W Oœrodku Kultury jest pusto. Jeszcze godzina do spotkania. Na Ksi¹dz Adam Boniecki
sali kinowej swój wystêp æwicz¹ „Iskierki”. Czas stwem i wp³ywaæ na decyzje polityczne w kraju.
biegnie. Zebra³a siê niewielka grupa ludzi, mo¿e W jakich miejscach wspólnota religijna rzeczydziesiêæ lub jedenaœcie osób. Wspólnie wchodzi- wiœcie styka siê z organizacjami rz¹dowymi?
my na salê. Pozosta³o piêtnaœcie minut do spotka- W wojsku, bo wci¹¿ obecni s¹ tam kapelani (o ich
nia. Tu w œrodku jest ciep³o. Kino mile oœwietlo- usuniêciu nikt nie mówi, uznaje siê ich za potrzebne. Jesteœmy w innej rzeczywistoœci. Wisz¹ce nad nych) oraz w przypadku pomocy spo³ecznej scen¹ logo Uniwersytetu Ka¿dego Wieku wygl¹- mimo i¿ coraz wiêksza iloœæ ludzi nie identyfikuda z dalszych rzêdów jak domek na koguciej nó¿- je siê z Koœcio³em, popularnoœæ Caritasu nie space. W tle s³ychaæ muzykê góralskich skrzypiec. da. Kiedy mowa o niesieniu pomocy, nikt nie chce
Jak spod ziemi wyrastaj¹ kolejni, pachn¹cy zim- oddzielaæ Koœcio³a od pañstwa. W s³owach zanem ludzie. £¹cznie by³a nas ponad setka. Z nie- proszonego ksiêdza nie by³o, typowej dla kaznowielkim poœlizgiem czasowym wchodzi na salê dziejskich kazañ, zadumy. Pojawia³y siê czyste
niski, starszy pan. Zajmuje miejsce wœród publicz- fakty, liczby, procenty, ale i wiara, ¿e Koœció³ siê
noœci. Krótkie przemówienie Pani Burmistrz. Jego uratuje. To nie pierwszy taki kryzys dla organizapostaæ pojawia siê na scenie. Teraz przykuwa cji zrzeszaj¹cej chrzeœcijan, ale zawsze potem(jak
uwagê, wydaje siê byæ wy¿szy ni¿ na pocz¹tku. pokazuje historia) nastêpowa³o odrodzenie. Jak
Jego ¿artobliwe usposobienie wzbudza sympatiê. ¿artobliwie zauwa¿y³ prelegent: „Tak naprawdê,
jeœli spojrzeæ wstecz na pocz¹tki historii KoœcioLustereczko powiedz przecie
³a, nie da siê ukryæ, ¿e mamy do czynienia z niePostawa ksiêdza Bonieckiego jest mocno zbyt szacown¹ zgraj¹! K³óc¹ siê o w³adzê, zapiezwi¹zana z jego œwiatopogl¹dem. To zdanie z po- raj¹ Pana Jezusa, wydaje siê, ¿e niczego dobrego
zoru mo¿e brzmieæ dziwnie, ale wystarczy przyj- nie da siê na takich s³abych istotach zbudowaæ.
rzeæ siê kilku faktom. W konserwatywnych œro- Logicznie rzecz bior¹c, Koœció³ powinien ju¿ dawdowiskach katolickich ksi¹dz Boniecki uchodzi no upaœæ i dziœ nikt by o nim nie s³ysza³ i nie paza cz³owieka o pogl¹dach liberalnych; z kolei œro- miêta³. Jest jednak zupe³nie inaczej… jak wiêc coœ
dowiska w pe³ni liberalne myœl¹ o nim w charak- takiego mog³oby siê mimo wszystko udawaæ bez
terze umiarkowanego konserwatysty. Obie opinie „Pomocy z Góry”?” Pod koniec wyk³adu ksi¹dz
mo¿na uznaæ za prawdziwe, a to dlatego, ¿e za- Boniecki wspomnia³, gdzie wspó³czeœnie widzi
proszony duchowny nade wszystko ceni dialog. szansê dla dalszego rozwoju wiary chrzeœcijañNa ³amach „Tygodnika Powszechnego” maj¹ szan- skiej. Tym lekarstwem mog¹ staæ siê spotkania,
sê wypowiadaæ siê ludzie o zupe³nie ró¿nych, nie- które nie wymagaj¹ formalnych zapisów i tworaz sprzecznych pogl¹dach. Dziêki temu ³atwiej rzenia organizacji, a jedynie uczestnictwa i przejest oceniæ sytuacjê i zrozumieæ drugiego cz³owie- ¿ywania. W Polsce takim miejscem - spotkaniem
ka. Wyk³ad, który zakonnik wyg³osi³ podczas swo- jest na przyk³ad Lednica.
jej wizyty, dotyczy³ wspó³czesnej roli i miejsca
Koœcio³a na œwiecie. Religia zanika i nie jest to
Wilk w owczej skórze
tajemnic¹. Obserwuje siê drastyczny spadek poOrganizatorzy byli zaskoczeni frekwencj¹ na
wo³añ. Wydawa³oby siê, ¿e w czasach komuni- spotkaniu. W czasach, gdy liczy siê „mocne
zmu by³o lepiej, ale jak pyta ksi¹dz Boniecki: „Ile brzmienie” i szczególnie pojmowana „wyraziosób szuka³o w Koœciele Boga? Kto przychodzi³, stoœæ” wyg³aszanych opinii (najczêœciej mierzo¿eby znaleŸæ wolnoœæ dla swoich pogl¹dów?” na si³¹ g³osu mówcy), pogl¹dy ksiêdza BoniecPodczas wyk³adu zakonnik skomentowa³ ostatnie, kiego, szczególnie te zachêcaj¹ce do zrozumienia
g³oœne wypowiedzi, postuluj¹ce rozdzia³ Koœcio- drugiej osoby, bywaj¹ cierpko przyjmowane. Gdy³a od pañstwa. Zamiast krytykowaæ, przyjrza³ siê by na sali przebywali ksiê¿a, zapewne niejeden
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móg³by siê poczuæ ura¿ony. Zakonnik pochwali³
bowiem pracê „ksiê¿y-gospodarzy”, ale powiedzia³ te¿, ¿e ksiê¿a s¹ po to, by wyjœæ do ludzi,
a postawa niewzruszonej twierdzy powinna ust¹piæ dialogowi. Redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego okaza³ siê wa¿nym goœciem dla naszej spo³ecznoœci. By³o nas na spotkaniu wielu.
Niektórzy skorzystali z okazji i zadali pytania
o najbardziej nurtuj¹ce ich kwestie. Nie zabrak³o
tematów, których czêœæ z nas niejednokrotnie ba³aby siê poruszyæ w obecnoœci innego ksiêdza,
boj¹c siê niezrozumienia i zignorowania. Jednak
zaproszony zakonnik - sam podkreœli³ na spotkaniu, ¿e pytania i d¹¿enie do uzyskania odpowiedzi nie s¹ oznak¹ niewiary, ale d¹¿eniem do wiary œwiadomej. Ten proces to dojrzewanie.
I ¿yli d³ugo i szczêœliwie
Po oficjalnej czêœci mia³em okazjê porozmawiaæ z ksiêdzem Adamem. Zapyta³em go o dwie
rzeczy: sk¹d pomys³ na temat wyk³adu i jak czêsto odwiedza takie miejsca, jak nasz brzeszczañski Uniwersytet Ka¿dego Wieku. Ksi¹dz odpowiedzia³ szczerze. Temat zwyczajnie trzeba by³o wybraæ, a warto rozmawiaæ o rzeczach aktualnych.
Co do wizyty - koledzy mówili mu, ¿eby nie przyje¿d¿a³, ¿e niepotrzebnie godzi siê na takie spotkania, ¿e jest ich zdecydowanie za du¿o. Dla niego, jednak nie by³a to strata czasu. Cieszy³ siê, ¿e
móg³ z nami porozmawiaæ, ¿e mia³ okazjê odwiedziæ Brzeszcze. To dobrze, ¿e istniej¹ takie inicjatywy, które pozwalaj¹ ró¿nym ludziom spotkaæ
siê i wymieniæ doœwiadczeniami.
Epilog
Gdy ju¿ tylko elektryczne lampy oœwietla³y
œwiat, przed Oœrodkiem Kultury w Brzeszczach pojawi³y siê dwie osoby: ksi¹dz Adam Boniecki i pani
Ma³gorzata Wójcik. Zatrzymali siê na chwilê, ko³o
brzozy zasadzonej przez ksiêdza Tischnera. Twarz
zakonnika rozœwietli³ mi³y uœmiech. Po chwili jecha³ ju¿ w dalsz¹ drogê.

