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28 stycznia ju¿ po raz ósmy w sali wido-
wiskowej Oœrodka Kultury mia³o miejsce
wrêczenie nagród Burmistrza Gminy Brzesz-
cze - gala OSKARDY 2010. Jak co roku tra-
fiaj¹ one do osób szczególnie zas³u¿onych dla
lokalnej spo³ecznoœci.

Wœród zgromadzonych goœci byli miêdzy innymi
wójt Gminy Osiek - Jerzy Mieszczak, przewod-
nicz¹cy Rady Gminy Osiek - Jerzy Czerny, prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej w Brzeszczach - Ja-
cek Wawro, dyrektor oraz wicedyrektor Zespo³u
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Osieku - Krysty-
na Czerny i Wanda Nikliborc, a tak¿e ksi¹dz dzie-
kan Kazimierz Kulpa, proboszcz parafii pw. Mat-
ki Bo¿ej Bolesnej - Franciszek Janczy i wielu,
wielu innych, których nie sposób wymieniæ.
Wszyscy z niecierpliwoœci¹ oczekiwali na najwa¿-
niejszy punkt wieczoru, którym by³o ujawnienie
przez pani¹ burmistrz Teresê Jankowsk¹ zwyciêz-
ców. Zanim jednak to nast¹pi³o, wyœwietlono film
przygotowany specjalnie na tê okazjê przez Kry-
stiana Apryasa i Piotra Kruszyñskiego, prezentu-
j¹cy najwa¿niejsze wydarzenia, które mia³y miej-
sce w Gminie Brzeszcze w roku 2010. Trzeba
przyznaæ, ¿e miniony rok by³ niezwykle ambitny,
a przy tym tak¿e bogaty w dzia³ania, o których
warto pamiêtaæ i którymi warto siê szczyciæ.
A skoro o Oskardach mowa, wypada wspomnieæ,
¿e nazwa tej szczególnej nagrody pochodzi od na-
rzêdzia górniczego. Kszta³t Oskarda przypomina

drzewo z korzeniami i per³ê w koronie, które sym-
bolizuj¹ przywi¹zanie do naszej ma³ej ojczyzny,
owoc pracy tutejszych ludzi, a jego twórc¹ jest
brzeszczañski artysta - Jerzy Chodañ. Swój wk³ad
w ostateczny wygl¹d statuetki ma tak¿e Piotr Sta-
wowczyk - w³aœciciel zak³adu wyrobów metalo-

wych „Protest”. W tym roku kapitu³a w sk³adzie
dr hab. in¿. Alicja Michalik, prof. dr hab. Kazi-
mierz Bielenin, dr in¿. Adam Stawowy postano-
wi³a przyznaæ Oskarda w piêciu kategoriach:
przedsiêbiorczoœæ, dzia³alnoœæ spo³eczna, eduka-
cja, sport i kultura. Laureatami roku 2010 kolejno
zostali:

PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ
PPHU „Wyrobek” - przedsiêbiorstwo Pañstwa
Marianny i Ryszarda Wyrobków dzia³a na naszym
rynku ju¿ od szesnastu lat. Od 2006 roku firma jest
producentem domowych wyrobów wêdliniarskich
i garma¿eryjnych. Posiada bogat¹ ofertê produk-
tów o wyœmienitym smaku. Najwy¿sza jakoœæ
sk³adników i doskona³a receptura jest wizytówk¹
zak³adu. Mo¿e siê ona pochwaliæ dobr¹ wspó³prac¹
zarówno z odbiorcami, jak i dostawcami. Przed-
siêbiorstwo konsekwentnie d¹¿y do nieustan-
nego budowania zaufania i wiarygodnoœci poprzez
zagwarantowanie zadeklarowanego poziomu jako-
œci wyrobów, zapewnienie terminowoœci dostaw
i konkurencyjnoœci cen. W roku 2010 zosta³o

Oskardy 2010 rozdane

Tegoroczni Laureaci Oskardów
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19 stycznia zorganizowano wieczorni-
cê dla uczczenia 66. rocznicy oswobodze-
nia KL Auschwitz-Birkenau. Goœciem
szczególnym by³ Wilhelm Brasse, by³y
wiêzieñ i obozowy fotograf. Opowiedzia³
historiê swego ¿ycia, tak bardzo nazna-
czon¹ cierpieniem.

Graliœmy ju¿ po raz 19!

9 stycznia w Gminie Brzeszcze odby³
siê 19 Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecz-
nej Pomocy.

Uczucie w cenie

W zachodniej czêœci Europy œwiêty
Walenty patronuje zakochanym od XV
wieku, a œwiêto to wywodzi siê z kultu-
ry anglosaskiej. Imiê Walenty oznacza
zdrowy i silny.

Niechby bi³, ale jest...

Przemoc jest tematem, który cyklicz-
nie powraca - za spraw¹ mediów, prze-
prowadzanych akcji spo³ecznych, czy te¿
nowych ustaw o przeciwdzia³aniu temu
zjawisku. Wydaje siê jednak, ¿e w du¿ej
mierze wci¹¿ stanowi temat tabu lub fakt,
do którego nie bardzo wiadomo jak siê
ustosunkowaæ. Nie mówiê oczywiœcie o za-
machach terrorystycznych zas³yszanych
w radiu czy TV, ale krzykach i wyzwi-
skach u s¹siadów za œcian¹.

Pó³noc ju¿ by³a, gdy siê zjawi³a
nad ciemn¹ dolin¹ jasna ³una...

13 stycznia zespó³ Têcza wyruszy³
z kolêd¹ na tournee tras¹ Oœwiêcim - Za-
tor - Grojec.
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(Nie) Jedyny
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Jak co roku radni maj¹ problem z uchwaleniem jednej z najwa¿niejszych
spraw - bud¿etu gminy. Ten rok jest szczególny, gdy¿ mamy now¹ radê, nie
wszyscy jeszcze siê zorientowali w zawi³oœciach i niuansach finansów gmin-
nych. Koalicja nie ma chyba na razie pomys³u, w jakim kierunku chce zmie-
rzaæ i jakie zadania mo¿e sfinansowaæ przy coraz mniejszych œrodkach. Co
wiêcej, wiêkszoœæ jest z innej bajki ni¿ burmistrz, co podgrzewa i tak gor¹c¹
atmosferê. Swoj¹ drog¹ odnosi siê wra¿enie, jakby niektórym ciê¿ko by³o
siê pogodziæ z demokratycznym wyborem dokonanym przez niedu¿¹, ale b¹dŸ
co b¹dŸ wiêkszoœæ. W ka¿dym razie pod znakiem zapytania stanê³o wykona-
nie zadania „Folwark Przeciesyn”, które dofinansowane zosta³o z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ten projekt mia³ byæ jednym z kilku inwe-
stycji w ramach œrodków zapewnionych z PROW przez Lokaln¹ Grupê Dzia-
³ania „Dolina So³y”. Niestety radni wpadli na pomys³, ¿e niezrealizowanie
operacji „Folwark Przeciesyn” bêdzie s³usznym posuniêciem w ramach szu-
kania oszczêdnoœci. Bo nie trzeba bêdzie zabezpieczaæ œrodków na wk³ad
w³asny. No i po co kolejna inwestycja w jakimœ tam so³ectwie powi¹zana,
jakby nie by³o, z dzia³alnoœci¹ kulturaln¹. „Doœæ kultury!”- by zacytowaæ
straszliwe i chyba nieprzemyœlane do koñca s³owa jednego z radnych. Dla
mnie ca³a sytuacja ma zapach politycznej schizofrenii. Pamiêtam jak dziœ
wydŸwiêk kampanii wyborczych komitetów opozycyjnych do œrodowiska
Wspólnoty Samorz¹dowej. G³ównym zarzutem kierowanym do pani burmistrz
by³ fakt niepozyskiwania œrodków na inwestycje z programów unijnych. Ci
sami ludzie, decyduj¹c o bud¿ecie, rezygnuj¹ z tych¿e œrodków. To o co cho-
dzi? A mo¿e to tylko Przecieszyn ma pecha? Panie i Panowie radni - czy
kolejne inwestycje zaplanowane w ramach œrodków dostêpnych w naszej
LGD równie¿ bêd¹ zaniechane? Czy oddajemy te pieni¹dze innym gminom?
I jak siê to ma do Waszych wczeœniejszych deklaracji? I najwa¿niejsze -
czego mo¿emy oczekiwaæ przez nastêpne cztery lata? Warto zapytaæ, bo
koalicja sk³ada siê z radnych wszystkich komitetów za wyj¹tkiem WS, która
jest w opozycji. Czy wypracuj¹ Pañstwo jak¹œ wspóln¹ wizjê rozwoju gmi-
ny? Czy w ogóle pojawi siê coœ takiego? Ja chcia³bym ¿yæ w miejscu, na
którego rozwój maj¹ wp³yw ludzie z okreœlon¹ wizj¹, celami i dzia³aniami
zbli¿aj¹cymi do osi¹gniêcia tych celów i zrealizowania wizji. Ludzie z od-
wa¿nymi planami, nawet marzeniami, ale bêd¹cy optymistycznymi realista-
mi. Tacy, którzy nie bêd¹ siê baæ trudnych decyzji, ale równie¿ dobro lokal-
nej ojczyzny bêd¹ przedk³adaæ nad interesy w³asne i swoich œrodowisk.
Oczywiœcie to idea³, ale po to on jest, by do niego zmierzaæ. I tego ¿yczê
nowej radzie. Oraz dzia³ania poza osobistymi uprzedzeniami i dla dobra
nas, wyborców. Co do Przecieszyna, to nie zdziwi³bym siê s³usznemu obu-
rzeniu mieszkañców, jeœli faktycznie wyrzuci siê wczeœniej zaplanowan¹ inwe-
stycjê. By³aby ona najlepszym wyjœciem z wieloletniego problemu, ja-
kim by³ brak zaplecza kulturalnego. Pomys³ rozbudowy zespo³u szkol-
no-przedszkolnego to - zaznaczam: w mojej opinii - zbêdny wydatek,
nieadekwatny do potrzeb i zamo¿noœci gminy. Takie zaplecze kultural-
no-oœwiatowe zaplanowane w operacji „Folwark Przeciesyn” to ideal-
ne rozwi¹zanie. W ogóle - patrz¹c szerzej -  pomys³, by œrodki zapewnio-
ne w ramach LGD z PROW podzieliæ na so³ectwa i sukcesywnie realizo-
waæ ma³e inwestycje by³ dobrym. Spo³ecznoœæ gminna sama bra³a udzia³
w wypracowaniu tego planu. Czy teraz zrezygnuje siê z tych zamierzeñ?
Chyba, ¿e jest w planach jakiœ lepszy pomys³ na zagospodarowanie œrod-
ków z PROW w bardziej racjonalny sposób, odpowiadaj¹cy na pal¹ce
potrzeby lokalne. Bo jeœli tak, to œwietnie! Tylko przyda³oby siê poinfor-
mowaæ nas, co to mo¿e byæ. Wiêc my, zwykli, spokojni i cierpliwi miesz-
kañcy bêdziemy czekaæ, a¿ nasi demokratycznie wybrani przedstawicie-
le przedstawi¹ nam swoj¹ wizjê i pomys³y na nasz¹ gminê. Tylko nie
ka¿cie nam czekaæ cztery lata!

Jestem zbulwersowana decy-
zjami wybranych przez nas rad-
nych, o czym powinni byæ poinfor-
mowani wszyscy mieszkañcy na-
szej gminy, aby wiedzieæ kto i co
robi dla nas czy przeciwko nam.

A teraz fakty. Dzia³aj¹c w powie-
cie oœwiêcimskim Lokalna Grupa
Dzia³ania „Dolina So³y”, której
cz³onkiem jest Gmina Brzeszcze
uzyska³a pieni¹dze na poprawê
warunków terenów wiejskich. Na
ten cel przekazano 2 miliony z³ na
najbli¿sze 4 lata. Temat podjê³a
Pani Burmistrz i poprzednia Rada
Miejska, widz¹c szanse na pozy-
skanie œrodków na zadania realizo-
wane w so³ectwach, w kwocie 500
tys. z³ rocznie, co roku na inne so-
³ectwo. Przecieszyn wspólnie z pra-
cownikami gminy i architektem
przygotowa³ projekt „Folwarku
Przeciesyn”, który zosta³ zaakcep-
towany i przyjêty przez poprzedni¹
Radê i Burmistrza Gminy.
Dokumentacjê zlecono i op³acono
ze œrodków so³ectwa Spó³ki Pastwi-
skowej. Umowa dla Przecieszyna
jest gotowa do podpisania, nastêp-
ne lata przynios³yby projekty dla
pozosta³ych  so³ectw. Akceptacja
Lokalnej Grupy Dzia³ania „Dolina
So³y” i wniosek Pani Burmistrz to
jednak za ma³o.
Panie i Panowie Radni, którzy
tworz¹ wiêkszoœæ w Radzie uznali,
¿e projekt LGD na podzia³ œrodków
unijnych pozyskanych przez lokal-
nych dzia³aczy i Pani¹ Burmistrz
nie jest potrzebny, poniewa¿ to nie
oni s¹ autorami pomys³u. Tereny
wiejskie nie dostan¹ 2 milionów z³,
poniewa¿ radni g³osowali przeciw.
Przyznane nam œrodki unijne
wezm¹ inne wsie, które s¹ cz³on-
kami LGD. Gminy te maj¹ do-
œwiadczenie w ich zdobywaniu.
Nasi radni odrzucaj¹ nawet skrom-
ne pieni¹dze, na które pracowa³o

spo³eczeñstwo. Czy z³oœliwoœci per-
sonalne musz¹ odbiæ siê niekorzyst-
nie na gospodarowaniu w gminie?
Panie, Panowie Radni, przypomnij-
cie sobie tekst œlubowania, które
z³o¿yliœcie przed kilkoma tygodnia-
mi zanim podejmiecie ostateczne
decyzje bud¿etowe. Na otwartej
Komisji Skarbu Rady Miejskiej
komisji przewodniczy³ Przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej, co œwiad-
czy o jej wa¿noœci. Przewodnicz¹cy
Komisji z³o¿y³ jedynie wniosek
o odrzucenie omawianej inwesty-
cji z bud¿etu gminy. Za wnioskiem
o odrzucenie g³osowa³o dziewiêciu
radnych, czterech by³o za, czterech
siê wstrzyma³o - a przecie¿ czêœæ
z nich w poprzedniej kadencji g³o-
sowa³a za przyjêciem propozycji
Lokalnej Grupy Dzia³ania „Dolina
So³y”! Potwierdzeniem braku
mo¿liwoœci porozumienia grupy
wiêkszoœciowej w Radzie PIS,
PO Bezpartyjni z Pani¹ Burmistrz
by³o zachowanie radnych na ostat-
niej sesji. Zaproponowany przez
Przewodnicz¹cego Rady Porz¹dek
Obrad zosta³ pozbawiony g³ówne-
go tematu, tj. uchwalenia bud¿etu
gminy. Najbardziej dziwi mnie, to,
¿e za wycofaniem tego punktu z ob-
rad g³osowa³ równie¿ Przewodni-
cz¹cy Rady. Sesja przerywana by³a
co kilka minut, aby wiêkszoœæ mo-
g³a uzgodniæ stanowisko przed g³o-
sowaniem. Zbierali siê w gabinecie
Pana Przewodnicz¹cego, a po wyj-
œciu wszyscy g³osowali przeciw.
Praktycznie Rada nie uchwali³a ¿ad-
nej uchwa³y - po co wiêc siê zbiera-
li? Myœlê, ¿e dla statystyki i diet.
Có¿, chyba zmiana uk³adu poli-
tycznego wp³ywa na ograniczenie
samodzielnego myœlenia, a zawiœæ
i rewan¿yzm s¹ przewodnikami
dzia³añ. Po raz kolejny przypomi-
na siê m¹droœæ ludowa: ryba  psuje
siê od g³owy.