Szymon Kardaœ

Jak statki na niebie
Jak co roku przedstawiciele Samorz¹du
Osiedlowego nr 1, Oœrodka Kultury oraz
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach
wspólnie zorganizowali konkurs na najlepszy
latawiec. Impreza odby³a siê 2 paŸdziernika
w parku przy ul. Dworcowej. W przygotowaniach wziê³y udzia³ ca³e rodziny - w prace zaanga¿owani zostali dziadkowie, ojcowie, mamy
i babcie. Najbardziej podekscytowani byli, jak
zawsze, najm³odsi uczestnicy spotkania.
Zebranie pod go³ym niebem poprzedzi³y
wczeœniejsze warsztaty, na których dzieci i rodzice mogli wybraæ rodzaj przygotowywanego latawca oraz zg³êbiæ technikê jego budowy. Do wyboru by³y: tradycyjny latawiec prostok¹tny, latawiec
p³aski Conynego oraz ma³y latawiec Pottera (dwa
ostatnie to konstrukcje skrzynkowe).
- Wa¿ne, by latawiec wykonany by³ samodzielnie lub dru¿ynowo, w ¿adnym razie kupiony. Program ma na celu g³ównie aktywizacjê rodzin zamieszka³ych w tzw. starej czêœci osiedla.
Zapraszamy wszystkich chêtnych, choæ g³ównie
rodziny z dzieæmi. Wiek uczestników? Górna granica nie jest okreœlona, przyjmujemy te¿ najmniej-

szego malucha, który przyprowadzi mamê za rêkê. niczkami. Z trybun dopingowa³ zawodników rocz- wyjaœnia Wies³aw Albin, przewodnicz¹cy samo- ny Kordian, najm³odszy uczestnik imprezy. (On
rz¹du osiedlowego nr 1, który wspólnie z Ew¹ co prawda nie móg³ jeszcze pochwaliæ siê w³aZaryck¹-Nikiel, przedstawicielk¹ Klubu Integra- snym latawcem, ale w rêce trzyma³ listek jako zacji Spo³ecznej w Brzeszczach, czuwa³ nad przy- powiedŸ lataj¹cych konstrukcji, które sam przygotowaniami ka¿dego latawca, poczynaj¹c od sa- niesie za kilka lat).
mego wyboru projektu.
Wszystkie prace (47) ocenia³o profesjonalne
Pomys³owoœæ startuj¹cych w konkursie wy- jury w sk³adzie: Ewa Zarycka-Nikiel, Sylwia Hutta
razi³a siê w ró¿norodnoœci ich dzie³. Plac nieopo- oraz Wies³aw Albin. Jak siê okaza³o, wymagania
dal miejsca startowego zape³ni³y kolorowe latawce - malutkie,
ma³e, du¿e i ogromne, wykonane indywidualnie i grupowo,
zrobione z najró¿niejszych materia³ów, odmiennych kszta³tów i nazw.
W ucieczce przed obiektywem aparatu Ania schowa³a siê
za swój latawiec z Kubusiem Puchatkiem (wybór aran¿acji uzasadnia tym, ¿e „jak by³a ma³a
bardzo lubi³a tê bajkê”). Kasia
przynios³a srebrny latawiec
przeciwdeszczowy na wypadek Uczestnicy konkursu na linii startu
z³ej pogody („Jak bêdzie pada³o to i tak nic mu sêdziów by³y doœæ wysokie - pod uwagê brany
siê nie stanie”), natomiast jej starsza kole¿anka o by³ nie tylko wygl¹d latawca, ale równie¿ sama
tym samym imieniu - latawiec jesienny, przyozdo- jego konstrukcja (wytrzyma³oœæ) oraz starannoœæ
biony liœæmi. Seweryn skonstruowa³ latawiec „ha- wykonania. Po dok³adnym obejrzeniu przez jury
wajski” z rysunkiem palmy kokosowej, a Domi- wszystkich lataj¹cych dzie³, przyst¹piono do najnik „paj¹kowy”. W t³umie pojawia³y siê te¿ la- bardziej ekscytuj¹cej czêœci zawodów - mianowitawce ze smokami, wê¿ami, piorunami i ksiê¿- cie lotów latawców. Pod bacznym okiem sêdziow-

„Wypisz, wymaluj, ale nie czaruj”.
„Co nabrojê - to moje”.
„U bram do nieba - nic do oclenia, oprócz...
sumienia”.
„Przeczucie - to jeszcze nie uczucie”.
„Kto najbardziej szydzi z nas? Czas”.
„Pomarzyæ nachodzi mnie ochota: móg³bym

Zwyciêzcy konkursu „Dmuchawce, latawce, wiatr”:
W kategorii latawce skrzynkowe:
1. Dominik Stec
2. Damian S³owiak
3. Patryk i Nicola Przypaliñscy
Wyró¿nienia: Dominik Hutta, Seweryn
Rak, Patryk Wiewiórka.
W kategorii latawce p³askie:
1. Kacper Wójcik
2. Damian S³owiak
3. Grzogorz W¹tor
Wyró¿nienia: Anna Majcherczyk, Weronika Marciszonek, Julia Rothkegel, Anna Walaszek, Dorota Zawadzka.
Organizatorzy imprezy serdecznie dziêkuj¹
sponsorom: Agencji Komunalnej, Agencja
Mieszkaniowej, PSS Spo³em Górnik Brzeszcze,
GS Brzeszcze, p. Józefie Apryas, p. Marii Majda, p. Bogumile Rynkiewicz, Anecie Œlusarczyk,
p. W³adys³awie Wójtowicz oraz pani dyrektor
Gminnego Zarz¹du Edukacji Bo¿enie Sobociñskiej oraz œwietlicom szkolnym za zaanga¿owanie w przygotowania latawców.

Katarzyna Senkowska
Wiersz napisany przez Henryka Kotasa specjalnie na spotkanie z brzeszczañsk¹ grup¹ PIÓROMANI.

„Stworzeni dla bólu i sza³u
tworzenia...”
26 paŸdziernika ju¿ po raz kolejny w Oœrodku Kultury w Brzeszczach odby³o siê spotkanie
PIÓROMANÓW - Klubu Nieprofesjonalnej
Twórczoœci Literackiej, zrzeszaj¹cej, jak sama
nazwa wskazuje, literatów - amatorów, ludzi wra¿liwych na piêkno i si³ê tworzenia. Tym razem mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ artystê wyj¹tkowego,
pe³nego pasji, dla którego, jak sam powiedzia³
„dzieñ bez pisania jest dniem straconym”. Pan
Henryk Kotas, bo o nim mowa, poeta, prozaik
i satyryk pszczyñski urodzony w CzechowicachDziedzicach, w sposób niezwyk³y przybli¿y³ nam
swoj¹ twórczoœæ. Spotkanie o nieco przewrotnym
tytule FORUM PRZEKORUM mia³o charakter
kameralny, co pozwoli³o nam na lepsze poznanie
jego bohatera. Artysta swoj¹ przygodê z pisaniem
rozpocz¹³ ju¿ w czwartej klasie szko³y podstawowej. Tworzy, bo daje mu to radoœæ, pozwala uciec
od problemów dnia codziennego. Artysta ten zachwyci³ nas swoj¹ niezwyk³¹ wra¿liwoœci¹, umiejêtnoœci¹ obiektywnego oceniania rzeczywistoœci,
pomys³owoœci¹ i, co najwa¿niejsze, prawd¹, jaka
zawarta jest w jego utworach. To spotkanie dostarczy³o nam wiele radoœci jak i wzruszeñ, a to
dziêki, m.in. z³otym myœlom twórcy:

skiego grona wzbija³y siê w powietrze z mniejszym lub wiêkszym powodzeniem. Spotkanie zakoñczy³o siê „pra¿onymi” i wrêczeniem nagród
zwyciêzcom.

Poeta Henryk Kotas

mieæ garb, ale pe³en z³ota”.
„Cz³owiek wypala siê jak ognisko i wokó³ niego wszystko”.
„Najgorsze dni w ¿yciu cz³owieka - pierwszy
i ostatni”.
Obok tej twórczoœci nie sposób przejœæ obojêtnie, naznaczona jest ona trudnymi doœwiadczeniami, bólem, ale jednoczeœnie ukazuje pokorê
artysty wobec czêsto z³oœliwego losu, otaczaj¹cych go ludzi i œwiata. Lekiem na to wszystko jest
uœmiech, poczucie humoru, które ujawnia siê
w pisanych przez pana Henryka fraszkach, satyrach i aforyzmach.
„Strze¿ siê ludzi, którzy nic nie znacz¹...
Strze¿ siê ludzi, którzy nigdy nie p³acz¹...”
Zgodnie z t¹ myœl¹, której autorem jest oczywiœcie pan Henryk, PIÓROMANI dziêkuj¹ za to
spotkanie i zapraszaj¹ w swoje progi po raz kolejny Artystê, który znaczy wiele i p³aka³ nie raz.

PIÓROMANI
Na łaskę losu i przeznaczenia
wolą życia i śmierci zdani...
chwilą dzisiejszą szczęśliwi
głodni tworzenia
poprzez łzy bezsilne
nadzieją syci Muzom powolni
z wrogami pogodzeni
z przyjaciółmi zżyci szukamy swego sensu
w bezkresie chaosu i ciszy...
Wiara!
wiara pozostała
w to że jesteśmy jak
stworzył nas Bóg przed progami za wysokimi
u podnóża Parnasu
bezimienni
uznani i na ziemi i w Niebie
w kręgu poszukujących
samych siebie...
To MY!
przez pasję życiową stygmatem naznaczeni...
To My!
przez Erato i Kaliope przygarnięci –
echem przodków swoich przyzwani...
To My!
PIÓROMANI...!!!

Anita Andreas

Henryk R. Kotas
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Repertuar
01.11.2010 nieczynne
02-04.11.2010
godz. 18.00 ŚLUBY PANIEŃSKIE (Polska, 12)
godz. 20.00 ŚLUBY PANIEŃSKIE
05-07.11.2010
godz. 18.00 ŚLUBY PANIEŃSKIE
godz. 20.00 ŚLUBY PANIEŃSKIE
08.11.2010 nieczynne
09.11.2010
godz. 18.00 ŚLUBY PANIEŃSKIE
godz. 20.00 ŚLUBY PANIEŃSKIE
10.11.2010 nieczynne
11.11.2010
godz. 18.00 ŚLUBY PANIEŃSKIE
godz. 20.00 ŚLUBY PANIEŃSKIE
12-14.11.2010
godz. 18.00 THE SOCIAL NETWORK (USA, 15)
godz. 20.00 RED (USA, 15)
15.11.2010 nieczynne
16.11.210
godz. 16.00 KINO SENIORA: HANAMI - KWIAT WIŚNI (Niemcy, 15)
godz. 18.00 RED
godz. 20.00 THE SOCIAL NETWORK
17-18.11.2010
godz. 18.00 RED
godz. 20.00 THE SOCIAL NETWORK
19-21.2010
godz. 15.30 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
(USA, 10)
godz. 18.00 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
godz. 20.30 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
22.11.2010 nieczynne
23.11.2010
godz. 13.30 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
godz. 19.00 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
godz. 21.30 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
24.11.2010
godz. 15.30 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
godz. 18.00 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
godz. 20.30 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
25.11.2010
godz. 18.00 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
godz. 20.30 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
26.11.2010
godz. 12.00 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
godz. 14.30 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
FORUM KINA POLSKIEGO
godz. 17.30 CHRZEST
godz. 19.00 PROSTA HISTORIA O MIŁOŚCI
godz. 20.30 ESSENTIAL KILLING
27.11.2010
godz. 13.00 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
FORUM KINA POLSKIEGO
godz. 19.30 RÓŻYCZKA
godz. 21.30 WICHRY KOŁYMY
28.11.2010
godz. 14.00 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
godz. 16.30 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
godz. 19.00 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
godz. 21.30 ESSENTIAL KILLING
29.11.2010 nieczynne
30.11-02.11.2010
godz. 15.30 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
godz. 18.00 HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI
godz. 20.30 ESSENTIAL KILLING
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Kalendarium przedsiêwziêæ
w listopadzie
8 listopada godz. 17:00; Biblioteka Główna
BAŚNIOWE CZYTANKI - zapraszamy wszystkich
miłośników baśni od lat 6
Burmistrz Brzeszcz i Przewodniczący Rady Miejskiej mają zaszczyt zaprosić na
OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W programie:
9 listopada 2010 godz. 18.00; Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 1 w Przecieszynie, wieczornica „Błogosławiony bądź o miesiącu listopadzie 1918!”
10 listopada 2010 godz. 17.00; Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Przecieszynie MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY, PIEŚNI
LEGIONOWE w wykonaniu zespołów regionalnych
Gminy Brzeszcze
10 listopada 2010 godz. 19.30; Ośrodek Kultury
w Brzeszczach
LISTOPADOWA NOC KULTURY: koncerty, wernisaże, kabarety, happeningi - bilety do nabycia w OK
11 listopada 2010 godz. 9.00; Urząd Gminy
w Brzeszczach
Wernisaż wystawy fotograficznej „Gmina Brzeszcze - Nasza Mała Ojczyzna, przestrzeń, którą kształtujemy”
Godz. 9.45 Wymarsz pocztów sztandarowych
i delegacji do kościoła św. Urbana w Brzeszczach
Godz. 10.00 Kościół pw. św. Urbana w Brzeszczach MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY; przemarsz do Parku Miejskiego przy ul. Kościuszki, złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą „NIEZNANEMU
ŻOŁNIERZOWI”
10 listopada; sala widowiskowa Ośrodka Kultury
w Brzeszczach
LISTOPADOWA NOC KULTURY
W programie:
Godz. 19.30 TEATR OGNIA HOGUERA - plener
Godz.19.40 ZDARZENIE - plenerowy pokaz rzeźby artysty Waldemara Rudyka
Godz. 20.00 DAVID KOLLAR PROJECT - KONCERT JAZZOWY w słowacko-węgierskim składzie:
David Kollar (gitara), węgierska sekcja - Adam Marko
i Georgo Baranyi
Godz. 21.00 WERNISAŻ wystawy malarstwa
MAGDALENY RAJSKIEJ-ARMATA
Godz. 22.00 BAŁKAŃSKIE MELODIE; RODZINNY DUET: KASIA I KONRAD MERTOWIE - VOCAL,
VIOLIN & ACCORDION. Fenomenalny duet pasjonatów muzyki. (Sponsorem koncertu jest HOTEL BAVARIA z Wisły)
Godz. 22.30 KABARET CHYBA. Tegoroczny laureat I miejsca na przeglądzie kabaretów PAKA 2010.
Godz. 23.00 KABARET DNO
Zapraszamy na nocną dawkę dobrej rozrywki!
PONADTO W PROGRAMIE UDZIAŁ BIORĄ:
Zespół taneczny ANTRAKT z Bielska-Białej, PULS
z Brzeszcz
GAWĘDY HERBACIANE - Stowarzyszenie Entuzjastów YERBA MATE - SMAKI ŚWIATA
KARNET OD OSOBY: 50 zł. Przedsprzedaż karnetów w Dziale Merytorycznym OK pok. 34.

BANKIET dla wszystkich uczestników imprezy
SPONSORZY IMPREZY: Hotel BAVARIA z Wisły,
Restauracja Casablanca z Oświęcimia, Stowarzyszenie Entuzjastów YERBA MATE- SMAKI ŚWIATA.
Współpraca: Powiatowy Zespół Szkół nr 7
PATRONAT MEDIALNY: RADIO BIELSKO, RADIO
EXPRESS, ODGŁOSY BRZESZCZ
15 listopada godz. 10:00; sala widowiskowa OK
JESIEŃ NIE CAŁKIEM LITERACKA - SPOTKANIE Z FRYDERYKIEM CHOPINEM. Finał projektu organizowanego przez Bibliotekę Główną Ośrodka Kultury, adresowanego do uczniów klas III-V szkół podstawowych gminy Brzeszcze
15 listopada godz. 17:00; Biblioteka Główna
Z JULKIEM I JULKĄ POZNAJEMY ŚWIAT WIEDZY; SPOTKANIA DLA TYCH, KTÓRZY LUBIĄ WIEDZIEĆ. Zapraszamy dzieci w wieku 5-7 lat.
18 listopada godz. 19:00; Biblioteka Główna
STRACHY NA LACHY - godzina z duchami między bibliotecznymi półkami - dla tych, którzy lubią się
bać i rozwiązywać zagadki (spotkanie dla uczniów klas
III i IV)
19 listopada godz. 19:00; Biblioteka Główna
STRACHY NA LACHY - godzina z duchami między bibliotecznymi półkami - dla tych, którzy lubią się
bać i rozwiązywać zagadki (spotkanie dla uczniów klas
V i VI)
20 listopada godz. 10.00; Hala Sportowa
w Brzeszczach
III Speedminton Cup Polska
Kategorie startowe:
- singiel kobiet
- singiel mężczyzn
- singiel juniorów (poniżej 16 lat)
- singiel seniorów (40 +)
Zapraszamy wszystkich chętnych; udział w turnieju
jest bezpłatny. Podczas turnieju możliwość wypróbowania i zakupu sprzętu do speedmintona po promocyjnych cenach!
22 listopada godz. 17.00; Biblioteka Główna
ROZMOWY NIE TYLKO O KSIĄŻKACH - klub
zaprasza na kolejne spotkanie: „Kilka słów, kilka nut,
czyli... Chopin znany i nieznany”
23 listopada godz.17.00; sala widowiskowa
Uniwersytet Każdego Wieku W POSZUKIWANIU
SENSU ŻYCIA - wykład dr Lidii Wollman, adiunkta
z Uniwersytetu Ślaskiego w Cieszynie
25 listopada godz.15.00; sala widowiskowa
MUZYKA SŁÓW konkurs recytatorski
Godz. 14.00-15.00 Próby mikrofonowe
Godz. 15.00-16.00 Prezentacja recytacji w konkursie MUZYKA SŁÓW
W ŻÓŁTYCH PŁOMIENIACH LIŚCI konkurs poezji śpiewanej
Godz. 16.00-16.50 Próby mikrofonowe
Godz. 17.00-18.30 Prezentacje poezji śpiewanej
w konkursie W ŻÓŁTYCH PŁOMIENIACH LIŚCI
Godz. 19.00 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Godzina zakończenia imprezy uzależniona jest od
ilości uczestników biorących udział w konkursie.
27 listopada godz.17.00; sala widowiskowa OK
w Brzeszczach
DZWONNIK Z NOTRE DAME w wykonaniu Częstochowskiego Teatru Tańca
Bilet: 39 zł Przedsprzedaż biletów w Dziale Merytorycznym pok. 34 od 2 listopada; w dniu imprezy cena
biletu 49 zł.
30 listopada godz.17.00; sala nr 30
A NIEBO JAK ZWYKLE... Spotkanie w Klubie Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej PIÓROMANI

Zapowiedzi na grudzieñ:
6 grudnia godz. 16.00; sala widowiskowa OK
MIKOŁAJKI z SO nr 1, OPS i OK
wydawanie wejściówek w siedzibie SO nr 1 19
listopada o godz. 17.00
6 grudnia godz.18.00; sala widowiskowa OK
MIKOŁAJKI - w programie:
MAGICZNA GWIAZDKA Z CZARODZIEJEM I WRÓŻKĄ w wykonaniu artystów z Ostrowa
Wielkopolskiego; gry i zabawy z artystami
SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM I ROZDAWANIE
PACZEK - bilety wstępu: 20 zł (spektakl + paczka)
Przedsprzedaż biletów w Dziale Merytorycznym
Ośrodka Kultury (pok. nr 34)

Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK
Oœ. Paderwewskiego
5, 9.11 Zdobienie drewnianych aniołów metoda
decoupage - warsztaty dla pań.
9.11 „Wolontariusze zapukają do Twoich drzwi” zbiórka darów dla potrzebujących dzieci.
16.11 Barbórkowy Turniej tenisa Stołowego.
23.11 Warsztaty ceramiczne dla pań.
26.11 Wieczór wróżb i przepowiedni - andrzejki dla
dzieci.

Zasole
13.11 Czarownic Comber
17.11 Cuda z wikliny - warsztaty dla kobiet
W każdy wtorek i czwartek zajęcia aerobiku
W każdy piątek zajęcia taneczne (grupa młodsza
godz. 15.30; grupa starsza godz. 17.30).

Skidziñ
12.11 Warsztaty tworzenia biżuterii dla dzieci i młodzieży szkolnej (15.00).
18.11 Irish folding - warsztaty dla pań prowadzi
Agnieszka Ziółkowska, szczegóły na plakatach (17.00).