Schizofrenia

Mistrzowie niegospodarnoœci

Józefina ApryasJózefina ApryasJózefina ApryasJózefina ApryasJózefina Apryas
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Aktualnoœci

27 stycznia podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej bud¿et Gmi-
ny Brzeszcze na 2011 r. nie zosta³
uchwalony. 16 radnych g³osowa³o
przeciw wprowadzeniu uchwa³ bu-
d¿etowych pod obrady, bo bur-
mistrz Teresa Jankowska nie na-
nios³a autopoprawek do bud¿etu
zaproponowanych przez radnych
koalicji - Platformy Obywatelskiej,
Klubu Radnych Bezpartyjnych
oraz Prawa i Sprawiedliwoœci.

Po jesiennych wyborach i ukonsty-
tuowaniu siê Rady Miejskiej w ko-
misjach sta³ych rozpoczê³y siê dys-
kusje nad bud¿etem na 2011 r. 20
stycznia, podczas zebrania ostatniej
komisji wspólnej poœwiêconej bu-
d¿etowi, radni grupy: PO-KRB-PiS
swoje zastrze¿enia do bud¿etu za-
warli w kilku wnioskach. Przedsta-
wili je burmistrz Teresie Jankow-
skiej. Koalicjê PO-KRB-PiS tworz¹
radni  klubów PO: Anna Kasprzyk-
Ha³at, Miros³aw Bukowski, Kazi-
mierz Senkowski, Danuta ¯urek,
Barbara W¹sik, Jan Likus; radni
KRB: Krzysztof Bielenin znad
So³y, Wies³aw Albin, Stanis³aw Pa-
stuszka, Jerzy Sojka oraz radni PiS:
Jacek Wawro, Stanis³aw Sajdak,
Zbigniew Kolasa. Bud¿et jest bar-
dzo napiêty, nie ma pieniêdzy na in-
westycje, a gminê obci¹¿ono kre-
dytami siêgaj¹cymi prawie 22 mln
z³. Radni oczekiwali od Burmistrza
rezygnacji z zakupu samochodu dla
Stra¿y Miejskiej, który kosztowaæ
ma 75 tys. z³ oraz z realizacji za-
plecza kulturalno-oœwiatowego
„Folwark Przeciesyn”, który w bie-
¿¹cym roku ma byæ rozpoczêty
w so³ectwie Przecieszyn w ramach
projektu Lokalnej Grupy Dzia³ania,
a jego budowa poch³on¹æ mia³aby
253 tys. 980 z³. W pierwszym przy-
padku zaoszczêdzone œrodki radni
proponowali przeznaczyæ na mo-
dernizacjê pomieszczeñ sporto-
wych w szko³ach i przedszkolach
(w ramach programu profilaktycz-
nego „Sport przeciw uzale¿nie-
niom”), a w drugim na inwestycje
proekologiczne w Przecieszynie,
np. kontynuacjê prac kanalizacyj-
nych. Do dnia sesji do biura Rady
nie wp³ynê³a autopoprawka do bu-
d¿etu, czyli informacja od Burmi-
strza o uwzglêdnieniu wniosków
proponowanych przez radnych,
dlatego wspólnie podjêto decyzjê
o prze³o¿eniu g³osowania nad bu-
d¿etem na 24 lutego. Tym samym
radni dali czas sobie i Burmistrzo-
wi na przemyœlenie strategii bud¿e-
tu na 2011 r. i dyskusje nad koniecz-
nymi oszczêdnoœciami. W przedsta-

wionym przez burmistrz Teresê
Jankowsk¹ bud¿ecie dochody wy-
nosz¹ 48.771.208 z³, wydatki sta-
nowi¹ 50.041.012 z³. Ró¿nica po-
miêdzy dochodami a wydatkami
stanowi deficyt bud¿etowy w kwo-
cie 1.269.804 z³. Wydatki bud¿etu
obejmuj¹ plan wydatków maj¹tko-
wych na kwotê 2.089.284 z³. Pod-
czas sesji, 27 stycznia, radny Wie-
s³aw Albin w imieniu koalicji PO-
KRB-PiS z³o¿y³ wniosek o zmianê
porz¹dku obrad mówi¹cy o rezy-
gnacji z podjêcia uchwa³ zwi¹za-
nych bezpoœrednio z bud¿etem
2011 w sprawach:
1. przyjêcia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz In-
nych Uzale¿nieñ na 2011 r.”,
2. wyra¿enia zgody na zawarcie po-
rozumienia pomiêdzy Gmin¹ Biel-
sko-Bia³a a Gmin¹ Brzeszcze w za-
kresie przeciwdzia³ania alkoholi-
zmowi w odniesieniu do osób z te-
renu Gminy Brzeszcze doprowa-
dzonych do Oœrodka Przeciw-
dzia³ania Problemom Alkoholowym
w Bielsku-Bia³ej,
3. wieloletniej prognozy finansowej,
4. uchwalenia bud¿etu Gminy
Brzeszcze na 2011 r.
Za przyjêciem wniosku, oprócz
radnych koalicji, g³osowa³ równie¿
radny SLD Tadeusz Wawro. Razem
13 g³osów by³o „za”, 6 „przeciw”,
2 radnych by³o na sesji nieobec-
nych. Na sesjê przybyli zwolenni-
cy proponowanego przez pani¹
Burmistrz bud¿etu na 2011 r. U¿y-
wali oni ró¿nych argumentów,
niekiedy bardzo emocjonalnych.
Przemawiali so³tysi Przecieszyna
i Wilczkowic odczytuj¹c listy Rad
So³eckich, które reprezentowali.
Ró¿nymi metodami  mniejszoœæ po
raz kolejny usi³owa³a nak³oniæ
wiêkszoœæ do przyjêcia korzyst-
nych dla siebie ustaleñ bud¿etu. Ich
stanowiska oraz stanowiska bud¿e-
tu broni³a sama Burmistrz, podkre-
œlaj¹c kulturalne i socjologiczne
walory projektów sk³adanych do
LGD. Natomiast radni koalicji PO-
KRB-PiS konsekwentnie zwracali
uwagê na aspekty ekonomiczne,
trudn¹ sytuacjê bud¿etu oraz po-
trzebê oszczêdzania i kierowania
wydatków na cele inwestycyjne -
jak drogi, kanalizacjê, zaniedbane
Domy Ludowe, budowê „Orlika”
obok Szko³y Podstawowej nr 2, wy-
mianê nieszczelnych okien w przed-
szkolu „Pod ¯yraf¹”, czy w koñcu
na od dawna oczekiwany przez
mieszkañców Jawiszowic parking
przy cmentarzu.

Burmistrz informuje
Szanowni Pañ-
stwo. Informujê
Pañstwa o stano-
wisku burmistrza
w sprawie prze-
suniêcia terminu

g³osowania bud¿etu na rok 2011.
Przypomnê, ¿e zgodnie z art. 60 ust.1
ustawy o samorz¹dzie gminnym za
gospodarkê finansow¹ odpowiada
burmistrz, a na podstawie art. 51 ust.1
gmina prowadzi gospodarkê finan-
sow¹ w oparciu o uchwa³ê bud¿etow¹
gminy. Inicjatywa przygotowania pro-
jektu bud¿etu le¿y wy³¹cznie w kom-
petencji burmistrza. Burmistrz, przy-
gotowuj¹c projekt uchwa³y bud¿eto-
wej, jest zobowi¹zany uwzglêdniæ m.
in. zaci¹gniête wczeœniej zobowi¹za-
nia i przyjête plany okreœlone uchwa-
³ami Rady Miejskiej poprzedniej ka-
dencji. Stosownie do zapisów ustawy
o finansach publicznych, projekt bu-
d¿etu na rok 2011 zosta³ z³o¿ony do
Biura Rady Miejskiej i Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie
w dniu 15 listopada 2010 roku. 14 grud-
nia 2010 roku otrzymaliœmy z Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej trzy po-
zytywne opinie w sprawach: projektu
uchwa³y bud¿etowej, o mo¿liwoœci
sfinansowania deficytu i wieloletniej
prognozy finansowej. Pierwsze czy-
tanie projektu bud¿etu przez burmi-
strza dla Rady Miejskiej odby³o siê 11
stycznia br., a dyskusje z burmistrzem,
skarbnikiem i dyrektorami jednostek
organizacyjnych Gminy na kolejnych
styczniowych komisjach. 19 stycznia
na wspólnej Komisji Rady Miejskiej
burmistrz zaprezentowa³a autopo-
prawki do bud¿etu na rok 2011 wyni-
kaj¹ce m. in. z podjêtych na grudnio-
wej sesji uchwa³ Rady Miejskiej. Do
projektu bud¿etu radni wnieœli trzy
wnioski, co wskazywa³o, ¿e bud¿et nie
budzi ze strony Rady Miejskiej wiêk-
szych kontrowersji. Jeden wniosek
dotyczy³ wykreœlenia z planu inwesty-
cji zakupu samochodu dla Stra¿y
Miejskiej za kwotê 75 tys. z³ i prze-
znaczenia jej na modernizacjê po-
mieszczeñ w placówkach oœwiato-
wych. Drugi natomiast wykreœlenia
zadania „Folwark Przeciesyn” za
kwotê 253 980,00 z³, która stanowi
wk³ad w³asny gminy w realizacjê pro-
jektu, a trzeci przeznaczenia tej kwo-
ty na zadania kanalizacyjne. Powy¿-
sze wnioski Rady Miejskiej nie po-
woduj¹ uzyskania oszczêdnoœci w bu-
d¿ecie, nie wp³ywaj¹ te¿ na zmniej-
szenie d³ugu publicznego, lecz do-
tycz¹ zamiany zadañ. Burmistrz po
wnikliwej analizie wniosków Rady
Miejskiej podj¹³ decyzjê o przyjêciu
wniosku dotycz¹cego zdjêcia z planu
zakupu samochodu dla SM, natomiast

nie uwzglêdni³ wniosku o wykreœle-
nie z planu zadania pn: Folwark Prze-
ciesyn, z uwagi na wczeœniej podjête
i wi¹¿¹ce uchwa³y Rady Miejskiej po-
przedniej kadencji. Jako burmistrz
uczestniczy³am wspólnie z mieszkañ-
cami naszych so³ectw w przygotowa-
niu zadañ, które zosta³y zawarte w Pla-
nach Odnowy Miejscowoœci i zaak-
ceptowane przez zebrania so³eckie
oraz przyjête uchwa³ami Rady Miej-
skiej do realizacji.  Uwa¿am, ¿e zada-
nia te s¹ wa¿ne, powinny byæ realizo-
wane i uwzglêdnione w projekcie bu-
d¿etu, natomiast Rada Miejska nowej
kadencji mo¿e skorzystaæ z przys³u-
guj¹cego jej uprawnienia do wycofa-
nia z projektu bud¿etu tego zadania
w drodze g³osowania zmian w projek-
cie bud¿etu na sesji.
Projekt bud¿etu z wniesionymi po-
prawkami zosta³ z³o¿ony w kancela-
rii Rady Miejskiej przed sesj¹, w dniu
26 stycznia 2011 roku. Na sesji Rady
Miejskiej w dniu 27 stycznia radny
Wies³aw Albin z³o¿y³ wniosek „o usu-
niêcie z porz¹dku obrad sesji punk-
tów 1, 2, 3, 4 (tj. uchwa³y bud¿etowej
i uchwa³ oko³obud¿etowych - przyp.
TJ), poniewa¿ wnioski sk³adane na
komisji w dniu 20 stycznia 2011 r. nie
zosta³y uwzglêdnione w bud¿ecie na
rok 2011”. Uwa¿am, ¿e wniosek rad-
nego mija³ siê z prawd¹, poniewa¿ je-
den wniosek zosta³ przeze mnie przy-
jêty i wprowadzony do projektu bu-
d¿etu. Pomimo prezentacji moich ar-
gumentów, Rada przyjê³a wniosek
radnego. Zasmuca mnie fakt, ¿e Rada
nie skorzysta³a w tym dniu z mo¿li-
woœci pracy nad najwa¿niejszym do-
kumentem gminy jakim jest bud¿et
i nie podda³a pod g³osowanie ca³ej
Rady wniosków z³o¿onych podczas
wspólnej komisji. Ze wzglêdu na brak
uchwa³y bud¿etowej wiele decyzji
i dzia³añ nale¿y od³o¿yæ do czasu przy-
jêcia bud¿etu, co w znacznym stop-
niu utrudnia funkcjonowanie gminy.
Poni¿ej prezentujê moje stanowisko
w sprawie wniosków Rady Miejskiej
dotycz¹cych Folwarku Przeciesyn:
„Szanowni Pañstwo, podtrzymujê za-
mieszczone przeze mnie w prowizo-
rium bud¿etu Gminy Brzeszcze zada-
nie pn. Folwark Przeciesyn - budowa
zaplecza kulturalno-oœwiatowego
w Przecieszynie. Zadanie to zosta³o
zaplanowane przeze mnie ze wzglê-
du na zakoñczone  dzia³ania, a tak¿e
podjête uchwa³y Rady Miejskiej, które
wyznaczaj¹ kierunki dzia³ania burmi-
strzowi, jako organowi wykonawcze-
mu. Przybli¿ê Pañstwu w skrócie ge-
nezê mojej decyzji. Projekty gminne
z zakresu dzia³ania „Odnowa i rozwój
wsi” wynikaj¹ z Planów Odnowy
Miejscowoœci poszczególnych so-

Bud¿et od³o¿ony na sesjê lutow¹
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³ectw, przygotowanych na prze³omie 2008/2009, we
wspó³pracy warsztatowej z mieszkañcami, lidera-
mi spo³ecznymi, so³tysami, radnymi z poszczegól-
nych miejscowoœci i burmistrzem, dla potrzeb na-
borów wniosków w tym dzia³aniu. Tak wiêc zada-
nie pod nazw¹ Folwark Przeciesyn, zosta³o zapla-
nowane podczas warsztatów przedstawicieli so³ec-
twa i zawarte w Planie Odnowy Miejscowoœci Prze-
cieszyn, który to zosta³ przyjêty uchwa³¹ Zebrania
Wiejskiego w Przecieszynie. Uchwa³a zebrania wiej-
skiego stanowi³a podstawê do zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowoœci przez Radê Miejsk¹ w Uchwa-
le nr XXVI/316/09 z dnia 24 marca 2009 roku.
W 2009 roku Spó³ka Pastwiskowa w Przecieszynie
przekaza³a gminie 20 tys. z³ na realizacjê projektu
technicznego Folwark Przeciesyn. Projekt w trak-
cie realizacji by³ konsultowany z architektem, przed-
stawicielami Przecieszyna i pracownikami Urzêdu
Gminy. Uzyska³ pozwolenie na budowê w 2010
roku. Wniosek na realizacjê Folwarku zosta³ z³o¿o-
ny w I naborze og³oszonym przez LGD Dolina So³y
w ramach Odnowy i rozwoju wsi, a tak¿e wybrany
do dofinansowania przez LGD, obecnie trwa ocena
formalna wniosku (z³o¿onych uzupe³nieñ). Wartoœæ
projektu: 660 tys. z³, dofinansowanie ze œrodków
unijnych wynosi 405 tys. z³ (75% kosztów netto).
Realizacja zadania jest przewidziana w bie¿¹cym
roku. Œrodki dla gmin w LGD bêd¹ rozliczane do
roku 2015, dlatego te¿ planowaliœmy realizacjê Fol-
warku w roku 2011. W bie¿¹cym roku planowali-
œmy z³o¿enie wniosku do LGD na realizacjê czêœci
projektu Piecowisko w Wilczkowicach. Zadanie to
posiada projekt z pozwoleniem. By³o zaplanowane
jako drugie do realizacji jako drugie w kolejnoœci
z tego powodu, ¿e Spó³ka Pastwiskowa w Wilczko-
wicach przekaza³a gminie dzia³kê na realizacjê tego
zadania, co Rada Miejska zatwierdzi³a Uchwa³¹ nr
XXXI/360/09 z dnia 24 wrzeœnia 2009 roku. Akt
notarialny zosta³ podpisany w maju 2010 roku.  Za-
danie to planujemy do realizacji w roku 2012. Cze-
kaj¹ jeszcze kolejne zadania zgodne z Planami Od-
nowy Miejscowoœci w okreœlonych w Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju LGD latach w Skidziniu (2012) i Ja-
wiszowicach (2013). Zadanie Folwark Przeciesyn
zosta³o przemyœlane zgodnie z Lokaln¹ Strategi¹
Rozwoju, w partycypacji spo³ecznej, zarówno fi-
nansowej, jak i merytorycznej. Folwark Przeciesyn
ma byæ miejscem integracji mieszkañców zarówno
Przecieszyna, Gminy Brzeszcze, jak i Lokalnej Gru-
py Dzia³ania. Zamys³ mieszkañców wynika³ rów-
nie¿ z niemo¿noœci korzystania z by³ego Domu
Ludowego, poniewa¿ zosta³ on zagospodarowany
na cele edukacyjne. Podkreœliæ nale¿y, ¿e gmina nie
posiada takiego obiektu plenerowego. Nale¿y rów-
nie¿ zauwa¿yæ, ¿e ka¿da gmina powinna wniosko-
waæ o jedno zadanie rocznie, z kwot¹ dofinansowa-
nia okreœlon¹ w LSR. Niewykorzystane, a pewne
dla nas œrodki unijne, s¹ nie do odzyskania, zostan¹
bowiem zagospodarowane przez pozosta³e gminy
i podmioty. Po prostu przepadn¹. Dla mnie jednak,
oprócz aspektu finansowego, pozostaje kwestia za-
ufania spo³ecznego i partycypacji spo³ecznej, które
powinny dla Rady Miejskiej i Burmistrza byæ atu-
tami do budowania aktywnej, zaanga¿owanej i od-
powiedzialnej spo³ecznoœci lokalnej. Brak realizacji
tego projektu w ten sposób wypracowanego przy pe³-
nej wspó³pracy spo³ecznoœci lokalnych, podwa¿a za-
ufanie do w³adzy lokalnej czyli zarówno burmistrza,
jak i Rady Miejskiej.

TTTTTeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowska

Nieruchomoœci gruntowe nie s¹ obci¹¿one pra-
wem osób trzecich.

1. W obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze
nieruchomoœci gruntowe, bêd¹ce przedmiotem
przetargu po³o¿one s¹:
- dzia³ki: pgr 1510/6 oraz pgr 1510/8 w obszarze
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwar-
tej lub wolnostoj¹cej, oznaczonym symbolem
B.118.M3.,
 - dzia³ki: pgr 1510/9, pgr 1510/10, pgr 1510/11
oraz pgr 1510/12 pasem szerokoœci oko³o 5 m
wzd³u¿ swej pó³nocnej granicy w obszarze us³u-
gowo - przemys³owym oznaczonym symbolem
B.107.UP pozosta³a czêœæ w obszarze zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wol-
nostoj¹cej, oznaczonym symbolem B.118.M3.
Ponadto nieruchomoœci po³o¿one s¹ w terenie
górniczym „Brzeszcze IV”.
2. Przetargi zostan¹ przeprowadzone w dniu 10
marca 2011r. w godzinach ustalonych w tabeli
w kolumnie 7, w budynku Urzêdu Gminy w Brzesz-
czach, ul. Koœcielna 4, pokój 127.
3. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³a-
cenie wadium najpóŸniej do dnia 7 marca 2011 r.
przelewem na konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach:
BS O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005

(za wp³atê wadium, uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy
na konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach), lub go-
tówk¹ w kasie Urzêdu Gminy w Brzeszczach.

Uwaga:
W przypadku wp³aty wadium na wybrane dzia³ki
nale¿y podaæ ich numery. Wp³acenie wadium
w wysokoœci 23 529,00 z³ upowa¿nia do brania
udzia³u we wszystkich przetargach ustnych nie-
ograniczonych na sprzeda¿ nieruchomoœci wy-
mienionych w tabeli w wierszach od 1 do 6.
Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestni-
kom przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3
dni od dnia zamkniêcia lub odwo³ania przetargu,
za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra,
a wp³acone przez niego wadium zostanie zaliczo-
ne na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Wyli-
cytowana kwota musi zostaæ wp³acona przez na-
bywcê przed zawarciem aktu notarialnego. Szcze-
gó³owe informacje na temat przetargu, regulami-
nu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomo-
œci bêd¹cej przedmiotem przetargu mo¿na uzy-
skaæ w Wydziale Mienia Komunalnego Urzêdu
Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4, telefon (0-
32) 7728571, 7728570. Gmina Brzeszcze zastrze-
ga sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez po-
dawania przyczyny.

  * wylicytowana
cena nieruchomoœci
zostanie powiêk-
szona o 23% VAT

Burmistrz Brzeszcz og³asza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzeda¿
ni¿ej opisanych nieruchomoœci gruntowych niezabudowanych po³o¿onych
w Brzeszczach przy ul. Siedliska.

Burmistrz Brzeszcz og³asza drugi przetarg
ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo-
œci gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu numerem
dzia³ki pgr 4/7 o powierzchni 966 m2, po³o¿onej
w Jawiszowicach przy ul. Kusociñskiego, zapi-
sanej w ksiêdze wieczystej KR1E/00041854/4
prowadzonej w S¹dzie Rejonowym, Wydzia³ V
Ksi¹g Wieczystych w Oœwiêcimiu, stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Brzeszcze. Nieruchomoœæ grun-
towa nie jest obci¹¿ona prawem osób trzecich.

1. W obowi¹zuj¹cym, miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze
nieruchomoœæ gruntowa, bêd¹ca przedmiotem
przetargu po³o¿ona jest w obszarze zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wol-
nostoj¹cej, oznaczonym symbolem J.63.M3.
2. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10
marca 2011 r. o godzinie 9.00 w budynku Urzêdu
Gminy w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4, pokój 127.
3. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi
28 893,00 z³.
4. Wadium: 2 890,00 z³.

5. Wylicytowana cena nabycia nieruchomoœci
zostanie powiêkszona o 23% VAT.
6. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³a-
cenie wadium najpóŸniej do dnia 7 marca 2011 r. prze-
lewem na konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach: BS
O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za
wp³atê wadium, uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy na kon-
to Urzêdu Gminy w Brzeszczach), lub gotówk¹
w kasie Urzêdu Gminy w Brzeszczach.

Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom
przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od
dnia zamkniêcia lub odwo³ania przetargu, za wyj¹t-
kiem uczestnika, który przetarg wygra, a wp³acone
przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomoœci. Wylicytowana kwota
musi zostaæ wp³acona przez nabywcê przed zawar-
ciem aktu notarialnego. Szczegó³owe informacje na
temat przetargu, regulaminu przeprowadzania prze-
targu oraz nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem
przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Mienia Ko-
munalnego Urzêdu Gminy w Brzeszczach ul. Ko-
œcielna 4, telefon (0-32) 7728571, 7728570. Gmina
Brzeszcze zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia
przetargu bez podawania przyczyny.
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Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e podane zo-
sta³y do publicznej wiadomoœci, poprzez wy-
wieszenie na tablicach og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4,
nastêpuj¹ce wykazy nieruchomoœci przezna-
czonych do sprzeda¿y w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego:
• dzia³ka pgr. 4/7 o powierzchni 966 m2, po³o¿o-
na w Jawiszowicach ul. Kusociñskiego,
• dzia³ka pgr. 1510/6 o powierzchni 813 m2, po-
³o¿ona w Brzeszczach ul. Siedliska,
• dzia³ka pgr. 1510/8 o powierzchni 1343 m2, po-
³o¿ona w Brzeszczach ul. Siedliska,
• dzia³ka pgr. 1510/9 o powierzchni 1073 m2, po-
³o¿ona w Brzeszczach ul. Siedliska,
• dzia³ka pgr. 1510/10 o powierzchni 1068 m2,
po³o¿ona w Brzeszczach ul. Siedliska,
• dzia³ka pgr. 1510/11 o powierzchni 1068 m2,
po³o¿ona w Brzeszczach ul. Siedliska,
• dzia³ka pgr. 1510/12 o powierzchni 1037 m2,
po³o¿ona w Brzeszczach ul. Siedliska.
Wykazy podlegaj¹ wywieszeniu na okres 21 dni.

W dniu 25 stycznia 2011 r. podany zosta³ do pu-
blicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie na ta-
blicach og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzesz-
czach ul. Koœcielna 4, wykaz nieruchomoœci prze-
znaczonej do oddania w dzier¿awê z przeznacze-
niem na cele rolne. Wykazem zosta³a objêta, nieru-
chomoœæ po³o¿ona w Brzeszczach, oznaczona nu-
merem dzia³ki 1222/3 o pow. 1 7868 m2.
W dniu 19 stycznia 2011 r. podany zosta³ do pu-
blicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie na
tablicach og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy
w Brzeszczach ul. Koœcielna 4, wykaz nieruchomo-
œci przeznaczonej do oddania w najem z przezna-
czeniem na sprzeda¿ kwiatów i zniczy. Wykazem
zosta³a objêta, czêœæ nieruchomoœci po³o¿onej w Ja-
wiszowicach, oznaczonej numerem dzia³ki 172/14
o pow. 1 m2.
W dniu 21 stycznia 2011 r. podany zosta³ do pu-
blicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie na
tablicach og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy
w Brzeszczach ul. Koœcielna 4, wykaz lokalu miesz-
kalnego nr 27 znajduj¹cego siê w budynku wielolo-
kalowym w Brzeszczach przy ulicy Adama Mic-
kiewicza 5, przeznaczonego do sprzeda¿y w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego
najemcy zgodnie z Uchwa³¹ Nr XXI/212/04 Rady
Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 paŸdziernika
2004 r. W sprawie zasad sprzeda¿y lokali mieszkal-
nych stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Brzeszcze.
Wykazy podlegaj¹ wywieszeniu na okres 21 dni.

Tu¿ po og³oszeniu wyników wyborów sa-
morz¹dowych cztery partie dominuj¹ce na
polskiej scenie politycznej og³osi³y sukces. Swo-
je optymistyczne oceny formu³owa³y g³ów-
nie w odniesieniu do wyników, które osi¹gnê-
³y w wyborach do sejmików. O wyborach
gminnych, w tym szczególnie bezpoœrednich
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów,
szefowie partii wypowiadali siê raczej rzadko.
Jakie mog³y byæ tego powody?

Upartyjnienie samorz¹du - slogan czy rze-
czywistoœæ?
Przy okazji wyborów lokalnych, zawsze pojawia
siê dyskusja o nadmiernym upartyjnieniu samo-
rz¹du. Si³¹ rzeczy samorz¹d terytorialny, bêd¹c
elementem w³adzy publicznej, jest i bêdzie
przedmiotem zainteresowania partii politycz-
nych. W tym kontekœcie rodzi siê pytanie, w któ-
rym miejscu koñczy siê dopuszczalna aktywnoœæ
partii politycznych w samorz¹dzie a zaczyna ne-
gatywny proces upartyjnienia?
Najbardziej widocznym przejawem upartyjnienia
samorz¹du jest przenoszenie realnej w³adzy
z gminy czy te¿ powiatu, na poziom central par-
tyjnych przy jednoczesnym przep³ywie na poziom
lokalny sporów i emocji, które maj¹ miejsce cho-
cia¿by w parlamencie. Samorz¹d lokalny, w wiêk-
szym stopniu powiatowy ni¿ gminny, sprowadzo-
ny zostaje wówczas do jednego z frontów walki
miêdzy partiami. Dochodzi wówczas do absur-
dalnych sytuacji, gdy o lokalnych koalicjach de-
cyduj¹ centrale partyjne. Zagro¿enie upartyjnie-
niem by³oby zdecydowanie mniejsze, gdyby par-
tie polityczne sta³y siê bardziej zdecentralizowa-
ne. W obecnej sytuacji wydaje siê, ¿e perspekty-
wa ta jest bardzo odleg³a i zgodziæ siê nale¿y
z pogl¹dem znawców problematyki samorz¹do-
wej, ¿e upartyjnienie jest jednym z g³ównych za-
gro¿eñ dla harmonijnego rozwoju spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Prof. Jerzy Regulski stawia
wrêcz tezê, ¿e ludzie czêsto trac¹ orientacjê i nie
wiedz¹ czy w³adze lokalne dzia³aj¹ w ich imie-
niu czy te¿ w imieniu partii politycznych. Szko-
dliwe dla samorz¹du terytorialnego podejœcie sek-
torowe do spraw lokalnych, w którym znacz¹c¹
rolê odgrywa³y centrale resortowe, zastêpowane
zostaje podejœciem partyjnym, w którym decy-
duj¹cy g³os nale¿y do centrali partyjnej.

Bezpartyjni wójtowie, burmistrzowie, prezydenci.
81,1% nowo wybranych szefów gmin to kandy-
daci bezpartyjni, wystawieni przez lokalne komi-
tety wyborcze. Na tym polu, kolejny raz z rzêdu,
wszystkie partie polityczne ponios³y sromotn¹
klêskê. Klêska ta z pewnoœci¹ jeszcze bardziej boli
w sytuacjach, gdy o zaufanie wyborców ubiegali
siê parlamentarzyœci. Z 55 parlamentarzystów,
którzy startowali w wyborach samorz¹dowych
mandaty zdoby³o tylko 14. O czym to mo¿e
œwiadczyæ? Przede wszystkim pokazuje to, ¿e
wprowadzenie bezpoœrednich wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów zahamowa³o czêœcio-
wo proces upartyjnienia samorz¹du. Mechanizm,
jakim rz¹dzi siê ta ordynacja, powoduje, ¿e do
g³osu dochodz¹ charyzmatyczni liderzy lokalni
(w wiêkszoœci przypadków), którzy niekoniecz-
nie mieliby szansê zaistnieæ w lokalnej przestrzeni

publicznej w przypadku, gdyby wybory mia³y
bardziej partyjny charakter (np. wybór przez
radê). Trzeba jednoczeœnie zauwa¿yæ, ¿e nawet
w przypadkach, gdy kandydat „bezpartyjny” cie-
szy³ siê mniej lub bardziej oficjalnym poparciem
partii politycznych, to jednak jego pozycja w re-
lacjach z zapleczem politycznym jest zupe³nie
inna ni¿ w przypadku pretendenta, którego kam-
paniê sfinansowa³ komitet partyjny.
Kolejn¹, mo¿na powiedzieæ, ¿e trwa³a ju¿ ten-
dencj¹, s¹ powtórne reelekcje dotychczasowych
wójtów, burmistrzów i prezydentów. W skali kra-
ju, jedynie w 26% gmin dosz³o do zmiany na tym
stanowisku. W Ma³opolsce wskaŸnik ten wynosi
25%, natomiast na Podkarpaciu 22%. Przy tej
okazji zawsze pojawia siê pytanie, czy to dobrze
czy Ÿle i czy nie mamy do czynienia z kolejnym
przyk³adem „zabetonowania” sceny politycznej,
tym razem w skali lokalnej. Wraca zawsze te¿ przy
tej okazji pomys³ ograniczenia liczby kadencji dla
w³odarzy gmin. Rodzi siê jednak pytanie czy je-
œli w ocenie mieszkañców ich reprezentanci w³a-
œciwie wykonuj¹ swoja pracê (zdecydowana
wiêkszoœæ d³ugoletnich wójtów uzyskuje popar-
cie ju¿ w pierwszej turze), to rzeczywiœcie trzeba
ich uszczêœliwiaæ niepewnymi eksperymentami?
Trzeba jednoczeœnie zauwa¿yæ, ¿e jednak dop³yw
„nowej krwi” do samorz¹dów ma miejsce. Mo-
gliœmy zaobserwowaæ kilka spektakularnych po-
ra¿ek wójtów, którzy sprawowali mandaty nie-
przerwanie od ponad 20 lat. Zmiany personalne
zachodz¹ tak¿e w radach, które powinny w wiêk-
szym stopniu pe³niæ rolê inkubatora nowych po-
mys³ów i wizji rozwoju. Mieszkañcy zaczynaj¹
zauwa¿aæ, ¿e ich g³os jednak ma znaczenie.
Œwiadczyæ o tym mog¹ chocia¿by skuteczne re-
ferenda w sprawie odwo³ania wójtów, burmi-
strzów i prezydentów. Nasza demokracja lokalna
staje siê coraz bardziej dojrza³a i trzeba daæ jej
jeszcze trochê czasu zamiast porywaæ siê na w¹t-
pliwe eksperymenty. Podkreœliæ nale¿y równie¿,
¿e komentatorzy oraz politycy, którzy czêsto pod
has³em walki z lokalnymi uk³adami nawo³uj¹ do
wprowadzenia ograniczenia liczby kadencji, nie
bior¹ pod uwagê sytuacji, ¿e tego typu zmiany
doprowadziæ mog¹ do powstania tandemów na
wzór rosyjskiej wielkiej polityki, gdzie urzêdu-
j¹cy wójt staje siê, np. zastêpc¹ wójta.
Trochê niepokoj¹c¹ rzecz¹ jest stosunkowo du¿a
liczba gmin, w których urzêduj¹cy wójtowie nie
mieli kontrkandydatów w wyborach. W woje-
wództwach ma³opolskim i podkarpackim by³y po
23 tego typu przypadki. Zjawisko takiego odda-
wania pola uznaæ nale¿y za niekorzystne dla de-
mokracji lokalnej. Brakuje wówczas przedwybor-
czej dyskusji i konfrontacji ró¿nych wizji rozwo-
ju, które z pewnoœci¹ by³yby z korzyœci¹ dla spo-
³ecznoœci lokalnej.
Przy okazji wyborów wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów wraca równie¿ jak bumerang problem
dwóch tur g³osowania. Doœwiadczenia tych wy-
borów pokazuj¹ coraz bardziej wyraŸnie, ¿e tego
typu rozwi¹zanie to m³yn na wodê dla ró¿nego
rodzaju gorsz¹cych „negocjacji”. Niska frekwen-
cja maj¹ca miejsce w drugiej turze, a powoduj¹-
ca jednoczeœnie, ¿e o wyniku wyboru przes¹dziæ
mog¹ osoby dopisane do spisu wyborców po
pierwszej turze to kolejny argument, który powi-

Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej RP
dziêkuje Mieszkañcom Gminy Brzeszcze bior¹-
cym udzia³ w wyborach samorz¹dowych w dniu
21 listopada 2010 r. Szczególne s³owa uznania
kierujemy do wyborców popieraj¹cych naszych
kandydatów. Dziêki Pañstwa g³osom piêciu na-
szych przedstawicieli dost¹pi³o zaszczytu zosta-
nia Radnymi Gminy Brzeszcze.