Chocia¿ jeden raz poczuæ tak, jak czuj¹
inni… czyli Penny Lane i Iskierki
By³ czas, gdy w Brzeszczach kapele pojawia³y siê, jak grzyby po deszczu... by³ taki czas.
PóŸniej jakby posucha, a mo¿e siê mylê... w ka¿dym razie od jakichœ kilku lat znów s³ychaæ wiele
brzmieñ z ró¿nych zak¹tków.
Jednym z brzeszczañskich muzyków „maj¹cych do czynienia” z rozmaitymi projektami
jest Bartek S³atyñski. Swoj¹ muzyczn¹ przygodê rozpoczyna³ w otoczonej ju¿ legend¹ Harcówce w 1993 roku. Wielokrotnie zmienia³ swoje
muzyczne otoczenie, by w koñcu zostaæ wokalist¹ Penny Lane, zespo³u za³o¿onego w 2004 r.
w Mys³owicach
przez muzyków
popularnych tamtejszych zespo³ów
muzycznych
(Mietalla Walusia, Afgana, Wojc i e c h a K u d e rskiego), bêd¹cego owocem ich
wieloletniej przyjaŸni i wspólnych
muzycznych fascynacji. W dys- M³odzi artyœci z opiekunami
kografii zespo³u pojawi³o siê ju¿ kilka pozycji
m. in. 2 single nagrane dla EMI Music Poland
oraz longplay „Penny Lane” z 2006 roku. Ostatnim przedsiêwziêciem jest p³yta „Spacer po linie”... i tutaj niespodzianka! Zespó³ Penny Lane
zaprosi³ Dzieciêcy Zespó³ Pieœni i Tañca
ISKIERKI do zaœpiewania chórków w utworze
„Warto iœæ pod pr¹d”. Jeden z paŸdziernikowych czwartków dzieci spêdzi³y wiêc w studiu

nagrañ Radioaktywni w Czêstochowie, z radoœci¹ i zapa³em powtarzaj¹c kilkadziesi¹t razy
refren bez zniechêcenia z energi¹ i wigorem.
Wydawa³o siê, ¿e mog¹ robiæ to jeszcze setki
razy - objawów zmêczenia nie stwierdzono,
wrêcz przeciwnie! Euforia, zachwyt, zabawa!
Myœlê, i¿ pewnoœci dodawa³ im fakt traktowania ich jak profesjonalnych muzyków! Mam
nadziejê, ¿e efekt wspólnej pracy spodoba siê
obu stronom, a tak¿e tym, którzy p³ytê nabêd¹.
Nowa p³yta Penny Lane uka¿e siê 19 listopada br.
Studio Radioaktywni dzia³a od 1995 r., ma
na swoim koncie udzia³ przy powstaniu ponad
100 albumów oraz
kilku produkcji
filmowych i teatralnych. W³aœcicielami Studia
s¹ Adam Celiñski
- realizator nagrañ, producent
i muzyk oraz Leszek Mitman - realizator nagrañ,
muzyk i mened¿er. Sercem studia jest œwiatowej klasy konsoleta mikserska AXIOM firmy SSL (Solid State Logic). Swój materia³ na p³yty nagrali tam m.in.: Pawe³ Kukiz z zespo³em Piersi, Habakuk, Proletaryat, Negatyw, Paktofonika, Wojciech Waglewski, Mateusz Pospieszalski, Andrzej
Grabowski, Marek Jackowski, Janusz Radek i wielu innych.

A. Kozak

23.11 Pokaz kulinarny prowadzi p. Małgorzata
Małkus, instruktor ODR Oświęcim (16.00).
25.11 Wieczór wróżb i przepowiedni, dyskoteka
andrzejkowa dla uczniów Szkoły Podst. (15.00).
30.11 Spotkanie biblioteczne dla dzieci
Wtorki i czwartki - aerobic dla pań (18.30).
Środy - próby i spotkania okolicznościowe zespołu Skidzinianie (19.00).
W związku z okresem grzewczym Dom Ludowy
od listopada do marca zaprasza we wtorki i środy
(13.00-21.00) oraz w czwartki i piątki (13.30-20.30).
Godziny otwarcia biblioteki nie ulegają zmianie.

Os. Szymanowskiego
03.11 Noc z duchami - zajęcia dla uczniów klas II
- VI przygotowane przez Bibliotekę OK (18.00).
05-06.11 Turniej tenisa stołowego w grze indywidualnej. Szczegóły i zapisy w świetlicy (15.30).
16.11 Warsztaty ceramiczne dla dzieci (16.00).
18.11 Turniej tenisa stołowego w grze podwójnej.
Szczegóły i zapisy w świetlicy (16.00).
23.11 Warsztaty ceramiczne dla dzieci (16.00).
26.11 Dyskoteka Andrzejkowa. Szczegóły na plakatach i w świetlicy (17.00).
27.11 Wyjazd do Wisły na I Ogólnopolskie Spotkania Miłośników Haftu „Zjazd zakręconych w krzyżyk”. W programie warsztaty i inne atrakcje. Szczegóły i zapisy w świetlicy.
W każdy poniedziałek zajęcia taneczne:
Grupa młodsza (7-10 lat) początkująca (14.00-15.00),
Grupa starsza (11-15 lat) zaawansowana (15.00-16.00).
W każdy czwartek KlubAktywnych Panów (18.00-22.00).
W każdy wtorek zajęcia plastyczne (16.00).
Klub Seniora zaprasza w środy (14.00-16.00).

Bór
19.11 Spotkania kobiet w bibliotece, rozmowy na
tematy różne - co nas ciekawi, nurtuje, inspiruje oraz
warsztaty plastyczne decoupage „Anioły” (16.00).
22.11 „Spotkanie z książką” z udziałem przedszkolaków z Przedszkola w Borze (11.00).
26.11 „Magia wróżb” - andrzejki dla dzieci i młodzieży (16.00).
27.11 Wieczór andrzejkowy; zaprasza Klub Emerytów i Seniorów (17.00).

Jawiszowice
03.11 Obrazki i kartki okolicznościowe techniką
„irish folding” - warsztaty plastyczne (17.00).
15.11 Wyjazd do OCK w Oświęcimiu na muzyczny spektakl komediowy pt. ,,Klimakterium... i już”.
25.11 W nastroju Świąt Bożego Narodzenia warsztaty plastyczne (16.30).
30.11 Andrzejki w świetlicy - wróżby i zabawy
(14.00).

Wilczkowice
22.11 Warsztaty plastyczne (dla kobiet w każdym
wieku, np. mamy z córką) decoupage „Anioły” (17.00).
25.11 Wieczór wróżb i przepowiedni, dyskoteka
andrzejkowa dla uczniów Szkoły Podst. (15.00).
26.11 Andrzejki w Kole Gospodyń Wiejskich
(17.00).
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Tañcz¹cy dzwonnik
„Dzwonnik”, najnowsze dzie³o W³odzimierza Kucy i Czêstochowskiego Teatru Tañca, oparte na motywach powieœci Victora
Hugo „Katedra Najœwiêtszej Marii Panny”,
ka¿e widzowi zmierzyæ siê z tematem mi³oœci
w ró¿nych jej odcieniach. Mi³oœæ, wszechobecna w ¿yciu ka¿dego cz³owieka, mo¿e uszczêœliwiaæ, ale tak¿e niszczyæ. W czasie dwóch
aktów wspania³ej opowieœci prowadzonej
wy³¹cznie przez taniec, grê œwiate³ i muzykê,
nie sposób nie zadaæ sobie samemu pytania
o wagê mi³oœci we w³asnym ¿yciu.
Na taneczno-muzyczn¹ opowieœæ o sile niezwyk³ego uczucia zapraszamy 27 listopada do
Oœrodka Kultury w Brzeszczach. A wszystko to
za spraw¹ artystów z Czêstochowskiego Teatru
Tañca, o których opowiada choreograf W³odziemierz Kuca.
Katarzyna Zychowicz: Teatr Tañca obchodzi 10-lecie swojego powstania. Czy mo¿e Pan
opowiedzieæ o tym, jaki jest ten „dziesiêciolatek”?
W³odzimierz Kuc: Podsumowanie? Ten
„dziesiêciolatek” dzia³alnoœæ sw¹ rozpocz¹³ jeszcze jako „META”, czyli „M³odzie¿owa Estrada
Taneczna”. Pierwszy spektakl pt. „Dworzec
ZOO” okreœli³ charakter i cel grupy, która od tej
chwili sta³a siê Teatrem Tañca. 10 lat to du¿o
i ma³o w dzia³alnoœci tanecznej i kulturalnej.
Mamy za sob¹ na pewno wiele sukcesów, ale
zdarza³y siê równie¿ pora¿ki, z których trzeba
by³o wyci¹gaæ wnioski na przysz³oœæ. Reasumuj¹c, to czas przede wszystkim zbierania bardzo
cennych doœwiadczeñ. Mamy za sob¹ 8 premier,
tj. wymieniony na wstêpie „Dworzec ZOO”,
nastêpnie „Feniks”, „Dracula”, bajka dla dzieci
„Co w trawie piszczy”, „Apokalipsa”, „Edyp”,
„Promocja” oraz „Dzwonnik”. Teatr Tañca
wspó³pracuje równie¿ z innymi Teatrami spoza Czêstochowy. Tworzyliœmy spektakle teatralne ze Scen¹ Plastyczn¹ KUL, czyli Teatrem
Leszka M¹dzika, spotykamy siê z wieloma re¿yserami i choreografami przy okazji tworzenia ró¿norodnych projektów kulturalnych. Mieliœmy przyjemnoœæ zaprezentowania swojej pracy podczas Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. Ponadto tancerze Teatru Tañca bior¹ równie¿ czynny udzia³
w Mistrzostwach Polski organizowanych pod
auspicjami International Dance Organizacion.
10 lat - to jeszcze bardzo m³ody wiek, a zatem
przed nami jeszcze du¿o nauki i pracy a co za
tym idzie, wiele projektów do wykonania i bardzo du¿o zadañ taneczno-aktorskich. Bardzo siê
cieszê, ¿e wielu tancerzy, którzy rozpoczynali
przygodê z tañcem w Teatrze Tañca dalej kontynuuje sw¹ pasjê i w chwili obecnej s¹ zawodowymi tancerzami, aktorami, którym z ca³ego serca dopingujê. Wielu z nich jest ju¿ dyplomowanymi nauczycielami tañca i choreografami, którzy prowadz¹ w³asne zespo³y taneczne. Mi³o jest spotkaæ siê po latach i powspominaæ. Dziœ te osoby s¹ w pe³ni ukszta³towanymi
artystami a jeszcze przed „chwil¹”, jako 17-19
letni m³odzi ludzie, szukali swojego przeznaczenia. Przez te 10 lat uczyliœmy siê, szkolili-

22

Odg³osy Brzeszcz

listopad 2010

œmy, zdobywaliœmy nowe doœwiadczenia i…
mam nadziejê, ¿e tak bêdzie dalej.
K. Z.: Czym wyró¿nia siê dzia³alnoœæ Czêstochowskiego Teatru Tañca W³odzimierza
Kucy w dzia³alnoœci innych teatrów tañca
dzia³aj¹cych w polskiej kulturze?
W. K.: To trudne pytanie. Moim idea³em
choreografa i re¿ysera jest Boris Eifman - rosyjski choreograf. Wed³ug mnie, to twórca nowego
podejœcia do sztuki tanecznej, która podparta
wspania³¹ technik¹ i umiejêtnoœciami, jest czytelna i zrozumia³a dla widza, mimo, ¿e temu co
widzimy na scenie nie towarzyszy s³owo. Teatr
Tañca skupiony jest przede wszystkim na tym,
aby sztuka taneczna (spektakl) by³a zrozumia³a
i czytelna dla zwyk³ego cz³owieka. Sam podziwiam wiele spektakli, zachwycam siê umiejêtnoœciami tancerzy, muzyk¹, przestrzeni¹, mo¿liwoœciami scenograficznymi, lecz czasami odnoszê wra¿enie, i¿ w tej fascynacji ruchem zapomina siê o g³ównym odbiorcy, czyli o widzu.
Musimy daæ szansê widzom, aby pokochali i zrozumieli tego typu sztukê. Musimy wiêc wprowadzaæ widzów w zaczarowany œwiat tañca i ruchu, systematycznie uczyæ poprzez naukê „odczytywania” obrazu tanecznego. Sam zaczyna³em
t¹ przygodê jako tancerz amator, póŸniej tancerz
zawodowy a w chwili obecnej jako choreograf
i dyplomowany nauczyciel tañca - mimo to czasami nie rozumiem istoty tego, co widzê. Rodzi
siê wiêc pytanie po co i dla kogo s¹ tego typu przedstawienia? W zwi¹zku z tym, zawsze towarzyszy trema, czy obraz, który za moment przedstawimy widzowie „odczytaj¹”. Mam nadziejê,
¿e osoba, która po raz pierwszy obejrzy spektakl taneczny zrozumie go, zaakceptuje i od tej
chwili chêtnie bêdzie uczestniczyæ w tego typu
przedstawieniach. Przed ka¿d¹ premier¹ i ka¿dym spektaklem powtarzam tancerzom, ¿e w odbiorze spektaklu najwa¿niejszy jest widz, aby
wychodz¹c na scenê pamiêtali dla kogo i dlaczego tañcz¹.
K. Z.: Czy, parafrazuj¹c znane powiedzenie, „Tañczyæ ka¿dy mo¿e?”
W. K: To tytu³ ksi¹¿ki prof. Mariana Wieczystego, która zosta³a zaadresowana do wszystkich, których taniec interesuje praktycznie.
Skierowa³ j¹ zarówno do nie umiej¹cych tañczyæ, a chc¹cych siê nauczyæ, do tych, którzy
chc¹ osi¹gn¹æ wy¿szy stopieñ umiejêtnoœci a tak¿e do nauczycieli tañca. Tak - tañczyæ mo¿e ka¿dy. Powiem wiêcej: KA¯DY TAÑCZY! Wszyscy tañczymy - lepiej, gorzej, na swój sposób
s³yszymy muzykê, czujemy rytm, podrygujemy,
podskakujemy, bawimy siê, mimo to wielu twierdzi, ¿e nie potrafi tañczyæ. Bywaj¹ tacy, którzy
tañcz¹, gdy nikt nie widzi. Brak pewnoœci siebie i wiary we w³asne mo¿liwoœci ruchowe powoduje, ¿e urasta to do rangi problemu zw³aszcza w chwilach, gdy sytuacja zmusza nas, aby
publicznie zatañczyæ. Mam na myœli uroczystoœci takie jak wesele, studniówki, bankiety, bale.
Czasami problem ten jest o wiele wa¿niejszy od
dylematu w co siê ubraæ. W swojej kilkunasto-

Historia dzwonnika z Notre Dame od lat porusza serca
widzów, s³uchaczy i czytelników

letniej przygodzie w roli nauczyciela tañca pracowa³em z bardzo wieloma ludŸmi i grupami.
Byli wœród nich amatorzy, zawodowcy oraz osoby, które o tañcu nie chcia³y wczeœniej kompletnie s³yszeæ. Zazwyczaj problem polega przede
wszystkim na niskiej samoocenie, braku wiary
we w³asne si³y i mo¿liwoœci oraz brakiem akceptacji siebie samego. Mia³em przyjemnoœæ pracowaæ z dzieæmi i m³odzie¿¹ niewidom¹ i niedowidz¹c¹, g³uchoniemymi i niedos³ysz¹cymi
oraz upoœledzonymi. Przyznajê, ¿e praca ta by³a
dla mnie ogromnym prze¿yciem, wyzwaniem,
doœwiadczeniem i satysfakcj¹. Dziêki tym spotkaniom uczyliœmy siê nawzajem. Nie ukrywam, ¿e to ja musia³em uczyæ siê wiêcej i zmieniaæ. To dowód na to, jak wielka jest magia tañca i potwierdzenie, ¿e ka¿dy mo¿e tañczyæ i ...
powinien.
K. Z.: W czym taniec mo¿e pomóc m³odym ludziom?
W. K.: Bez wzglêdu na wiek osoba, która
tañczy, coraz bardziej œwiadomie zaczyna dbaæ
o prawid³ow¹ postawê cia³a, nabywa elegancji
ruchów a co za tym idzie - zaczyna akceptowaæ
siebie, uczy siê otwartoœci i pozbywa tremy.
Wa¿nym elementem jest umiejêtnoœæ wspó³pracy w grupie oraz budowania zaufania do siebie
nawzajem. M³ody cz³owiek poprzez systematyczne æwiczenia uczy siê samodyscypliny i cierpliwoœci, poniewa¿ nic nie przychodzi
³atwo i œwiadomoœæ, i¿ ciê¿ka praca zaowocuje
satysfakcj¹ z pokonania w³asnych s³aboœci powinna byæ mobilizuj¹ca do kolejnych wyzwañ.
Uczestnicy kursów tañca oraz ci, którzy wystêpuj¹ ju¿ przed publicznoœci¹ sami widz¹ dokonuj¹ce siê u nich zmiany. Czasami mo¿na to zauwa¿yæ od razu, a czasami potrzeba wiêcej czasu. Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e dokonuje
siê piêkna przemiana, która niejednokrotnie
obejmuje zmianê spojrzenia na œwiat i odbieranie innych ludzi. Pewne jest, ¿e taniec uczy tolerancji, choæ sam jest bardzo wymagaj¹cy.
K. Z.: Jak ocenia Pan istniej¹c¹ modê na
taniec - programy telewizyjne, filmy, w których
taniec jest wa¿nym elementem fabu³y. Czy to
pomaga czy raczej przeszkadza w Pana pracy?
W. K.: To bardzo dobrze, ¿e taniec sta³ siê
modny. Chcemy tañczyæ, a wiêc pragniemy nad

Krymina³y
sob¹ pracowaæ i rozwijaæ siê ruchowo i kulturalnie. Trudno odpowiedzieæ na pytanie czy
moda ta pomaga czy przeszkadza. Na szklanym
ekranie ogl¹damy koñcowy efekt i niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z ciê¿kiej pracy,
która przyczyni³a siê do rezultatu. Z³udne wra¿enie, ¿e wszystko przychodzi szybko i ³atwo
mo¿e czasem przeszkodziæ w pracy. Uwa¿am,
¿e moim zadaniem, jako nauczyciela tañca jest
przede wszystkim nauka cierpliwoœci i samozaparcia. Zachêcenie m³odego cz³owieka do systematycznej pracy nad samym sob¹ mo¿e zaowocowaæ sukcesem równie wa¿nym, jak te osi¹gane na „szklanym ekranie”.
K. Z.: Jak jest wed³ug Pana dzisiejsza m³odzie¿ i czym siê ró¿ni od pokolenia, którego
Pan jest przedstawicielem?
W. K.: Dzisiejsza m³odzie¿, tak jak ja kiedyœ, chce byæ zauwa¿ana, doceniana i pragnie,
aby daæ jej mo¿liwoœæ poszukiwania pasji, roz-