Z wyrazami szacunku:
Anna Kasprzyk-Ha³at,
Barbara W¹sik,
Danuta ¯urek,

Gminny krajobraz powyborczy

Podziêkowanie

Miros³aw Bukowski,
Kazimierz Senkowski.
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nien byæ brany pod uwagê przy konstruowaniu
docelowego systemu wyborczego w jednostce
samorz¹du terytorialnego.

Ostatnie takie wybory.
Wszystko wskazuje na to, ¿e po jednog³oœnym
przyjêciu Kodeksu Wyborczego przez Sejm, na-
stêpne wybory samorz¹dowe bêd¹ przebiegaæ
w oparciu o zmienione regu³y. Trudno przewi-
dzieæ w tej chwili ostateczny kszta³t nowych roz-
wi¹zañ wyborczych, gdy¿ kwestie te s¹ równie¿
przedmiotem dyskusji powo³anego przy Prezy-
dencie RP Forum Debaty Publicznej, którego jed-
nym z g³ównych zadañ jest usprawnienie ustroju
samorz¹dowego. Mo¿emy byæ jednak pewni ko-
lejnych zmian maj¹cych na celu dalsze odpartyj-
nienie samorz¹du. S³u¿yæ temu bêdzie z pewno-
œci¹ wprowadzenie zapisów, ¿e w gminach licz¹-
cych do 40 tys. mieszkañców radni bêd¹ wybie-
rani w okrêgach jednomandatowych. Obecnie
w gminach do 20 tys. mieszkañców radni s¹ wy-
bierani w wyborach wiêkszoœciowych, ale w okrê-
gach wielomandatowych. Rozszerzy siê w zwi¹z-
ku z tym mo¿liwoœæ tzw. „g³osowania na ludzi”
w wyborach samorz¹dowych.
W przypadku „g³osowania na listy” (w gminach
powy¿ej 40 tys. mieszkañców oraz w powiatach
i województwach) z zainteresowaniem œledziæ bê-
dziemy natomiast skutki wprowadzenia parytetów.
Kodeks przewiduje, ¿e nie mniej ni¿ 35% kobiet
i nie mniej ni¿ 35% mê¿czyzn musi znaleŸæ siê na
liœci wyborczej, aby zosta³a ona zarejestrowana.
To wszystko czeka nas jednak dopiero za cztery
lata. Dzisiaj sk³adamy gratulacje nowo wybranym
samorz¹dowcom i ¿yczymy skutecznej realizacji
ambitnych programów wyborczych.

Ferie to czas wzmo¿onych rodzinnych pod-
ró¿y lotniczych. Bilet dla dziecka, które leci na
kolanach rodziców i nie zajmuje oddzielnego
miejsca na pok³adzie samolotu mo¿e koszto-
waæ wiêcej ni¿ bilet jego opiekuna - wynika z ana-
lizy przeprowadzonej przez Tripsta.pl.

Serwis Tripsta.pl przeanali-
zowa³ warunki podró¿owania
z dzieckiem obowi¹zuj¹ce w li-
niach lotniczych, z us³ug któ-
rych - wed³ug Urzêdu Lotnictwa
Cywilnego - najczêœciej korzy-
staj¹ Polacy (tj. LOT, Wizzair,
Ryanair, Lufthansa, Easyjet).
Okaza³o siê, ¿e podró¿owanie
samolotem mo¿e przysporzyæ rodzicom dodatko-
wych problemów. Je¿eli wybior¹ taniego prze-
woŸnika, musz¹ liczyæ siê z tym, ¿e za bilet dla
dziecka zap³ac¹ tyle, co dla doros³ej osoby. Wy-
j¹tkiem s¹ niemowlêta do drugiego roku ¿ycia.
Tu stosowane s¹ osobne taryfy. Mo¿liwa jest jed-
nak sytuacja, w której op³ata za przewóz niemow-
laka w tanich liniach bêdzie wy¿sza od ceny biletu
zakupionego za kilkadziesi¹t z³otych.
Op³aty za przewóz dzieci w tanich liniach kszta³-
tuj¹ siê nastêpuj¹co:
- Wizzair: 113 z³ lub cena biletu normalnego -
je¿eli jest ni¿sza ni¿ op³ata za niemowlê;
- Ryanair: oko³o 80 z³ bez wzglêdu na kierunek
i cenê biletu normalnego;
- Easyjet: 100 z³ - op³ata sta³a, jak w przypadku
Ryanair.
- Dzieci w wieku do dwóch lat, niezale¿nie od
rodzaju linii, musz¹ podró¿owaæ na kolanach ro-
dziców, bez zajmowania osobnego miejsca w sa-
molocie - wyjaœnia Anna Galewska z interneto-
wego biura podró¿y Tripsta.pl. - Co wiêcej, w ta-
nich liniach w ramach ceny biletu nie przys³ugu-

je im ¿aden baga¿. Jedynie Ryanair pozwala bez
dodatkowych op³at przewieŸæ wózek dzieciêcy -
dodaje. O wiele korzystniej w takim przypadku
wychodzi podró¿owanie tradycyjnymi liniami.
Standardowa zni¿ka dla dzieci podró¿uj¹cych
samolotem to a¿ 90 proc. dla pasa¿erów w wie-
ku do 2 lat i 25 proc. od 2 do 11 lat. Dodatkowo,

dziecku do dwóch lat LOT
oferuje przewóz baga¿u reje-
strowanego do 10 kg. Z ko-
lei lec¹c Lufthans¹ ma³e-
mu pasa¿erowi przys³ugu-
je baga¿ o wadze do 23 kg,
a tak¿e bez ¿adnych op³at
jego rodzice mog¹ wzi¹æ
sk³adany wózek dzieciêcy.
Planuj¹c w czasie ferii kil-

kudniowy wypad za granicê, np. do Mediola-
nu, osoba doros³a za bilet w obie strony w ta-
nich liniach mo¿e zap³aciæ nawet po³owê mniej
ni¿ w tradycyjnych. Jednak bior¹c ze sob¹ dziec-
ko, wybór taniego przewoŸnika nie jest ju¿ tak
oczywisty. Cena biletu dla syna lub córki w ta-
nich liniach bêdzie wynosi³a tyle samo lub na-
wet wiêcej ni¿ dla doros³ego. Po doliczeniu op³a-
ty za baga¿ rejestrowany czy wózek klasyczny
przewoŸnik mo¿e okazaæ siê tañszy. Kolejny
problem pojawia siê, gdy dziecko podró¿uje bez
opiekuna. W tradycyjnych liniach nieletni pasa-
¿erowie mog¹ lecieæ samodzielnie je¿eli ukoñ-
czyli 12 lat. W przypadku tanich przewoŸników
granica ta jest nieco wy¿sza, w Wizzair wynosi
14 lat, a w Ryanair i Easyjet - 16 lat. Dodatkowo
LOT i Lufthansa umo¿liwiaj¹ dzieciom w wie-
ku od 5 do 11 lat podró¿owanie pod opiek¹
pracownika linii. Dla rodziców wysy³aj¹cych
swoje dziecko w podró¿ po Europie towarzy-
stwo takiego asystenta to dodatkowy koszt
oko³o 160 z³.

Tanie linie lotnicze nie u³atwiaj¹ podró¿owania
z dzieckiem

Spalaj¹c œmieci w domowych paleniskach
szkodzimy sobie sami. Spalane odpady wytwa-
rzaj¹ zabójcze zwi¹zki chemiczne. Ich emisja
z dymem nastêpuje najczêœciej z niskich ko-
minów, przez co opadaj¹ na nasze podwórko,
a tak¿e pola i ³¹ki.

Niebezpieczne zwi¹zki ku-
muluj¹ siê w glebie, w efek-
cie czego ch³on¹ je roœliny
i zwierzêta. Trucizny dostaj¹
siê równie¿ do stawów i je-
zior, z tego powodu ska¿one
s¹ ryby, które póŸniej spo¿y-
wamy. Szczególnie problem
widaæ w so³ectwach.
- Bywaj¹ wieczory, gdy trud-
no jest spacerowaæ, bo nie-
przyjemny zapach palonych
œmieci jest nie do zniesienia.
Trujemy samych siebie -
mówi pan Jan z Przecieszy-
na. Spalany kilogram two-
rzyw PCV wydziela 290 li-
trów truj¹cego, ¿r¹cego chlorowodoru. Kiedy
spalimy kilogram poliuretanów (uszczelki, g¹b-
ki) do atmosfery dostanie siê 30-50 litrów cyja-
nowodoru. Najbardziej groŸnymi truciznami s¹

jednak dioksyny - apeluj¹ ekolodzy. Skutkami
bezmyœlnego likwidowania œmieci mog¹ byæ cho-
roby nowotworowe, alergie, a nawet uszkodze-
nie struktury ludzkiego kodu genetycznego. Do-
datkowo palenie odpadów w urz¹dzeniach do tego

nieprzystosowanych jest nie-
zgodne z prawem. Ponadto spa-
lanie odpadów w piecach domo-
wych powoduje ich niszczenie
oraz osadzanie siê w kominach
sadzy mokrej. Nie tylko trudno
j¹ stamt¹d usun¹æ, mo¿na spo-
wodowaæ równie¿ zapalnie siê
przewodu kominowego. Akcja
prowadzona przez ekologów
„Kochasz dzieci - nie pal œmie-
ci” ma uœwiadomiæ mieszkañ-
com naszej gminy, ¿e nie tylko
nie warto, ale nie mo¿na spalaæ
œmieci w domowych paleni-
skach. Wp³yw toksyn na nasze
zdrowie objawia siê dopiero po
kilkudziesiêciu latach. Za pale-

nie œmieci, zarówno w piecu, jak i w ognisku,
grozi mandat 500 z³ lub grzywna nak³adana przez
s¹d do 5 tys. z³.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków jest
dobrowoln¹ i samorz¹dn¹ organizacj¹ poza-
rz¹dow¹. W swych szeregach skupia osoby
chore na cukrzycê, choæ nie tylko. Ide¹ ³¹cz¹c¹
cz³onków stowarzyszenia jest wiernoœæ zasa-
dzie niesienia wzajemnej pomocy kole¿eñskiej
we wszystkich aspektach choroby, a czo³owym
zadaniem spo³eczne dzia³ania na rzecz umac-
niania wiêzi miêdzyludzkich i poszanowania
praw zawartych w statucie. Spotkania cz³on-
ków PSD odbywaja siê w ka¿d¹ œrodê o godz.
15.00 w siedzibie organizacji pozarz¹dowych.
S¹ urozmaicone rozmowami z lekarzami, te-
rapeutami, dietetykami, pielêgniarkami, a tak-
¿e kandydatami na radnych i burmistrzem.
Wspólnie organizujemy imprezy i wycieczki.
Dzia³amy ju¿ 16 lat, jedni odchodz¹, inni przy-
chodz¹, by wspólnie cieszyæ siê ¿yciem. Sto-
warzyszenie pomaga w zaspokojeniu indywi-
dualnych i zbiorowych potrzeb zdrowotnych,
kulturalnych, socjalnych oraz s³u¿y pomoc¹
i rad¹ w trudnych sytuacjach ¿yciowych.
Wst¹p - zobacz, pos³uchaj, a zostaniesz wœród
nas!

Red. Marzena SpadekRed. Marzena SpadekRed. Marzena SpadekRed. Marzena SpadekRed. Marzena Spadek

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Magdalena RejentMagdalena RejentMagdalena RejentMagdalena RejentMagdalena Rejent

Dzia³alnoœæ PSD

NikaNikaNikaNikaNika

Kochasz dzieci  nie pal
œmieci

-

ród³o: MISTIA na szlakuŸ
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Kiedy pada bardzo intensywnie, mo¿e byæ
trudno utrzymaæ ca³y czas czarny chodnik.
Jeœli zalega tam jakaœ warstwa œwie¿ego œnie-
gu, trudno bêdzie zarzuciæ zarz¹dcy chodni-
ka, ¿e nie dope³ni³ obowi¹zków.

Osoba, która ma wykupionych kilka ubezpieczeñ
od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków NNW,
z ka¿dego z nich mo¿e dostaæ odszkodowanie.
Inaczej jest z polis¹ OC - tylko z jednej nale¿y
siê rekompensata za szkody. Jeœli osoba winna
wypadku nie ma wykupionej polisy OC, wów-
czas najpewniej bêdzie trzeba dochodziæ swoich
racji w s¹dzie (chyba ¿e uda siê porozumieæ na
innych zasadach). Tak samo, jeœli odszkodowa-
nie przyznane w ramach OC wydaje siê poszko-
dowanemu za niskie. Wówczas mo¿na wst¹piæ
na drogê s¹dow¹ o przyznanie zadoœæuczynienia
w stosownej wysokoœci. Trzeba pamiêtaæ o gro-
madzeniu dowodów: zdjêæ, zeznañ œwiadków
(wraz z danymi, np. numerem dowodu osobiste-
go), rachunków za leczenie, rehabilitacjê i napra-
wê zniszczonych rzeczy. To poszkodowany musi
udowodniæ winê instytucji albo osoby odpowie-
dzialnej za odœnie¿anie chodnika itp.; ten swojej
niewinnoœci wykazywaæ nie musi. W przypad-
kach bardzo powa¿nych urazów, które doprowa-
dzi³y do inwalidztwa, w odszkodowaniu mo¿e te¿
byæ zawarta kwota potrzebna do przygotowania
do innego zawodu oraz renta tymczasowa.

Odszkodowanie z OC sprawcy.
Wszystkie rachunki musza byæ wystawione na
nazwisko osoby poszkodowanej. Zwyk³e parago-
ny nie bêd¹ honorowane. Kwota odszkodowania
nie jest w ¿aden sposób okreœlona. Osoba poszko-
dowana sama ocenia wysokoœæ roszczenia.