Rusza konkurs na
specjalistê IT
Problemy z uruchomieniem komputera,
czarny ekran monitora i brak reakcji na ruchy myszk¹, to przyk³ad sytuacji, w której niezbêdna jest pomoc zaprzyjaŸnionego informatyka. Osoby z takimi umiejêtnoœciami mog¹
wykorzystaæ je w konkursie „PC DOCtor poszukiwany!” i wygraæ wsparcie w budowaniu
w³asnej firmy.
Konkurs skierowany do wszystkich, którzy
interesuj¹ siê komputerami i chcieliby zacz¹æ
swoj¹ karierê zawodow¹ w nowoczesnej firmie
z bran¿y IT. Zadanie polega na wymyœleniu us³ugi, któr¹ swoim klientom móg³by zaproponowaæ
organizator konkursu. Poprawne zg³oszenie konkursowe powinno zawieraæ:
- nazwê us³ugi;
- jej opis (maksymalnie na 900 znaków lub
prezentacja - 2 slajdy);
- oraz krótkie has³o reklamowe, które bêdzie
j¹ promowaæ (maks. 2 zdania).
Na zwyciêzcê czeka nagroda o wartoœci 4000 z³,
w postaci zwolnienia z op³at licencyjnych za za³o¿enie w³asnego serwisu komputerowego pod
mark¹ PCDOC. Dodatkowo otrzyma on wsparcie organizatora w rozwoju w³asnego biznesu
polegaj¹ce na cyklu szkoleñ z zakresu IT, marketingu i obs³ugi klienta. Aby do³¹czyæ do rywalizacji swój pomys³ nale¿y wys³aæ na adres: konkurs@pcdoc.pl. Ocenie podlegaæ bêdzie jego innowacyjnoœæ oraz op³acalnoœæ wdro¿enia. Konkurs organizowany jest przez ogólnopolsk¹ sieæ
serwisów komputerowych PCDOC.
Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane od 11.10.2010 do
15.11.2010.
Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone do
30.11.2010. Zwyciêzca zostanie poinformowany
o wygranej drog¹ mailow¹.
Dodatkowych informacji udziela:
Adrian £aŸniewski, kom. 601 555 986
dotPR
email: adrian.lazniewski@dotpr.pl

wijania zainteresowañ i kszta³towania siebie wed³ug w³asnych uzdolnieñ i predyspozycji. M³odzi ludzie potrafi¹ wspaniale pracowaæ nad sob¹
i wspó³dzia³aæ w grupie, jeœli tylko im to umo¿liwimy. Podobnie, jak doroœli pope³niaj¹ b³êdy
i podobnie, jak oni potrafi¹ wyci¹gaæ wnioski.
Wszyscy uczymy siê przez ca³e ¿ycie i to „prze¿ywanie” niech bêdzie jak najlepsze. Na pewno
dzisiejsza m³odzie¿ ma wiêcej mo¿liwoœci technicznych. Szalony rozwój cywilizacji i techniki
sprawiaj¹, ¿e u³atwiaj¹ nam ¿ycie, lecz czasami
„kradn¹” czas i przyjació³. Jestem pewny, ¿e m³odzie¿ posiadaj¹ca swoj¹ pasjê tj. np. taniec potrafi zachowaæ w³aœciwe proporcje w dysponowaniu czasem wolnym, czego ¿yczê Doros³ym.
K. Z.: Proszê wyobraziæ sobie swój Teatr
jako 20-latka.
W. K.: Zawodowy i w pe³ni profesjonalny Teatr Tañca z w³asna scen¹ i salami do æwiczeñ :).

Katarzyna Zychowicz

Uwaga na „wnuczka”
Policja ostrzega, szczególnie starsze osoby, przed oszustami, którzy dzwoni¹c do wybranej osoby, podaj¹ siê za cz³onków najbli¿szej rodziny - b¹dŸ przedstawiaj¹ siê jako
wnuczek. Osoby poszkodowane s¹ zaskoczone telefonem i podaj¹ imiê osoby, z któr¹ s¹
przekonane, ¿e rozmawiaj¹.
Przyk³adowo rozmowa ta mo¿e przebiegaæ
tak: „Czeœæ babciu, to ja. Czeœæ, a kto mówi?
To ja, twój wnusio. A to ty, Karolku? No i co
s³ychaæ? Super. Wszystko w porz¹dku, ale potrzebujê pilnie pieniêdzy. Oddam je na pewno.
No dobrze, tylko przyjdŸ do mnie, nawet teraz.
Tak, ale teraz nie mogê. Jestem zbyt daleko.
Przyjdzie mój kolega Marek. Tylko nikomu nic
nie mów, babciu!!!” Ka¿dy, kto zetknie siê z opisanym sposobem dzia³ania przestêpców, powinien natychmiast skontaktowaæ siê osobiœcie
z najbli¿sz¹ jednostk¹ policji albo zadzwoniæ
pod numer 997 lub 112. Pamiêtajmy, ¿e szybkie powiadomienie przyczyni siê do zatrzymania oszustów i przerwania ich przestêpczej dzia³alnoœci. Pamiêtajmy równie¿, ¿e zanim zdecydujemy siê po¿yczyæ pieni¹dze komuœ, kto podczas rozmowy telefonicznej podaje siê za cz³onka naszej rodziny, upewnijmy siê z kim naprawdê mamy do czynienia. Zawsze mo¿emy zadzwoniæ do prawdziwego wnuczka na numer,
który posiadamy i zapytaæ czy przed chwil¹
dzwoni³. Nie przekazujmy pieniêdzy osobom,
których nie znamy. Pomimo pojawiaj¹cych siê
w mediach ostrze¿eñ, ci¹gle jeszcze obdarzamy nadmiernym zaufaniem nieznajomych, którzy dzwoni¹c do nas podaj¹ siê za naszych bliskich. W przypadku oszustwa na tzw. „wnuczka” metoda jest zawsze ta sama. Oszust dzwoni do ofiary, wybieraj¹c numery z ksi¹¿ki telefonicznej. Szuka osób starszych poprzez wybieranie niepopularnych dziœ imion. Rozmowê
prowadzi tak, ¿eby to ofiara poda³a imiona
cz³onków rodziny. Wtedy siê za ni¹ podaje i prosi o po¿yczkê, bo ma chwilowe k³opoty finansowe, bo musi szybko za coœ zap³aciæ. Przyczyn po¿yczki mo¿e byæ wiele. Mówi¹, np. o wy-

ZDARZENIA
7 paŸdziernika (oko³o 20.15) Patrol Stra¿y
Miejskiej skierowany zosta³ w rejon ul. £okietka
w Brzeszczach, gdzie wed³ug zg³oszenia mia³o
dojœæ do pogryzienia przez psa Miros³awa B. Podjête czynnoœci doprowadzi³y do ustalenia w³aœciciela zwierzêcia, którym okaza³ siê mieszkaniec ul.
Konopnickiej, Krystian W. Obecne trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do skierowania wniosku o jego
ukaranie do S¹du Rejonowego w Oœwiêcimiu.
*****
9 paŸdziernika (oko³o 16.40) Dy¿urny SM
Brzeszcze odebra³ zg³oszenie o trwaj¹cej awanturze domowej w jednym z mieszkañ na Os. Paderewskiego w Jawiszowicach. Na miejscu okaza³o
siê, ¿e sprawc¹ awantury jest Maciej H. Ze wzglêdu na stan w/w podjêto decyzjê o wezwaniu pogotowia ratunkowego, które decyzj¹ lekarza przewioz³o Macieja H. do Szpitala w Oœwiêcimiu.
*****
22 paŸdziernika (oko³o 21.50) Funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej skierowani zostali w rejon ronda przy ul. £êckiej, gdzie dy¿urny SM
Brzeszcze za poœrednictwem systemu monitoringu zauwa¿y³ grupê osób spo¿ywaj¹cych alkohol.
Na miejscu wylegitymowano wspomniane osoby, z których dwie okaza³y siê nieletnie. Annê M.,
mieszkankê Oœwiêcimia i Jawiszowiankê Majê
M. przewieziono do miejsca zamieszkania i przekazano rodzicom.
*****
22 paŸdziernika (oko³o 21.20) Stra¿nicy
Miejscy podczas patrolu rejonu ul. Bielskiej
w Jawiszowicach zauwa¿yli grupê m³odzie¿y. Jeden z jej cz³onków spo¿ywa³ alkohol i na widok
funkcjonariuszy wyrzuci³ butelkê do rowu. Po
jego ujêciu okaza³o siê, ¿e jest to 16-letni mieszkaniec Oœwiêcimia, Piotr L. Po badaniu na alkomacie, które wykaza³o 2,34 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu w/w przewieziono do
miejsca zamieszkania i przekazano rodzicom.
Ozdarzeniu poinformowano tak¿e S¹d Rodzinny
ds. Nieletnich w Oœwiêcimiu.
*****
26 paŸdziernika (oko³o 21.00) Dy¿urny SM
Brzeszcze skierowa³ patrol na ul. Lisica w Jawiszowicach, gdzie w jednym z domów trwa³a
awantura domowa. Na miejscu ujêto 54-letniego
Józefa L., którego - po badaniu na alkometrze,
które wykaza³o 2,47 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - w/w przewieziono do Izby
WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

Katarzyna Senkowska
padku czy chorobie. Poniewa¿ jednak - z ró¿nych powodów - nie mog¹ sami odebraæ pieniêdzy, wysy³aj¹ po nie przyjaciela. Bywa te¿,
¿e na osiedlach podchodz¹ do starszych ludzi,
którzy wracaj¹ do domu z zakupami, pytaj¹ o to,
dlaczego nikt im nie pomaga i dowiaduj¹ siê,
¿e np. wnuczek studiuje lub wyjecha³. Wtedy
ustalaj¹ numer, dzwoni¹ i prosz¹ o pieni¹dze.
Zazwyczaj przedstawiaj¹ bardzo wiarygodn¹ historiê. Gdy zatem zadzwoni do nas osoba podaj¹ca siê za cz³onka naszej rodziny i prosi o po¿yczenie pieniêdzy, sprawdŸmy dok³adnie z kim
mamy do czynienia.

Katarzyna Wituœ
Odg³osy Brzeszcz
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Aktualnoœci

Przecieszynianka Miss
Piêknoœci Australii
Razem æwiczymy, tworzymy i siê bawimy
Projekt „Razem æwiczymy, tworzymy
i siê bawimy - cykl zajêæ aktywizacyjnych
dla dzieci niepe³nosprawnych” dotowany ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, wkroczy³
w ostatni¹ fazê realizacji.

Zajêcia warsztatowe

Po wakacjach powróciliœmy do zajêæ cyklicznych, natomiast 17 wrzeœnia wraz z Oœrodkiem Kultury zorganizowaliœmy kolejne spotkanie otwarte dla mieszkañców Brzeszcz, podczas którego mogliœmy wys³uchaæ wyk³adu dr
Danuty Wolskiej - adiunkta Uniwersytetu Pe-

dagogicznego w Krakowie. Tematem wyst¹pienia by³y trudne aspekty wchodzenia w doros³oœæ
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Niemniej wa¿ne od samego wyk³adu by³y kuluarowe rozmowy i konsultacje z pani¹ doktor, które
mieliœmy mo¿liwoœæ prowadziæ przy mi³ym poczêstunku. Kolejn¹ okazj¹ do integracji oraz
wymiany wiedzy i doœwiadczeñ, a przede
wszystkim wyœmienitej zabawy, by³ drugi
piknik integracyjny. Podczas s³onecznego jesiennego popo³udnia, w niedzielê 19 wrzeœnia, wspaniale bawiliœmy siê dziêki goœcinnoœci Towarzystwa Wêdkarskiego „Sazan”
w Wilczkowicach, które nieodp³atnie udostêpni³o nam swój teren oraz zaplecze sanitarne. Niebawem nadejdzie czas na podsumowanie tych kilku miesiêcy wspólnej pracy i zabawy. Ju¿ dziœ jednak chcielibyœmy
podziêkowaæ wszystkim ludziom dobrej
woli, którzy wspieraj¹c nas w realizacji projektu
przyczyniaj¹ siê do tego, by œwiat sta³ siê bardziej kolorowym i weso³ym.
Zarz¹d Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz dzieci
Niepe³nosprawnych „Olimp”

45 lat Ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Brzeszczach
W tym roku mija 45 lat od kiedy w Brzeszczach (w 1965 r.) powsta³o pierwsze Ko³o PZERiI.
Na czele zarz¹du sta³ Stanis³aw Tobiasz, póŸniej Stanis³aw Chowaniec i Zofia Chowaniec. Liczba cz³onków
zmienia³a siê w zale¿noœci od
okresu, wynosi³a od 50 do 180
w 2001 r., z czasem cz³onkowie wykruszali siê ze wzglêdu na wiek i choroby. Obecnie w Kole jest 89 cz³onków
i kieruje nim zarz¹d wybrany
w 2007 r., na czele którego stoi Grono odznaczonych Jubilatów
swoich cz³onków, a jak wiadomo, s¹ to ludzie
Józef Jachimczak, emerytowany górnik. Prew podesz³ym wieku. Tym bardziej nale¿y siê wiêc
zes zwiêkszy³ wspó³pracê z Kopalni¹ Wêgla
cieszyæ, ¿e pomimo trudnoœci, chorób, które nie
Kamiennego Brzeszcze i za³o¿y³ Grupê Turys¹ im obce, ci¹gle siê spotykaj¹ i maj¹ zamiar spostyczn¹ nr 22 dla by³ych pracowników kopalni
tykaæ siê nadal! Ponadto wszyscy cz³onkowie
i ich rodzin. Grupa ta korzysta z pomocy kootrzymali ¿yczenia zdrowia, wszelkiej pomyœlnopalni w organizowaniu wyjazdów turystyczœci i dalszej chêci do wspólnego dzia³ania. Najnych, za co jej cz³onkowie s¹ dyrekcji kopalni
starsi wiekiem i sta¿em jubilaci otrzymali równiezmiernie wdziêczni. Z okazji 45 rocznicy 25
nie¿ ¿yczenia w postaci laurek podpisanych przez
paŸdziernika odby³o siê uroczyste spotkanie
wszystkich cz³onków Ko³a, gdzie g³ównym motcz³onków Ko³a oraz zaproszonych goœci w Katem by³y s³owa Seneki „Trzeba ¿ebyœ by³ dla inwiarni Jubileuszowej. Z tej okazji zaproszeni
nych, jeœli chcesz ¿yæ dla siebie”. Do najstarszych
zostali burmistrz Teresa Jankowska, dyrektor
sta¿em cz³onków nale¿¹: Zofia Chowaniec (od
OK Ma³gorzata Wójcik, Roman Czarnecki,
1981 r.), Rozalia Lisak (od 1989 r.), Rozalia Giprzewodnicz¹cy rejonu PZERiI w Pszczynie
bas (od 1991 r.), Bronis³awa Gancarczyk (1992 r.)
oraz Wies³aw Albin, radny i przewodnicz¹cy
oraz Danuta Zagórna (od 1999 r.). Natomiast najSamorz¹du Osiedlowego nr 1. Wszyscy goœcie
starsi wiekiem to Ma³gorzata Machna, W³adys³aw
z³o¿yli jubilatom gratulacje, ¿e pomimo wielu
Gancarczyk, Bogus³awa Korczyk, W³adys³awa
lat dzia³alnoœci Ko³o ci¹gle pracuje na rzecz
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Dawno dawno temu mój przyjaciel z Przecieszyna Janusz Skalski wyjecha³ za chlebem jak
wielu Polaków. Trafi³ do odleg³ej Australii, sk¹d
parê razy odwiedzi³ Kraj Ojczysty, oczywiœcie
bêd¹c goszczonym u mnie. W Australii poœlubi³
Chinkê graj¹c¹ profesjonalnie w Beijing Orchestra. Za ostatnim pobytem poda³ swój adres mailowy, który niestety okaza³ siê byæ nieaktualny.
Po paru latach braku kontaktu postanowi³em go
odnaleŸæ. D³ugie poszukiwania doprowadzi³y
mnie do jego córki Alicji poprzez Komitet Organizacyjny Miss Polonii Australii. Tam dowiedzia³em siê, ¿e panna Alicja reprezentuje drugi
najwiêkszy stan Australii - Queensland. Zaskoczenie moje by³o tym wiêksze, ¿e Janusz jest
wielkim mê¿czyzn¹ nie tylko z serca, ale i postury, a córka wygl¹da jak z bajki.
Pannie Alicji zosta³ przyznany tytu³ Miss Polonia stanu Queensland i bêdzie reprezentowaæ
ten okrêg w narodowych zmaganiach. Laureatka ma 22 lat oraz dwie siostry: Juliê i Balbinê.
Koñczy w³aœnie ostatni rok podwójnego licencjatu z prawa i biznesu na Uniwersytecie Technologii Queensland. W roku 2008 zosta³a wy³oniona jako jedna z 24 najlepszych uczestników
w konkursie Ikon Biznesu z ca³ego stanu Queensland. Dodatkowo Alicja pracuje jako modelka, uwielbia lokalne sporty i pasje artystyczne jak: rysunek, malarstwo, projektowanie i fotografiê. (Niektóre z jej prac by³y wystawiane
w galeriach sztuki w Queensland). Równie pilnie œledzi informacje z rynków nieruchomoœci,
akcji i finansów. Alicja okreœla siebie jako zaradn¹ i ambitn¹ osóbkê, która pewnego dnia chce
zostaæ „naczelnym dyrektorem” osi¹gaj¹cym
idealny balans pomiêdzy odpowiedzialnoœci¹
socjaln¹ zmieniaj¹c¹ œwiat, jak i zadawalaj¹cymi wynikami udzia³owców. Do sukcesu d¹¿y
poprzez konsekwentne stawianie celów, ciê¿k¹
pracê i wytrwa³oœæ, a najwa¿niejszymi ludŸmi
w jej ¿yciu s¹ rodzina i przyjaciele.
Gratulujê Januszowi Skalskiemu takiej córki, a mieszkañcy Przecieszyna niew¹tpliwie
mog¹ byæ dumni z faktu, ¿e ich krajanka z pochodzenia ma tak dobrze pouk³adane w g³owie
i równie piêknie siê prezentuje. Bêdê dalej œledzi³ losy tej ciekawej rodziny i dzieli³ siê z Pañstwem zdobytymi informacjami.

Andrzej Cios
Sala i Józefa Korczyk. W imieniu Zarz¹du Wojewódzkiego dyplomy uznania za du¿e zaanga¿owanie w prace Ko³a przewodnicz¹cy Rejonowego Zarz¹du wrêczy³ W³adys³awie Witnik, Stanis³awowi Witnikowi, Weronice Nagi oraz Tadeuszowi Nagi.
Wszyscy cz³onkowie PZERiS otrzymali kwiaty, by³y uœciski i ¿yczenia, a nastêpnie odby³a siê
weso³a zabawa przy muzyce. Kiedy ruszono w tany,
pani burmistrz œmia³a siê nawet, ¿e nie widaæ po
ruchach, strojach i fryzurach, ¿e to wszystko babcie
i dziadkowie. I tak trzymaæ! Aby za 5 lat mo¿na
by³o obchodziæ razem 50-lecie w zdrowiu i radoœci,
czego ¿yczy wszystkim cz³onkom, zarówno tym
obecnym i przysz³ym, zarz¹d Ko³a PZERiI.

El¿bieta Radkiewicz-Krasoñ

Og³oszenie p³atne
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Szkolenie
19 listopada w pi¹tek odbêd¹ siê warsztaty dla wszystkich zainteresowanych speedmintonem. Czêœæ teoretyczna i praktyczna (zapewniamy sprzêt, bêdzie prowadzona przez szkoleniowców i trenerów Polskiego Zwi¹zku Speed Badmintona). Szkolenie bêdzie odp³atne - 50 z³/
os. Szczegó³y i zg³oszenia na stronie internetowej http://www.speedbadminton.pl/page13.php. Zachêcamy nauczycieli i osoby zwi¹zane ze
sportem i rekreacj¹. Uczestnicy otrzymuj¹ zaœwiadczenie ukoñczenia
warsztatów teoretyczno-praktycznych (poziom Basic), wydawany
przez Polskie Zrzeszenie Speed Badmintona
i Speed Badminton Polska. Zaœwiadczenie to
jest podstaw¹ do ubiegania siê o certyfikaty:
Animatora/Instruktora,
Sêdziego, Trenera B,
Trenera A lub Managera PZSB/SBP.