Odszkodowanie z NNW poszkodowanego.
Jeœli ulegniemy wypadkowi w drodze do/z pracy
i jesteœmy na zwolnieniu lekarskim, dostajemy
100 % wynagrodzenia. Jeœli ktoœ ma zawarte dwie
umowy ubezpieczeniowe NNW lub wiêcej, w ra-
zie wypadku odszkodowanie nale¿y mu siê z ka¿-
dej. Kwoty ich wyp³at mog¹ byæ jednak bardzo
ró¿ne, zale¿nie od wysokoœci sk³adki i tzw. OWU,
czyli ogólnych warunków umowy.
Przed podpisaniem umowy trzeba dok³adnie przej-
rzeæ OWU pod k¹tem tego, kiedy obowi¹zuje ubez-
pieczenie, czy np. tylko w godzinach i miejscu pra-
cy, czy przez ca³¹ dobê i wszêdzie (ta druga opcja
jest znacznie bardziej popularna), jakie s¹ zastrze-
¿enia i wy³¹czenia. Niezwykle istotny jest termin
zg³oszenia szkody (zwykle taki zapis znajduje siê
w OWU). Nie wolno go przegapiæ - a czasami jest
to tylko siedem dni - bo po up³ywie terminu szan-
se na uzyskanie odszkodowania przepadn¹. W wa-
runkach ubezpieczenia trzeba tez koniecznie
sprawdziæ, jaka jest górna granica ubezpieczenia,
w jaki sposób szacowana jest szkoda, czy „z roz-
dzielnika” za z³amanie nogi przys³uguje okreœlo-
ne odszkodowanie, np. 2% górnej granicy, czy tez
ustala siê to po oglêdzinach lekarza; czy jest tam
zapisana jakaœ suma, poni¿ej której odszkodowa-
nie nie zostanie wyp³acone.

Omijamy zasadzki:
1. Z zakresu ubezpieczenia wy³¹czony jest jakiœ
rodzaj urazów, np. urazy wewnêtrzne. To bardzo

niekorzystny zapis w OWU. Ka¿de œwiadczenie
pomniejsza siê o okreœlona kwotê. To tzw. fran-
szyza redukcyjna.
2. Ubezpieczyciel zastrzeg³, ¿e wyp³aca odszko-
dowanie na konkretne urazy tylko do okreœlonej
kwoty, np. do 5% ubezpieczenia za z³amanie, nie-
zale¿nie od rzeczywistych konsekwencji urazu.
To tzw. franszyza integralna.
3. Kwota ubezpieczenia jest ograniczona w zale¿-
noœci od rodzaju urazu, np. w ca³oœci wynosi ona
10 tys. z³, ale w przypadku za³amañ - tylko 5 tys. z³.
4. Wa¿ny jest krótki termin zg³oszenia roszczenia.
Jeœli nie zosta³ on zapisany w OWU, roszczenie
przedawnia siê po up³ywie trzech lat od zdarzenia.

Kto odpowiada za stan chodnika:
Za stan chodnika przylegaj¹cego do posesji odpo-
wiadaj¹: w³aœciciel albo zarz¹dca tego budynku,
u¿ytkownicy wieczyœci, wynajêta firma sprz¹taj¹-
ca (jednak pod warunkiem, ¿e jest to firma profe-
sjonalna, a nie przypadkowa osoba zaanga¿owana
przez w³aœciciela - to tzw. b³¹d w wyborze).
Za stan chodnika przy budynku, ale oddzielone-
go od niego trawnikiem, odpowiada gmina albo
wyznaczone przez ni¹ firmy.
Za stan chodnika le¿¹cego przy drodze publicz-
nej odpowiedzialny jest zarz¹dca tej drogi.
Za stan chodnika, na którym wyznaczony jest
przystanek tramwajowy lub autobusowy, odpo-
wiada zak³ad komunikacji.

Zima szkodzi

Najpopularniejsze
imiona w Brzeszczach

Red. AudraRed. AudraRed. AudraRed. AudraRed. Audra

KLUB PIWNICA FREE CULTURE przy-
³¹czaj¹c siê do akcji organizowanej przez Sto-
warzyszenie BIOS organizuje zbiórkê plasti-
kowych nakrêtek z butelek po napojach, ka-
wie, kosmetykach lub œrodkach higieny. Na-
krêtki przeznaczone bêd¹ na czêœciowe pokry-
cie kosztów operacji Lenki. Lena Paw urodzi³a
siê z wad¹ uk³adu kostnego tzw. PFFD (jej lewa
nó¿ka nie roœnie prawid³owo). Aby w przysz³o-
œci mog³a normalnie ¿yæ, potrzebna jest seria
skomplikowanych i kosztownych operacji wy-
d³u¿ania koœci. Mog¹ byæ przeprowadzone je-
dynie przez dr. Dror Paley w USA. Koszt lecze-
nia wynosi 200 tys. USD. Rodzina dziecka zna-
laz³a firmê, która za tony kolorowych nakrêtek
czêœciowo pokryje koszty. Nie tylko uwolnimy
œrodowisko od trudno - degradowalnych œmie-
ci, ale wspomo¿emy leczenie ma³ej dziewczyn-
ki. Bardzo prosimy o przy³¹czenie siê do akcji.
To takie proste, a tak wiele mo¿e zdzia³aæ.

MASZ STARY, ZU¯YTY I NIEPO-
TRZEBNY TELEFON? Przynieœ go do nas,
a my przeka¿emy go dalej. Fundacja œw. Mi-
ko³aja odda zepsute telefony firmie utylizacyj-
nej. Ta przejrzy aparaty, czêœæ naprawi i od-
sprzeda, z innych wykorzysta czêœci, a z resz-
ty pozyska surowiec wtórny. Dochód ze sprze-
da¿y naprawionych aparatów, ich czêœci oraz
surowca wtórnego otrzymaj¹ Fundacja œw. Mi-
ko³aja i Fundacja Dzieciom w Potrzebie. Pie-
ni¹dze zdobyte w ten sposób pomog¹ m. in.
wychowankom rodzinnych domów dziecka
oraz samotnym rodzicom i matkom. Jeœli wiêc
masz w domu nieu¿ywany telefon komórko-
wy, wyjmij z niego kartê SIM. Aparat nie musi
byæ sprawny i nie musi mieæ baterii. Mo¿esz
oddaæ go bezpoœrednio w punktach zbiórki na
terenie Gminy Brzeszcze. Ich listê podamy w naj-
bli¿szym czasie, ju¿ dziœ wiadomo, ¿e jeden z nich
bêdzie siê znajdowa³ w piwnicy FREE CULTU-
RE (boczne wejœcie OK - od strony wypo¿yczalni).

Informacje OK

Urz¹d Statystyczny w Krakowie opracowa³
dane dotycz¹ce gminy Brzeszcze. Jak wynika
z przedstawionych badañ, nasza gmina w wielu
dziedzinach wiedzie prym w powiecie oœwiêcim-
skim, a zdarza siê, ¿e równie¿ w wojewódz-
twie. Dane dotycz¹ 2009 roku. Do u¿ytkowa-
nia w 2009 r. oddanych zosta³o 27 nowych miesz-
kañ. Gmina pod wzglêdem rozwoju infrastruktu-
ry komunalnej na tle pozosta³ych gmin w powie-
cie wypada dobrze. Jeszcze lepsze wyniki mamy
w kolejnym aspekcie - do sieci wodoci¹gowej do-
stêp posiada 99% mieszkañców i jest to najwy¿-
szy wskaŸnik nie tylko w powiecie, ale i w ca³ym
województwie ma³opolskim. Natomiast z sieci ka-
nalizacyjnej korzysta 66 proc. mieszkañców, co
jest 2. wynikiem w powiecie. Przeciêtna po-
wierzchnia mieszkañ bêd¹cych w zasobach gmi-
ny Brzeszcze wynosi 25,4 m2 na 1. mieszkañca
i jest to 6. wartoœæ w powiecie.

W naszej gminie w ubieg³ym roku najpopu-
larniejszym imieniem wybieranym dla swoich po-
ciech przez szczêœliwych rodziców by³a Maja i Ja-
kub. Imiê Mai pojawi³o siê dziesiêæ razy, a Jaku-
ba - dziewiêæ. Z popularnym w ca³ym kraju Kub¹,
w Brzeszczach konkurowaæ mo¿e tylko Igor, jego
imiê równie¿ zosta³o wybrane dziewiêæ razy.
Wœród imion wybieranych dla dziewczynek kró-
lowa³y równie¿ Julie (9), Natalie (6), Amelie (6)
i Nadie (5). Dla ch³opców rodzice, oprócz popu-
larnego Kuby i Igora, upodobali sobie równie¿:
Kacpra (6), Filipa (6) i Miko³aja (4). Nie zabra-
k³o równie¿ oryginalnych imion, takich jak: Jes-
sica, Nathaniel, Noe i Eliasz.

W ubieg³ym roku gminê Brzeszcze zamieszkiwa-
³o 21 610 osób, o 25 mniej ni¿ w 2009 r. W mie-
œcie ¿y³o 9 951, a w gminie 11 659: Jawiszowice
(4109), osiedle Paderewskiego (2660), Przecieszyn
(1133), Skidziñ (807), Wilczkowice (461) i Zasole
(781). W ubieg³ym roku urodzi³o siê 220 dzieci.
Zmar³o 187 osób. Na zawarcie zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego zdecydowa³y siê 264 pary. Z kolei odnoto-
wano 52 rozwody. Jak wynika z danych Urzêdu
Statystycznego w Krakowie, przyrost naturalny na
terenie gminy w latach 2009 i 2010 (podobnie jak
w 2005 r.) by³ ujemny. W pozosta³ych latach przy-
rost naturalny przyjmowa³ dodatnie wartoœci, osi¹-
gaj¹c najwy¿szy poziom w 2002 r. Saldo migracji
utrzymuje siê od 2000 r. na ujemnym poziomie i w
2009 r. kszta³towa³o siê na poziomie minus 49 osób.
Wyj¹tek stanowi¹ lata 2000 i 2008, kiedy by³o ono
dodatnie.

KaWKaWKaWKaWKaW

KaWKaWKaWKaWKaW

Najlepszy wynik
w powiecie

  ród³o: Gazeta Wyborcza, wtorek 14.12.2010, s. 24.Ÿ
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Ponadczasowa m¹droœæ rzymska: „Historia
nauczycielk¹ ¿ycia jest” prze¿ywa trudne chwi-
le dziêki niesfornym uczniom i niedouczonym
pseudo nauczycielom, którzy tworz¹ now¹ hi-
storiê na potrzeby polityczne. Wydaj¹ wyroki
i oceniaj¹ ludzi przed werdyktami niezawis³ych
s¹dów. To oni wiedz¹ najlepiej i s¹ fachowcami
od wszystkiego. Tragedia smoleñska sta³a siê
orê¿em walki politycznej. Od dziesiêciu miesiê-
cy jest tematem numer jeden, którym dzieli siê
Polaków, rozdrapuj¹c rany historyczne. Niewy-
bredny jêzyk liderów politycznych prezentowa-
ny z luboœci¹ przez œrodki masowego przekazu
stanowi najtragiczniejsz¹ lekcjê wychowawcz¹
dla m³odego pokolenia. To jednak nie wszyst-
ko. Koniunkturalny pseudo naukowiec - histo-
ryk Jan T. Gross po raz kolejny w sposób sobie
w³aœciwy „przypomina” nam o holokauœcie
i naszym stosunku do ¯ydów w czasie i po oku-
pacji. Manipuluj¹c faktami, liczbami i interpre-
tacj¹ Ÿróde³, chce wywo³aæ u nas poczucie
wspó³odpowiedzialnoœci o czym œwiadczy ostat-
nia jego ksi¹¿ka „Z³ote ¿niwa”. Niestety faktem
jest, ¿e na œmierci mo¿na zarobiæ w ka¿dym cza-
sie. Poszukiwacze „skarbów” byli, mordercy
¯ydów równie¿, nawet w Brzeszczach - œmieræ
rodziny Bergerów. Te prawdy trzeba udokumen-
towaæ wyci¹gaj¹c wnioski, a nie graæ œmierci¹ -
politycznie czy ekonomicznie. Dla nas, miesz-
kañców gminy Brzeszcze odznaczonej Krzy¿em
Grunwaldu za pomoc wiêŸniom KL Auschwitz,

takie postawy i lansowanie w œwiecie takich
opinii, jak robi to Gross jest szczególnie trudne
do zrozumienia. Miesi¹c styczeñ jest szczegól-
nie wa¿ny w przypomnieniu lat tragedii. Szeœæ-
dziesi¹t szeœæ lat temu w dniach 17-21 stycznia
1945 roku wyprowadzono z KL Auschwitz i jego
dwudziestu siedmiu podobozów (m. in. w Jawi-
szowicach) oko³o 56 tysiêcy wiêŸniów i wiêŸ-
niarek w pieszych kolumnach ewakuacyjnych
na zachód przez Górny i Dolny Œl¹sk. Tras¹
z Oœwiêcimia do Wodzis³awia pêdzono dwadzie-
œcia piêæ tysiêcy wiêŸniów przez Rajsko, Brzesz-
cze, Jawiszowice, Górê, Æwiklice, Pszczynê
sk¹d dwoma trasami do Wodzis³awia Œl¹skie-
go. 17 i 18 stycznia kolumny wiêŸniów prze-
chodzi³y przez Brzeszcze i Jawiszowice. Jedna
z kolumn ewakuacyjnych przechodzi³a w chwi-
li, gdy kopalniê opuszczali górnicy z nocnej
zmiany. W powsta³ym zamieszaniu kilku wiêŸ-
niom uda³o siê zbiec. W Jawiszowicach kolum-
ny mija³y filiê obozu. W nocy 18/19 stycznia do
ostatniej kolumny ewakuacyjnej do³¹czono gru-
pê 1948 wiêŸniów z Jawiszowic. Na miejscu
pozosta³o kilkudziesiêciu chorych, niezdolnych
do marszu pieszego wiêŸniów. Marsz œmierci
trwa³, w czasie ca³ej akcji Niemcy zamordowali
oko³o 15 tysiêcy jego uczestników. Wojenne
dzieje gminy Brzeszcze s¹ œciœle zwi¹zane z hi-
stori¹ KL Auschwitz. Miejscowa ludnoœæ udzie-
la³a wiêŸniom obozu i podobozów niezwykle
ofiarnej pomocy: dostarcza³a ¿ywnoœæ, lekar-
stwa, kontaktowa³a ich z rodzinami, zapewnia³a
schronienie uciekinierom. Wielu bohaterów oku-
pi³o to obozem lub œmierci¹. Gross natomiast na-
g³aœnia, wyolbrzymia trudn¹ i ciemn¹ stronê, aby

wzbudziæ narodowe poczucie winy. To nie jest
dokumentalnie historyczne. To koniunkturalna
manipulacja polityczna. Byli mordercy i hieny
cmentarne, ale pañstwo polskie skutecznie ich roz-
liczy³o. A w miejscach kaŸni utworzy³o muzea
pamiêci. Nasi historycy solidnie dokumentuj¹ za-
istnia³e zjawiska.
Ostatni rok to traumatyczna lekcja historii.
Tragedia smoleñska, „Z³ote ¿niwa” Grossa, nie-
ustaj¹ca wojna polityczna bez szacunku dla
ofiar i przeciwników. Trzeba j¹ przerwaæ w myœl
utworu A. Asnyka:

Daremne ¿ale - pró¿ny trud,
Bezsilne z³orzeczenia!
Prze¿ytych kszta³tów ¿aden cud
Nie wróci do istnienia.
Œwiat wam nie odda, id¹c wstecz,
Zniknionych mar szeregu -
Nie zdo³a ogieñ ani miecz
Powstrzymaæ myœli w biegu.
Trzeba z ¿ywymi naprzód iœæ,
Po ¿ycie siêgaæ nowe...
A nie w uwiêd³ych laurów liœæ
Z uporem stroiæ g³owê.
Wy nie cofniecie ¿ycia fal!
Nic skargi nie pomog¹ -
Bezsilne gniewy, pró¿ny ¿al!
Œwiat pójdzie swoj¹ drog¹.

A puent¹ moich emocjonalnych myœli niech bêd¹
s³owa prof. J. Tischnera: „Gdy publicznie sta-
wia siê komuœ zarzuty, to trzeba pamiêtaæ, ¿e nie
atakuje siê wartoœci, tylko strzela siê w cz³owie-
ka i trzeba siê zastanowiæ, co stanie siê z tym
cz³owiekiem, czy on dziêki mojej krytyce stanie
siê lepszy”.

19 stycznia Powiatowy Zespó³ nr 7 Szkó³
Zawodowych i Agrotechnicznych w Jawiszo-
wicach zorganizowa³ wieczornicê dla uczcze-
nia 66. rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz-
Birkenau. Goœciem szczególnym by³ Wilhelm
Brasse, by³y wiêzieñ i obozowy fotograf. Opo-
wiedzia³ historiê swego ¿ycia, tak bardzo na-
znaczon¹ cierpieniem.

Wieczornicê rozpocz¹³ wystêp wo-
kalno-instrumentalny uczniów ze
szko³y ponadgimnazjalnej w Jawi-
szowicach. M³odzie¿ recytowa³a
wiersze nawi¹zuj¹ce do wydarzeñ
z „piek³a na ziemi”, jakim z pew-
noœci¹ by³ KL Auschwitz-Birkenau.
W tej czêœci spotkania publicznoœæ
mia³a tak¿e okazjê wys³uchaæ piose-
nek oraz zapoznaæ siê z faktami do-
tycz¹cymi za³o¿enia i funkcjonowa-
nia obozu koncentracyjnego Au-
schwitz-Birkenau, utworzonego
w 1940 roku przez nazistowskie
Niemcy na okupowanych terenach
Polski. W drugiej czêœci wieczorni-
cy mia³a miejsce prezentacja dra Jacka Lachen-
dro, pracownika Pañstwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu, dotycz¹ca
dzia³alnoœci obozu œmierci ze szczególnym

uwzglêdnieniem jego oddzia³ywania na gminê
Brzeszcze. Prelegent po³o¿y³ du¿y nacisk na
kwestie ewakuacji KL Auschwitz-Birkenau
i jego wyzwolenie. Obóz koncentracyjny zosta³
za³o¿ony przez niemieckich nazistów w daw-
nych koszarach wojskowych w Oœwiêcimiu.
Pierwszy transport polskich wiêŸniów trafi³ tam
14 czerwca 1940 roku z wiêzienia w Tarnowie.
Z czasem w³adze SS rozbudowa³y obóz do tego

stopnia, i¿ sta³ siê on najwiêkszym cmentarzy-
skiem Europy. Od roku 1942 byli przywo¿eni
w masowych transportach ¯ydzi w celu ich eks-
terminacji w komorach gazowych Birkenau. We-

d³ug danych szacunkowych przyjêto, i¿ do KL
Auschwitz-Birkenau trafi³o ok. 1 mln 300 tys.
osób, z czego ok. 1 mln 100 zosta³o bestialsko
zamordowanych. Dla przyk³adu warto podaæ, i¿
w pewnym okresie w ca³ym kompleksie KL Au-
schwitz przebywa³o ponad 130 tys. wiêŸniów.
Z kolei w styczniu 1945 roku, czyli tu¿ przed
ewakuacj¹, znajdowa³o siê tam 67 tys. uwiêzio-
nych osób. Dr Jacek Lachendro mówi³ tak¿e na

temat zwi¹zków gminy Brzeszcze z obo-
zem Auschwitz-Birkenau. Na terenie tej
w³aœnie gminy wybudowano du¿y pod-
obóz Jawischowitz, zlokalizowany przy
obecnej ulicy Dworcowej, w pobli¿u PZ
nr 7. Jednak szczególnego znaczenia pod-
czas wieczornicy nabra³y wspomnienia
Wilhelma Brasse, by³ego wiêŸnia KL Au-
schwitz, o numerze obozowym 3444. Jest
on autorem zdjêæ znanych z podrêczni-
ków historii na ca³ym œwiecie, a przede
wszystkim to uczestnik i œwiadek najtra-
giczniejszych wydarzeñ z kart naszej hi-
storii. Dziœ Wilhelm Brasse, zawodowy
fotograf, ma 94 lata i mieszka w ¯ywcu.
Do KL Auschwitz trafi³ 31 sierpnia 1940
roku, w wieku 23 lat wraz z transportem
polskich wiêŸniów z Tarnowa. Jak sam

podkreœli³, w obozie Auschwitz przebywa³ 4 lata
i 8 miesiêcy, a ³¹cznie w czasie wojny przesie-
dzia³ za drutami 5 lat i jeden miesi¹c. Z uwagi
na to, i¿ ojciec jego by³ Austriakiem, móg³ pod-

Czas odpowiedzialnoœci
„Jedni buduj¹ obozy œmierci,
drudzy osi¹gaj¹ w nich œwiêtoœæ”.

J. Tischner

Józef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef Stolarczyk
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Spotkanie z Wilhelmem Brasse

O KL Auschwitz
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pisaæ Volkslistê i trafiæ do Wehrmachtu, ale tego
nie zrobi³, gdy¿ jest Polakiem i patriot¹. Tym
samym skaza³ siê na dramat obozowego ¿ycia.
Nim zosta³ obozowym fotografem utrwalaj¹cym
przede wszystkim wizerunki wiêŸniów do celów
ewidencyjnych, pracowa³ w ró¿nych koman-
dach. By³ zatrudniony przy budowie drogi,
czyszczeniu cegie³, transporcie cia³ do krema-
torium, przygotowywa³ teren pod budowê przy-
sz³ych budynków, a tak¿e pracowa³ w kartoflar-
ni. Od zimy 1941 roku a¿ do ewakuacji obozu
w styczniu 1945 roku, pracowa³ jako fotograf.
Do jego obowi¹zków nale¿a³o przede wszyst-
kim wykonywanie zdjêæ policyjnych wiêŸniom
w trzech ujêciach. Ponadto Wilhelm Brasse fo-
tografowa³ na zlecenie obozowego lekarza tatu-
a¿e, które czasami po œmierci wiêŸniów, zdjêciu
i wygarbowaniu skóry, stawa³y siê na przyk³ad
opraw¹ ksi¹¿ki. Inny niemiecki lekarz dr Josef
Mengele zleci³ mu wykonanie zdjêæ ok. 250 m³o-
dym ¯ydówkom, które mia³y pos³u¿yæ do ba-
dañ rasowych. Jedna z takich fotografii zacho-
wa³a siê do dziœ i jest szeroko znana na ca³ym
œwiecie. By³y równie¿ inne zdjêcia - kar³ów czy
chorych Cyganów na tzw. raka wodnego. Od
wiosny 1942 roku wiêzieñ Brasse wykonywa³
zdjêcia SS-manów. By³y zarówno fotografie por-
tretowe, jak równie¿ pocztówki.
Podczas ewakuacji obozu w styczniu 1945
roku otrzyma³ rozkaz zniszczenia wszystkich
negatywów, jednak go nie wykona³. Szczegól-
ny goœæ zaproszony na wieczornicê opowie-
dzia³ tak¿e o œw. o. Maksymilianie Kolbe. Pa-
miêta on jak przyjmowano tego zakonnika do
KL Auschwitz oraz w jaki sposób dosz³o do
jego mêczeñskiej œmierci. Opisa³ ze szczegó-
³ami apel, na którym œw. Maksymilian Kolbe
ofiarowa³ swoje ¿ycie za wiêŸnia skazanego
na karê œmierci w bunkrze g³odowym. Tego
dnia Wilhelm Brasse sta³ na apelu w innym
bloku, lecz dok³adnie s³ysza³ i widzia³, co
wówczas dzia³o siê na placu. Jak zauwa¿y³,
by³ to wyj¹tkowy przypadek, ¿e lagerführer
zgodzi³ siê na tak¹ wymianê. Wszyscy obecni
na wieczornicy, nie ukrywali ogromnego
wzruszenia.

Podobnie jak wiêkszoœæ pañstw europej-
skich jesteœmy spo³eczeñstwem starzej¹cym siê.
Co to oznacza w praktyce? Coraz mniej naro-
dzin, coraz wiêcej zgonów. Naturalnie poci¹ga
to za sob¹ okreœlone problemy spo³eczne, ta-
kie jak deficyt ludzi pracuj¹cych na emerytu-
ry czy te¿ niezrównowa¿ona polityka socjalna.
To wszystko wiemy, co jednak z faktem doko-
nanym zrobiæ?

Nie ma sensu przymykaæ oczu na
rzeczywistoœæ - brak reakcji spo-
³eczeñstwa w takich sytuacjach
jest co najmniej nies³ychanie lek-
komyœlny. Trzeba jasno uœwiado-
miæ sobie, ¿e problem dotyczy
nas bezpoœrednio, poniewa¿
struktura demograficzna naszej
gminy odzwierciedla ogólnokra-
jowe i ogólnoeuropejskie tenden-
cje. Jednostce trudno podj¹æ
konkretne dzia³ania w tak sze-
rokiej kwestii spo³ecznej, jednak
pojawi³a siê inicjatywa, do któ-
rej mo¿e przy³¹czyæ siê ka¿dy chêt-
ny. Fundacja Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach wy-
st¹pi³a z projektem utworzenia Ca³odobowego
Domu dla Osób Starszych i Niepe³nosprawnych
w Skidziniu. Dworek, który w tym momencie
znajduje siê w kiepskim stanie, mo¿e zostaæ prze-
kszta³cony w tego typu oœrodek. Jest chêæ wspó³-

pracy ze strony gminy, jest gotowy plan rozbu-
dowy i remontu obiektu, potrzeba jeszcze wielu
ludzi dobrej woli oraz ich zaanga¿owania w po-
mocy innym.

Jak mo¿na wesprzeæ dzia³ania dotycz¹ce
„Dworku”?

FIRMY
- sp. z o.o., spó³ka S.A., i inne spó³ki prawa han-
dlowego - posiadaj¹ce KRS - 10% dochodu rocz-
nego,
- osoby fizyczne prowadzacie dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ - 6% dochodu rocznego, poprzez przeka-
zanie 1% podatku,

OSOBY FIZYCZNE
- poprzez skalê podatkow¹ (niezale¿nie od Ÿró-
d³a dochodu, np. umowa o pracê, zlecenie, prawa
autorskie, zbycie akcji), czyli poprzez standardo-
wy PIT roczny z opodatkowaniem 18%, 32%,

OSOBA FIZYCZNA PROWADZ¥CA DZIA-
£ALNOŒÆ

- podatek liniowy (19% podatku rocznego od
dochodu),
- rycza³towo (od przychodów ewidencjonowanych)

Wskazówki dla chêtnych do z³o¿enia darowizny:
proszê wpisaæ numer OPP pod jakim widnieje w
Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS)
KRS: 0000005964
Tytu³: Dworek
Nastêpnie proszê wpisaæ kwotê, któr¹ pragniecie

Pañstwo przekazaæ dla OPP, podatku nale¿nego,
wynikaj¹cego z zeznania podatkowego, po za-
okr¹gleniu do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³.

Otwarte jest dla Pañstwa subkonto o nazwie
„Dworek”, na które mo¿na przekazaæ darowiznê.

FUNDACJA POMOCY SPO£ECZNEJ
UL.KOŒCIUSZKI 4, 32-620 BRZESZCZE,
Nr konta PEKAO S.A. O/Oœwiêcim 91 1240
4155 1111 0000 4630 6656
Z DOPISKIEM „DWOREK”

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego
w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrod-
ka odurzaj¹cego s¹d mo¿e orzec karê pozba-
wienia wolnoœci do lat 2. Natomiast za jazdê ro-
werem w stanie nietrzeŸwym lub pod wp³ywem
œrodka odurzaj¹cego grozi kara pozbawienia wol-
noœci do roku. Przypominamy równie¿, ¿e oprócz
kary pozbawienia wolnoœci s¹d obligatoryjnie
orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od
1 roku do lat 10. Natomiast jeœli kieruj¹c pojaz-
dem w stanie nietrzeŸwoœci sprawca spowodo-
wa³ wypadek w którym s¹ zabici lub ranni, s¹d
mo¿e orzec do¿ywotni zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych.  S¹d orzeka równie¿ œwiad-
czenie pieniê¿ne na rzecz instytucji lub organiza-
cji spo³ecznej zajmuj¹cych siê pomoc¹ ofiarom
wypadków drogowych. Ponadto w przypadku za-
wieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawie-
nia b¹dŸ ograniczenia wolnoœci, s¹d mo¿e orzec
przepadek pojazdu.

Kary za picie

Bo za 20-30 lat…

KPP  OœwiêcimKPP  OœwiêcimKPP  OœwiêcimKPP  OœwiêcimKPP  Oœwiêcim

KWKWKWKWKW

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

ARNIKA ul. S³owackiego 4
11.02 - 18.02
CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
04.02 - 11.02
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
18.02 - 25.02
SYNAPSA ul. £okietka 39
01.02 - 04.02
25.02 - 04.03

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

Dy¿ury aptek w lutymDy¿ury aptek w lutymDy¿ury aptek w lutymDy¿ury aptek w lutymDy¿ury aptek w lutym

Wizualizacja komputerowa

Dworek w Skidziniu
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9 stycznia w Gminie Brzeszcze odby³ siê 19
Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy, za³o¿ona
przez Jerzego Owsiaka 2 marca 1993 roku, to
fundacja charytatywna. Jej podstawowym celem
jest wspieranie potrzebuj¹cych, a w szczególno-
œci dzieci, i dzia³anie na rzecz poprawy stanu ich
zdrowia. Najbardziej znan¹ form¹ aktywnoœci
fundacji pozostaje coroczna, ogólnopolska impre-
za rozrywkowo-medialna o charakterze dobro-
czynnym nazwana „Fina³em Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy”. G³ównym jego elementem
jest granie „wielkiej orkiestry”, czyli ró¿nych ze-
spo³ów muzycznych. W czasie Fina³u organizo-
wane s¹ ró¿ne formy zbiórki funduszy, a najwa¿-
niejsza z nich to kwesta pro-
wadzona na ulicach miast
przez wolontariuszy.
- W Brzeszczach zbiórkê
datków dla WOŒP po raz
pierwszy przeprowadzili-
œmy w 1994 roku. Jednak¿e
nie by³a to typowa kwesta, nie
mieliœmy nawet charaktery-
stycznych dla orkiestry pu-
szek. Pieni¹dze zbieraliœmy
w szkole, a otrzymana kwotê
zawoziliœmy do sztabu w Cze-
chowicach-Dziedzicach. Po-
cz¹tki by³y bardzo trudne.
Mieszkañcy niechêtnie nam
pomagali. Parê lat póŸniej za-
dzwoni³am do Jurka Owsia-
ka i od 1998 roku zaczêliœmy swoj¹ akcjê do-
broczynn¹ ju¿ jako oficjalny, zarejestrowany
sztab. Po trzech latach do³¹czy³ do nas M³o-
dzie¿owy Parlament Gminy Brzeszcze” - mówi
Lucyna Wilkosz.
W tym roku zarówno w Polsce jak i na ca³ym
œwiecie zbierano datki na specjalistyczny sprzêt
niezbêdny w leczeniu dzieci z chorobami urolo-
gicznymi i nefrologicznymi. Na terenie Gminy
Brzeszcze a¿ 117 ochotników uczestniczy³o w gro-
madzeniu funduszy dla WOŒP, a najm³odszy z nich
mia³ 6 lat. Symboliczne czerwone serduszko przy-
klejali pod koœcio³ami, kaplicami, obok sklepu
Biedronka, Lidl i w Oœrodku Kultury. Wiêkszoœæ
mieszkañców nie przesz³a obok nich obojêtnie.
Chêtnie wrzucano pieni¹dze do puszek, poniewa¿
Jurek Owsiak udowodni³ ju¿ wiele razy, ¿e ka¿-
dy grosz bierze udzia³ w ratowaniu ¿ycia chorych.
Na pytanie zadane wolontariuszom Ani i Rafa³o-
wi „dlaczego wziêli udzia³ w Wielkiej Orkiestrze
Œwi¹tecznej Pomocy?”, oboje zgodnie odpowie-
dzieli, ¿e chc¹ pomóc potrzebuj¹cym, ¿e na co
dzieñ nie maj¹ mo¿liwoœci uczestniczenia w wy-
darzeniach, które tak bardzo zmieniaj¹ ¿ycie cho-
rych. T³umaczyli, ¿e widok wspieraj¹cych akcjê
ludzi sprawi³ im wiele radoœci mimo, i¿ zbiórkê
zaczêli ju¿ o 6.30 rano. Program dzieci i m³odzie-
¿y zorganizowany przez Bo¿enê Sobociñsk¹ przy
wspó³pracy z M³odzie¿owym Parlamentem Gmi-
ny Brzeszcze, Gminnym Zarz¹dem Edukacji,
Oœrodkiem Kultury, Urzêdem Gminy Brzeszcze,
Grup¹ „Charytatywni”, Stowarzyszeniem Wspól-
nota Samorz¹dowa, Konsorcjum Ochrony Ko-
palñ, szko³ami podstawowymi, gimnazjami, po-