Beata Jagie³³o

Zaproszenie
W dniu 16 listopada 2010 r.
Klub mi³oœników szachów zaprasza
do wspólnej gry w Oœrodku Kultury w Brzeszczach (godz.18.00, sala
nr 41).
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Bez kompleksów

fot. (staj)

ze Zrywem (1:0) i u siebie ze Zgod¹ Malec (3:0).
LKS Skidziñ w œrodku stawki wadowicW tych spotkaniach na listê strzelców dwukrotkiej ligi okrêgowej.
nie wpisywa³ siê Mateusz Hankus. Po jednym
golu dorzuci³ Rafa³ Brañka i Sebastian Nowak.
Do udanych bêd¹ mogli zaliczyæ pierwsz¹
- Ciesz¹ przede wszystkim punkty. Wbrew porundê w wadowickiej okrêgówce pi³karze ze
zorom, nie by³y to ³atwe pojedynki. Zarówno
Skidzinia. Podopieczni
Zryw, jak i Zgoda zajJana Sporysza na finimuj¹ miejsca w dolnych
szu rozgrywek plasuj¹
rejonach tabeli i bardzo
siê w œrodku stawki,
potrzebuj¹ punktów. Byli
ale ich punktowa strawyj¹tkowo mocno umota do najlepszych drutywowani i nie odpusz¿yn jest niewielka. Skiczali do ostatnich minut
dziñ gra lepiej, ni¿
- ocenia trener.
wskazuje na to miejsce
Po dwunastu kolejw tabeli. Potwierdzi³ to
kach LKS Skidziñ zajmecz w Zagórzu z miejmuje ósme miejsce w tascow¹ Zagórzank¹. Drubeli wadowickiej okrê¿yna z brzeszczañskiej
gówki. Przed ekip¹ Jana
gminy przegra³a 1:3,
Sporysza mecz na swochoæ z powodzeniem
im stadionie z rewelakoñcowy wynik móg³
cyjnie spisuj¹c¹ siê
byæ odwrotny.
w tym sezonie Prze- S³abo zagraliœmy
msz¹ Klucze. Rundê jeprzede wszystkim przed
Na skidzinian w koñcówce rundy jesiennej czekaj¹ sienn¹ zakoñczy wyprzerw¹ - mówi Jan
jazdowym spotkaniem
wyj¹tkowo wymagaj¹cy rywale
Sporysz, trener skidziz Ja³owcem w Stryszanian. - Dostaliœmy dwa gole, które „ustawi³y
wie oraz pojedynkiem na w³asnym stadionie
mecz”. Za spraw¹ Sebastiana Nowaka z³apaliz KP Chrzanów. O punkty nie bêdzie ³atwo
œmy kontakt z przeciwnikiem, ale trzecie trafieszczególnie w konfrontacjach z Przemsz¹ i Janie nas pogr¹¿y³o. Liczy³em, ¿e po wizycie na
³owcem. Te zespo³y imponuj¹ w rundzie jeobiekcie Zagórzanki wzbogacimy siê przynajsiennej. Dru¿yna beniaminka ze Stryszawy jest
mniej o punkt. Da³a jednak ponownie o sobie
prawdziw¹ rewelacj¹ i otwiera tabelê ze spor¹
znaæ s³aba skutecznoœæ. Nie pierwszy niestety
przewag¹ nad konkurencj¹. Z kolei Przemsza
ju¿ raz w tym sezonie - dodaje trener Sporysz.
Klucze zajmuje trzeci¹ pozycjê, depcz¹c po
Z du¿o lepszym efektem skidzinianie radzipiêtach Iskrze z Kleczy Dolnej.
li sobie we wczeœniejszych meczach w ¯arkach
(staj)

Trzecie miejsce
Trzecie miejsce brzeszczan na pó³metku rozgrywek oœwiêcimskiej klasy B
Górnik na pudle!

Og³oszenie drobne
• Język niemiecki - korepetycje, przygotowanie do
matury, przygotowanie do egzaminów ZD i ZMP. Tel.
513 161 756.
• PRANIE DYWANÓW, tapicerki samochodowej
i meblowej; transport GRATIS. Tel. 512 332 327.
• Zamienię mieszkanie spółdzielcze 3-pokojowe o pow.
55 m2 (II p.) na Os. Słowackiego w Brzeszczach na 2-pokojowe na tym samym osiedlu lub w najbliższej okolicy.
Tel. 693 569 105 po godz. 21.00.
• Sprzedam mieszkanie na Os. Słowackiego w Brzeszczach I piętro, powierzchnia 27,2 m2. Tel. 515 080 618.

Reanimowane kluby z Brzeszcz i Przecieszyna wróci³y na pi³karsk¹ mapê! Jedni i drudzy rozpoczêli zmagania od najni¿szej z lig w oœwiêcimskim podokrêgu
klasy B. Obok Górnika i Przecieszyna, po
krótkim okresie niebytu pokazali siê tak¿e seniorzy kêckiego Hejna³u. Zupe³nie
nieoczekiwanie mistrzem rundy jesiennej w oœwiêcimskiej klasie A zosta³a jednak Korona Harmê¿e. Ta ekipa wypracowa³a sobie czteropunktow¹ przewagê nad
Pogórzem Giera³towice. Na podium wskoczyli tak¿e brzeszczanie. Górnik po pierwszej rundzie traci do lidera z Harmê¿ szeœæ
„oczek”. Brzeszczanie wygrali szeœæ gier,
a cztery zremisowali. Tylko raz musieli
uznaæ wy¿szoœæ rywali. Tak by³o w derbowym pojedynku na w³asnym stadionie
z Przecieszynem (0:1). W ostatniej jesiennej kolejce odnieœli cenne zwyciêstwo
w Bulowicach 3:2. Z kolei przecieszynianie uzbierali czternaœcie punktów, co pozwoli³o im zaj¹æ dziewi¹te miejsce w gronie dwunastu dru¿yn. LKS Przecieszyn
wygrywa³ cztery razy, przy dwóch remi-

Turniej Pi³ki Siatkowej
23 paŸdziernika w hali sportowej Samorz¹dy Osiedlowe nr 4 i nr 7 wraz z Oœrodkiem
Kultury i œwietlic¹ na os. Szymanowskiego zorganizowa³y XII Turniej Pi³ki Siatkowej dla
mieszkañców gminy Brzeszcze. Turniej rozegrano w dwóch kategoriach: szko³y podstawowe i gimnazja oraz zawodnicy powy¿ej 16 lat.
Pi³ka siatkowa w naszej gminie w dalszym
ci¹gu cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹. Dowodem
na to jest fakt, ¿e do turnieju zg³osi³o siê a¿ 11
dru¿yn: 5 w kategorii starszej i 6 w kategorii m³odszej. Rywalizacja by³a zaciêta i sta³a na wysokim
poziomie. Ostatecznie w kategorii pierwszej zwyciêstwo wywalczy³a dru¿yna „Gim 1 Brzeszcze”
w sk³adzie: £ukasz Wyrobek, Patryk Szczerba,
Szymon Pêczalski, Artur Grzywa, £ukasz Broszkiewicz oraz Jakub Tokarz.
Drugie miejsce zdoby³a dru¿yna „Gim 2
Brzeszcze”, a trzecie „JP Ogieñ”. Wœród dru¿yn
w kategorii powy¿ej 16 lat najlepiej spisali siê
zawodnicy z dru¿yny „Brzeszczanie” (komplet
zwyciêstw), w sk³adzie: Pawe³ Zaj¹c, Kamil
Dyba³, Pawe³ Wójcik, Jacek Marcak, Mateusz Gomularz, Mi³osz Myœliwiec. Kolejne miejsca zajê³y dru¿yny „Ein Schldinglum” (2 lokata) i „XYZ”
(3 miejsce). Ka¿da dru¿yna otrzyma³a pami¹tkowe dyplomy i wodê w trakcie turnieju, a cztery
pierwsze - w ka¿dej kategorii - medale, które
wrêczy³a najlepszym burmistrz Teresa Jankowska
i dyrektor OK Ma³gorzata Wójcik. Dwie zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y puchary z r¹k przewodnicz¹cych Samorz¹dów Osiedlowych nr 4 i nr 7 S³awomira Drobnego i Czes³awa ¯aka. Mecze sêdziowa³y: Justyna Drobny i Olga G¹siorek.
Organizatorzy dziêkuj¹ Oœrodkowi Kultury w
Brzeszczach za udostêpnienie hali sportowej i
za pomoc w przeprowadzeniu turnieju pracownikom hali Janinie Gicali i Czes³awowi Borgoszowi oraz cz³onkom samorz¹du nr 4 Andrzejowi
Jakubowskiemu i Zygmuntowi Foryckiemu.

Katarzyna Roszak
sach i piêciu pora¿kach. Wyniki ostatniej jesiennej kolejki: Puls Broszkowice - LKS Przecieszyn
2:2, LKS Bulowice - Górnik Brzeszcze 2:3, Skawa Podolsze - LKS Palczowice 2:1, LKS Porêba
Wielka - Sygna³ W³osienica 0:2, LKS G³êbowice
- Pogórze Giera³towice 2:1, LKS Harmê¿e - KKS
Hejna³ Kêty 6:2.
Tabela klasy B po rundzie jesiennej:
1. Korona 11 25 35-22
2. Pogórze 11 21 26-20
3. GÓRNIK 11 19 20-15
4. Sygna³ 11 18 29-15
5. Hejna³ 11 18 28-20
6. Skawa 11 17 24-23
7. Porêba 11 14 18-20
8. Bulowice 11 14 16-18
9. PRZECIESZYN 11 14 10-15
10. G³êbowice 11 11 21-28
11. Palczowice 11 9 15-29
12. Puls 11 8 16-33

(staj)
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