licj¹, stra¿¹ miejsk¹ i stra¿¹ po¿arn¹, przyci¹gn¹³
na salê kinow¹ do Oœrodka Kultury spor¹ czeœæ
mieszkañców. Fina³ i odbywaj¹ce siê podczas nie-
go licytacje poprowadzili £ukasz Rados i Rafa³
Andreas. Do „Mini Talent Show” rozpoczyna-
j¹cego WOŒP mog³o zg³osiæ siê ka¿de dziecko
i ka¿dy nastolatek, który chcia³by pochwaliæ siê
szerszej publicznoœci na scenie swoimi niezwy-
k³ymi zdolnoœciami. Chêtnych do wziêcia udzia-
³u w tym show nie zabrak³o. Wystêpy rozpocz¹³
Mi³osz Szmytkowski pokazem akrobatycznym.
Talentem wokalnym zachwyci³y widzów Iza Cier-
pio³ piosenk¹ „Chcê tu zostaæ” zespo³u Farba,
Sandra Wato³a z zespo³u szkolno-przedszkolne-
go z Przecieszyna, œpiewaj¹ca utwór „Yesterday”
grupy The Beatles oraz Monika Walaszek wyko-

nuj¹c kolêdê „Lulaj¿e Jezu-
niu”. Uk³ady taneczne
przedstawi³y zespo³y Per-
fect, Szalone Ma³olaty,
Sempre, To nic oraz Sobo-
ta. Wiele emocji wywo³a³
Piotr Michalec prezentuj¹c
popping*. Z kolei Domini-
ka Jakubik wyrecytowa³a
wiersz „Kwoka” Jana Brze-
chwy. Podczas Fina³u wo-
lontariusze sprzedawali
ciasto, a stra¿ po¿arna za-
prezentowa³a sprzêt otrzy-
many w ramach kampanii
„Stop powodziom”. O go-
dzinie 17.30 na placu
przed Oœrodkiem Kultury

odby³ siê pokaz ratownictwa medycznego, wo-
zów i sprzêtu stra¿ackiego. Stra¿acy zaaran¿owali
scenê p³on¹cego samochodu i przedstawili, jak
przebiega akcja ratowania ¿ycia ludzi w nim uwiê-
zionych. Uœwiadomili widzom, ¿e w takiej sytu-
acji ka¿da sekunda odgrywa decyduj¹c¹ rolê.
PóŸniej na scenie Oœrodka pojawi³ siê równie¿
dobrze znany Brzeszczañskiej publicznoœci Psy-
chodelic Sexy Funk, nie raz goszcz¹cy na ma³ej
scenie Rock Reggae Festiwal, prê¿nie rozwijaj¹-
cy siê Interview oraz pochodz¹cy z Woli Ratelsi.
Grupy wyst¹pi³y z w³asnymi utworami o moc-
nym, gitarowym brzmieniu. Wystêpy zakoñczy-
³o tradycyjne ju¿ „œwiate³ko do nieba”, czyli po-
kaz sztucznych ogni.
Dziêki sponsorom: Gminie Brzeszcze, Oœrodko-
wi Kultury Brzeszcze, Stowarzyszeniu Wspólnota
Samorz¹dowa, rodzicom szkó³ podstawowych
i gimnazjów, Teresie Jankowskiej, Bo¿enie So-
bociñskiej, Grupie „Charytatywni”, Krioni.pl li-
cytowano kalendarze, przedmioty ceramiczne,
z³ot¹ bi¿uteriê, router, zestaw do pierwszej po-
mocy, p³yty, portfele, notesy, pocztówki z Przy-
stanku Woodstock oraz plakaty WOŒP. To, jak
przebiega³a tegoroczna impreza, najlepiej oddaj¹
s³owa Rafa³a Andreasa, jednego z prowadz¹cych:
- Tegoroczny Fina³ WOŒP w Brzeszczach by³
przede wszystkim bezpieczny i zakrêcony. Zebra-
liœmy masê pieniêdzy, dziêki czemu pobiliœmy
nasz regionalny rekord o ponad 3,6 tys. z³. Jest to
niezwykle radosne, jeœli tego jednego dnia wszy-
scy chcemy byæ razem. By³ to wspania³y karna-
wa³ dla tysiêcy ludzi. Prócz zebranej kwoty po-
zytywnie zaskoczy³y nas t³umy widzów, którzy

Dokonaliœmy przelewu pieniêdzy zebranych
przez Wolontariuszy Sztabu Brzeszcze na konto
Fundacji WOŒP. W sumie to 35 923,48 z³ oraz
du¿o waluty obcej i z³oty ³añcuszek z serdusz-
kiem. BRAWO! BRAWO! BRAWO! Dziêkuje-
my wszystkim Mieszkañcom
Gminy Brzeszcze, Goœciom,
Partnerom, Sztabowi, Spon-
sorom, Wspó³pracownikom,
ale przede wszystkim m³o-
dym Wolontariuszom, Na-
uczycielom, Rodzicom i Oso-
bom wspieraj¹cym.

Dziêki Pañstwu znowu pobiliœmy rekord wspie-
raj¹c leczenie dzieci chorych na choroby urolo-
giczne i nefrologiczne. Mamy nadziejê, ¿e uratu-
jemy zdrowie i ¿ycie wielu z nich. Jesteœcie
wspaniali!!! Tak trzymaæ!!! Grajcie w Wielkiej
Orkiestrze Œwi¹tecznej Pomocy do koñca œwia-
ta i o jeden dzieñ d³u¿ej!!!

Siema !!!
W imieniu Sztabu WOŒP Brzeszcze

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

Podsumowanie WOŒP
Justyna KwaœniakJustyna KwaœniakJustyna KwaœniakJustyna KwaœniakJustyna Kwaœniak

Graliœmy ju¿ po raz 19!

Wolontariusze WOŒP

przed Oœrodkiem Kultury ogl¹dali pokaz ratow-
nictwa medycznego i sztucznych ogni.”
W tym dniu zobaczyliœmy œwietne wystêpy i nowe
talenty, pos³uchaliœmy ciekawej muzyki, po-
znaliœmy metody postêpowania stra¿y po¿ar-
nej w nag³ych wypadkach, ale przede wszystkim
pomogliœmy milionom dzieci, które tak bardzo
na nas liczy³y, co z pewnoœci¹ by³o, jest i bêdzie
dla nas najwa¿niejsze.

*Popping - taniec powsta³y we Fresno w stanie Ka-
lifornia bêd¹cy mieszank¹ stylów tañca funk oraz
ulicznego. Polega on na szybkim spinaniu i rozluŸ-
nianiu miêœni tworz¹c efekt szarpniêcia na ciele.

Og³oszenie drobneOg³oszenie drobneOg³oszenie drobneOg³oszenie drobneOg³oszenie drobne
• Sprzedam mieszkanie własnościowe 47 m2

w Brzeszczach przy ul. Bolesława Prusa z ogrze-
waniem centralnym. Tel.: 784 611 043.

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

• Sprzedam mieszkanie M3 na Os. Paderewskie-
go na pierwszym piętrze o powierzchni 51,2 m2.
Tel.: 515 151 804 lub 692 570 642.

• Wynajmę halę o powierzchni od 300 do 500 m2

w Brzeszczach. Tel.: 502 055 361.

• Przyjmę do pracy cieślę, dekarza. Tel.:
502 055 361.

• Lokal do wynajęcia przy ul. Handlowej w Jawi-
szowicach - sklep oraz kiosk ruchu. Tel.:
668 855 496.

• Wynajmę lokal na działalność gospodarczą (ga-
binet kosmetyczny) w Brzeszczach przy ul. Nosa-
la 12 w Zakładzie Fryzjerskim. Tel.: 667 336 469.
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W zachodniej czêœci Europy œwiêty Wa-
lenty patronuje zakochanym od XV wieku,
a œwiêto to wywodzi siê z kultury anglosa-
skiej. Imiê Walenty oznacza zdrowy i silny.

Wiadomoœci podawane na temat jego pocho-
dzenia nie s¹ jednoznaczne. Mówi siê o dwóch
postaciach nosz¹cych to imiê - biskupie Terni
oraz rzymskim kap³anie. Istnieje jednak przy-
puszczenie, ¿e mo¿e to byæ ta sama osoba.
Walenty opiekowa³ siê przeœladowanymi za
wiarê - sam zosta³ za ni¹ uwiêziony, a nastêp-
nie, 14 lutego 269 roku, œciêty. Jego imiê ko-
jarzone jest z mi³oœci¹ - jak g³osi legenda,
udzieli³ œlubu poganinowi i chrzeœcijance. Inne
z podañ przypisuje podobny czyn ksiêdzu, któ-
ry potajemnie poœwiêca³ zwi¹zki zakochanych,
za co zosta³ skazany na œmieræ. Z nim
wi¹¿e siê pocz¹tek tradycji pisania kar-
tek - pokocha³ córkê stra¿nika, zanim
zgin¹³ podarowa³ jej liœæ w kszta³cie ser-
ca podpisany: „Od Twojego Walentego”.
Dzieñ Zakochanych do Polski trafi³ w la-
tach 90. XX wieku - kojarzymy go przede
wszystkim z mi³osnymi wierszykami,
wyznaniami, komediami romantycznymi.
Jaki jest naprawdê - kiczowaty, denerwu-
j¹cy, zbêdny? Czy wrêcz przeciwnie -
przyjemny i potrzebny? Jak postrzega-
my go u nas, w Polsce? S³awomir (28 lat)
uwa¿a, ¿e: „Jeœli ktoœ kogoœ kocha to nie-
potrzebne mu takie œwiêto, bo walentyn-
ki mo¿na robiæ przez ca³y rok”. Podob-
nie uwa¿a Pawe³ (33 lata). S³awek pod-
kreœla jeszcze, ¿e jest to okres pozwalaj¹cy
zarobiæ w³aœcicielom restauracji, kin, kwia-
ciarni oraz sprzedawcom okazjonalnych ga-
d¿etów. Zamiast kupowaæ zbêdny prezent,
woli w tym dniu wyjœæ do teatru. Uwa¿a, ¿e
s¹ wa¿niejsze uroczystoœci w roku dla ludzi
bêd¹cych w zwi¹zku - na przyk³ad rocznica
poznania siê. Mówi równie¿ o œlepym przej-
mowaniu zwyczajów z innych kultur: „Na-
œladowanie niektórych tradycji z Zachodu jest
w porz¹dku, ale taki dzieñ nie jest nam po-
trzebny. Ludzie huczniej obchodz¹ walentyn-
ki i bardziej je prze¿ywaj¹ ni¿, np. Œwiêto Nie-
podleg³oœci”. Pani Barbara i pan W³odzimierz
(oboje 60 lat) uwa¿aj¹, ¿e to ciep³e i radosne
œwiêto, przede wszystkim dla ludzi m³odych.
Sami go nie obchodz¹, ewentualnie kupuj¹
sobie czekoladki. Mówi¹, ¿e ten dzieñ ju¿ siê
w Polsce „przyj¹³” i nie widz¹ w tym niczego
z³ego, „o wiele bli¿ej nam do tego ni¿ do, np.
Halloween, które jest zupe³nie obce naszej
kulturze” - podkreœla pani Barbara i mówi da-
lej: „Przecie¿ jak dostaniemy ró¿ê, czy sami
obdarujemy ukochan¹ osobê drobnym prezen-
tem lub mi³ym s³owem, to jest to przyjemne.
W tym dniu powinniœmy równie¿ pomyœleæ
o wszystkich, których darzymy przyjaŸni¹”.
Rozalia (21 lat) nie obchodzi walentynek ze
wzglêdu na swój stan - singielka - lecz na pew-
no nie bojkotuje tego dnia. „Oczywiste jest,
¿e to dobry czas dla handlowców i ca³ego prze-

mys³u z tym zwi¹zanego. Po okresie bo¿ona-
rodzeniowym w lutym znów zbieraj¹ ¿niwo,
œwietnie zarabiaj¹c”.
I tak rzeczywiœcie jest - trzeba by³o coœ wy-
myœliæ, ¿eby w tym miesi¹cu ludzie równie¿
spêdzali czas w centrach handlowych. Sprze-
daj¹ siê przede wszystkim gad¿ety produko-
wane specjalnie na tê okazjê w kolorze czer-
wonym, przyozdobione serduszkiem: podusz-
ki, pluszowe misie, bi¿uteria, bielizna, pocz-
tówki. Handlowcy czêsto podnosz¹ cenê tych
produktów, które dostêpne s¹ ca³y rok, a w taki
dzieñ mog¹ liczyæ na wiêksz¹ ich sprzeda¿ - przy-
k³adem s¹ tu oczywiœcie czerwone ró¿e i czeko-
ladki, na opakowaniu których widnieje serce
lub czerwona wst¹¿ka. Modne s¹ równie¿ or-
ganizowane przez biura podró¿y specjalnie na
ten dzieñ wyjazdy we dwoje w romantyczne miej-
sca - Pary¿, Werona, Wenecja, Praga - a kina przy-

ci¹gaj¹ nas filmami o lekkiej mi³osnej tema-
tyce. Restauracje oferuj¹ menu z afrodyzjaka-
mi - krewetki z musem z awokado, krem bro-
ku³owy z p³atkami migda³owymi, suflet cze-
koladowy oraz dania w aromatycznych przy-
prawach: chilli, cynamon, imbir, kardamon -
wino oraz muzykê gran¹ na pianinie i skrzyp-
cach - cena romantycznej kolacji waha siê
œrednio od 140 do 300 z³ za parê. Jeden z kra-
kowskich hoteli proponuje nam za oko³o 1000
z³ dwa noclegi w luksusowym apartamencie,
romantyczn¹ kolacjê przy œwiecach, butelkê
wina oraz masa¿ dla dwojga. Równie¿ SPA
oferuj¹ zabiegli dla par (najbardziej popular-
ne s¹ te pobudzaj¹ce zmys³y - z wykorzysta-
niem olejków eterycznych i czekolady). Ro-
zalia dodaje: „Uwa¿am za s³uszne ustanowie-
nie takiego dnia (nale¿y siê zakochanym). Je-
œli chodzi o sposób celebrowania walentynek,
pomys³ów jest tyle ile ludzi kochaj¹cych siê,
jedni obchodz¹ hucznie, inni skromnie, zda-
rzaj¹ siê pary, które ignoruj¹ je, a mi siê wy-
dajê, ¿e chodzi jak zwykle o pamiêæ, bo ta jest
najwa¿niejsza. Jedno co mnie z pewnoœci¹
przera¿a to t³umy, które uderzaj¹ tego dnia do
kin na dan¹ komediê romantyczn¹ rozrekla-
mowan¹ specjalnie na tê okazjê. Mo¿e pomys³
nie najgorszy, ale problem taki, ¿e tego dnia
miliony maj¹ ten sam. Drobne gesty charakte-
rystyczne w tym czasie mog¹ byæ bardziej uro-
cze, gdy bez powodu robimy niespodziankê

ukochanej osobie”. Pani Józefa z mê¿em Ja-
nuszem (50 lat) krytykuj¹ zapo¿yczenie tego
œwiêta z zagranicy, uwa¿aj¹c je za „œwiêto
m³odzie¿owe”. Jednak od kilku lat mimowol-
nie je obchodz¹, obdarowuj¹c siê symbolicz-
nymi czekoladowymi smako³ykami. Piotr (23
lata) - osoba samotna - uwa¿a, ¿e: „Dzieñ 14
lutego to dzieñ dla wra¿liwych, uczuciowych,
ciep³ych i romantycznych osób, jednym s³o-
wem - kobiet. Ten dzieñ nazwany jest „œwiê-
tem zakochanych”. Mówi¹c „zakochanych”
mamy oczywiœcie na myœli zakochane kobiety.
Nale¿y jednak obaliæ b³êdne spo³eczne prze-
konanie, ¿e chodzi tu o relacje damsko-mêskie”.
Podobnie uwa¿a Kamil (26 lat), który mówi,
¿e prawie ka¿da kobieta uwielbia ten dzieñ,
prezenty i romantyczne wieczory, natomiast
prawie ¿aden mê¿czyzna nie przepada za tym
œwiêtem. Inne zdanie na ten temat ma Iza (26

lat): „Walentynki s¹ mi obojêtne. Wiêk-
szoœæ facetów zachowuje siê w tym dniu,
jakby sobie nagle przypomnieli o istnie-
niu swojej drugiej po³owy i ograniczaj¹
siê do wymuszonego prezentu, za który
musimy byæ wdziêczne”. Dodaje, ¿e ma
kogoœ, kto nie czeka na ten dzieñ, ¿eby
udowodniæ swoje uczucie.
Walentynki mog¹ byæ w jakiœ sposób „po-
mocne” dla osób, które s¹ samotne. Mog¹
one w ten dzieñ wys³aæ swojej sympatii
bukiet kwiatów lub kartkê z wyznaniem
i liczyæ na to, ¿e ich uczucie zostanie
odwzajemnione. Zwyczaj wysy³ania (lub
podrzucania) kartek, czêsto anonimowych,
jest chyba najbardziej popularny wœród na-
stolatków. Mo¿e ten dzieñ nie by³by tak

Ÿle oceniany przez niektórych, gdyby zakochani
po prostu chcieli go spêdziæ razem, niekoniecz-
nie w ekskluzywnej restauracji, ale wspólnie,
bo na co dzieñ wielu z nas narzeka na brak cza-
su, nawet dla najbli¿szej osoby. Zamiast sku-
piaæ siê na szukaniu prezentu, powiedzmy to
sobie szczerze, czêsto niepotrzebnego i tandet-
nego, lub na wyborze jak najlepszego lokalu
powinniœmy raczej zwróciæ uwagê na relacje
panuj¹ce w naszym zwi¹zku.
W przejmowaniu tradycji z innych kultur pewnie
nie ma niczego z³ego - zawsze jest to urozmaice-
nie, coœ nowego, obrzêdy te s¹ przecie¿ radosne.
Jednak nie mo¿na przy tym zapominaæ o celebra-
cji naszych rodzimych œwi¹t oraz pamiêtaæ o tym,
¿eby ca³a otoczka i nastawienie sprzedawców na
zysk nie przes³oni³o zakochanym radoœci, któr¹
mog¹ siê dzieliæ w tym dniu.

14.01.2011 r. w oœrodku zdrowia
przy ul. Nosala odby³a siê akcja
poboru krwi. Na apel odpowie-
dzia³o 58 krwiodawców, oddano ³¹cznie 26 li-
trów 100 ml krwi. Nastêpna akcja odbêdzie siê
11 marca 2011 r. Zapraszamy.
Pozdrawiam
Sekretarz HDK Brzeszcze

Uczucie w cenie

Ewa RogalaEwa RogalaEwa RogalaEwa RogalaEwa Rogala

Pobór krwi

Andrzej MiœkowiecAndrzej MiœkowiecAndrzej MiœkowiecAndrzej MiœkowiecAndrzej Miœkowiec

Walentynkowy inwentarz w sklepach
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Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Noworyt¹,
psychologiem, terapeut¹ uzale¿nieñ.

Katarzyna Senkowska: Przemoc jest tematem,
który cyklicznie powraca - za spraw¹ mediów,
przeprowadzanych akcji spo³ecznych, czy te¿
nowych ustaw o przeciwdzia³aniu temu zjawi-
sku. Wydaje siê jednak, ¿e w du¿ej mierze
wci¹¿ stanowi temat tabu lub fakt, do którego
nie bardzo wiadomo jak siê ustosunkowaæ. Nie
mówiê oczywiœcie o zamachach terrorystycz-
nych zas³yszanych w radiu czy TV, ale krzy-
kach i wyzwiskach u s¹siadów za œcian¹.

Barbara Chrz¹szcz-Noworyta: Na pocz¹tek
warto uœwiadomiæ sobie, ¿e problem ma o wiele
szerszy zasiêg ni¿ zak³ada powszechna opinia.
Najczêœciej kojarzy siê z sytuacj¹, w której ktoœ
kogoœ bije lub gwa³ci, okrada, grozi broni¹ - noc¹,
w jakiejœ ma³o uczêszczanej, s³abo oœwietlonej
uliczce. Nagle z zaskoczenia atakuje obcy cz³o-
wiek, doznany szok obni¿a nasze reakcje obron-
ne. Na ogó³ nie zdajemy sobie sprawy, ¿e takie
dzia³ania to „tylko” co najwy¿ej po³owa przeja-
wów przemocy na œwiecie. W pozosta³ych przy-
padkach wydarzenia rozgrywaj¹ siê w domu - teo-
retycznie naszej najbezpieczniejszej przestrzeni,
a sprawc¹ jest najbli¿sza osoba. Naturalnie ata-
kowaæ mo¿e ka¿dy, bez wzglêdu na p³eæ, jednak
w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci sytuacji to kobiety
staj¹ siê ofiarami - w naszym œrodowisku najbar-
dziej typowym objawem przemocy domowej jest
znêcanie siê mê¿a nad ¿on¹ (dla wiêkszej jasno-
œci bêdê wiêc pos³ugiwaæ siê tymi pojêciami, ze
œwiadomoœci¹, ¿e problem dotyczy tak samo part-
nerów/partnerek, konkubin/konkubentów itp.).
Przemoc domowa zachodzi wtedy, gdy jednost-
ka próbuje zdominowaæ psychicznie lub fizycz-
nie (przez bicie, uderzanie, szarpanie) otoczenie
lub pojedyncz¹ ofiarê - dzieci, rodziców lub in-
nych cz³onków rodziny, u¿ywaj¹c gróŸb, zastra-
szania, by raniæ moralnie lub fizycznie. Narusza
prawa i dobra osobiste (agresja mo¿e odnosiæ siê
te¿ do przedmiotów ofiary - to jasny komunikat:
zobacz, co ja z tob¹ zrobiê…), nara¿a zdrowie
na powa¿ne szkody, wywo³uje lêk, ubli¿a, stosu-
je destruktywn¹ krytykê, drwi, wyzywa, poni¿a.
I to przez d³u¿szy czas, nie jednorazowo. Prze-
moc psychiczna przejawia siê w taktyce nacisków
(ktoœ grozi zabraniem pieniêdzy, telefonu, kluczy
od auta, a nawet samobójstwem) oraz w braku
szacunku, nie udzielaniu odpowiedzi na pytania,
lekcewa¿eniu, szczególnie w obecnoœci innych,
nadu¿yciu zaufania - w k³amstwach, chorobliwej
zazdroœci, w niedotrzymywaniu obietnic czy
wspólnych uzgodnieñ. Czêsto sprawca d¹¿y te¿
do izolowania ofiary. Naturalnie obawia siê osób
i instytucji, które stan¹ po jej stronie, uœwiado-
mi¹, ¿e mo¿e, a nawet powinna siê broniæ. Wte-
dy zacznie siê buntowaæ i przestanie byæ dobrym
materia³em na ofiarê. Sprawca chce mieæ j¹ tyl-
ko dla siebie, na w³asnoœæ, jak zdobycz. Bloku-
je lub pods³uchuje rozmowy, ¿¹da by mówi³a
dok¹d idzie i okreœla dok¹d iœæ wolno. Zawiera
siê w tym równie¿ przemoc seksualna - dochodzi
do niej za ka¿dym razem, gdy podejmuje siê
wspó³¿ycie z partnerem wbrew jego/jej woli. Coœ
czego teraz akurat nie chcê, a muszê robiæ, bo tak

ktoœ inny chce. To ju¿ kompletnie zamkniêta sfe-
ra (i przekonanie, ¿e w ma³¿eñstwie gwa³t nie
istnieje…!), o tym kobiety ju¿ w ogóle nie chc¹
mówiæ. Milcz¹.

K. S.: Jako mimowolni œwiadkowie takich wy-
darzeñ raczej nie podejmujemy ¿adnych dzia-
³añ. Nie chcemy siê wtr¹caæ - poza tym: dono-
siæ na s¹siada...?

B. Ch-N.: W naszym spo³eczeñstwie panuje doœæ
du¿a ostro¿noœæ przed nazywaniem tych rzeczy
po imieniu. Bardzo czêsto mówi siê po prostu, ¿e

„w tej rodzinie co jakiœ czas wybuchaj¹ awan-
tury” czy wrêcz „nieporozumienia”. Oczywiste,
¿e wspólne ¿ycie dwojga czy wiêcej osób zak³a-
da ró¿nice pogl¹dów, ka¿dy jest przecie¿ odrêbn¹
jednostk¹ - chodzi jednak o to, w jaki sposób roz-
wi¹zuje siê konfliktowe sytuacje. Jeœli zawieraj¹
w sobie zamierzone dzia³anie zmierzaj¹ce do kon-
trolowania i podporz¹dkowania kogokolwiek,
wtedy bez w¹tpienia jest to przemoc. Nie sprzecz-
ki, nie drobne k³ótnie, ale PRZESTÊPSTWO œci-
gane z urzêdu (czyli osoba pokrzywdzona nie
musi wyra¿aæ zgody na to, by toczy³a siê sprawa
karna). Wielu ludzi nie dostrzega tego jasnego
kontrastu pozostawiaj¹c ofiarê samej sobie. Bo
co siê bêdê wtr¹ca³, to ich sprawy. Tak widocz-
nie maj¹. Trzeba sobie uœwiadomiæ, ¿e myœl¹c
tymi kategoriami w praktyce niejednokrotnie po-
zwalamy na krzywdzenie drugiego cz³owieka.
Mo¿e na moment spróbujmy siê postawiæ w sy-
tuacji takiej kobiety…? Zwykle wracamy do
domu po pracy z b³ogim uczuciem rozleniwie-
nia, myœl¹c o chwili odpoczynku. „Problemami”
zajmiemy siê zaraz - ugotowaæ dzieciom obiad,
nastawiæ pranie, przejrzeæ pocztê i zebraæ rachun-
ki do zap³acenia. Ona te¿ wraca do domu albo
z niego wcale nie wychodzi (o czym dalej). Przy
wejœciu nie rzuci lekko rêkawiczek na komodê.
On tego nie lubi. Musz¹ byæ w lewej górnej szu-
fladzie, bo tam jest ich miejsce. Jedyn¹ ulgê przy-
nosi zdjêcie paska, bo pod bluzk¹ nie zagoi³y siê
jeszcze otarcia skóry. Obiad - a zosta³o niewiele

czasu - musi byæ ciep³y, ale nie gor¹cy, broñ Bo¿e
nie przesolony i podany dok³adnie w chwili kie-
dy on wróci. Ani minuty wczeœniej ani póŸniej.
Przypomina sobie nagle, ¿e przez przypadek spo-
tka³a dziœ na ulicy kolegê ze szko³y - oby tylko
nikt tego nie zauwa¿y³. I nie wspomnia³ mu o tym
mimochodem. A jeœli jednak… albo nie bêdzie
móg³ znaleŸæ jakiejœ koszuli…to ¿eby tylko dzie-
ci nie s³ysza³y, ¿eby to nie by³o przy stole jak
ostatnio.

K. S.: Mo¿na tylko próbowaæ wyobraziæ so-
bie, co w rzeczywistoœci prze¿ywa taka kobie-
ta. Jednak mimo codziennych upokorzeñ naj-
czêœciej nie podejmuje ¿adnych dzia³añ...

B. Ch-N.: Ofiary rzadko zg³aszaj¹ siê na policjê,
powodów jest wiele, gdy¿ sytuacja zazwyczaj
bardzo skomplikowana. Po pierwsze - to m¹¿. Jak
mo¿na donieœæ na w³asnego mê¿a. Potem wstyd
- ludzie pomyœl¹, ¿e mnie nie kocha, a przecie¿
wcale tak nie jest, oni go nie znaj¹! Te¿ mniej
uœwiadomiony wstyd ZA niego - ¿e by³ do tego
zdolny… iœæ na policjê I CO, po po³udniu wróciæ
do domu - samej?! Przecie¿ po czymœ takim pie-
k³o mo¿e nie mieæ ju¿ ¿adnych granic. Co ludzie
powiedz¹… ¿e jestem z³¹ ¿on¹,… a mo¿e ja jed-
nak prowokujê, tak jak on mówi, mo¿e faktycz-
nie jestem winna…? Usprawiedliwia sprawcê,
niezmiennie wierzy, ¿e on siê zmieni. Czasem
dochodzi te¿ strach przed utrat¹ partnera - niech-
by bi³, ale jest - i wyuczona bezradnoœæ: nie dam
rady nic sama zrobiæ. Najczêœciej sprawca wy-
biera sobie ofiarê ju¿ sam¹ w sobie s³ab¹ psychicz-
nie, nieasertywn¹, nie potrafi¹c¹ broniæ w³asne-
go zdania, z obni¿on¹ samoocen¹, tak¹, która za
bardzo kocha i boi siê, by nie straciæ mê¿a. Czê-
sto s¹ to kobiety uzale¿nione finansowo, ³atwiej
mo¿na nimi manipulowaæ i im groziæ. Czasem
m¹¿ wysy³a te¿ jasny komunikat „beze mnie je-
steœ nikim!” - i ¿ona trwa w przekonaniu, ¿e jej
wartoœæ od tego w³aœnie zale¿y. Jeœli by³a bita te¿
w dzieciñstwie, wykszta³ca siê u niej wewnêtrz-
ne przeœwiadczenie, ¿e pewnie jednak na nic lep-
szego nie zas³uguje. Naturalnie wystêpuj¹ te¿
emocjonalne skutki doœwiadczania przemocy, to
nie tylko siñce i zadrapania. Te pierwsze wcale
nie musz¹ siê od razu ujawniaæ, mog¹ pojawiaæ
siê powoli i kumulowaæ. U osób, które prze¿y³y
ogromn¹ traumê, pojawia siê zespó³ stresu poura-
zowego (zaburzenia emocjonalne). Od pewnego
czasu tak samo diagnozuje siê równie¿ zaburze-
nia w funkcjonowaniu psychicznym u ofiary prze-
mocy, bo one tê traumê maj¹ ci¹gle. Pojawia siê
wiêc chroniczny smutek, zmiennoœæ nastrojów,
p³aczliwoœæ, s³aba kontrola emocji, wybuchy z³o-
œci, impulsywnoœæ, brak zaufania w stosunku do
ludzi. W kontaktach z nimi zwykle spodziewa siê,
¿e zostanie potraktowana jak zwykle: bez szacun-
ku. Przecie¿ we w³asnym mniemaniu jest g³upia,
s³aba, nic niewarta, wiêc czemu inni mieliby byæ
dla niej dobrzy. Jeœli ju¿ s¹, to na pewno z litoœci
lub po to by póŸniej to jakoœ wykorzystaæ. Tak
czêsto myœli maltretowana kobieta. Nigdy nie
potrafi siê w pe³ni rozluŸniæ, ma tak¿e ograni-
czon¹ empatiê, poniewa¿ nie potrafi odczuwaæ
innych emocji, gdy¿ jest tak silnie skoncentro-
wana  na swoim problemie. Zani¿a siê jeszcze dra-
styczniej samoocena, wystêpuje poczucie odrzu-
cenia, sk³onnoœæ do izolacji. Przecie¿ jeœli ktoœ j¹

WYWIAD

Niechby bi³, ale jest…



Odg³osy Brzeszcz     luty 2011 13

otwarcie zapyta co siê dzieje w domu, musia³aby
siê wykrêcaæ lub... opowiadaæ. Nie ma w tym
wszystkim chwili wytchnienia - po jakimœ czasie
staje siê zupe³nie bierna, zrezygnowana, nie po-
dejmuje dzia³añ, by zmieniæ tê sytuacjê, nie jest
w stanie sobie z niczym poradziæ. Trwa w sta-
gnacji i odrêtwieniu.

K. S.: Co sprawia, ¿e niektórzy nie mog¹ po-
wstrzymaæ siê przed czêstymi wybuchami agre-
sji, które wy³adowywuj¹ na najbli¿szym oto-
czeniu? Co napêdza ich wœciek³oœæ i sk¹d ona
siê bierze?

B. Ch-N.: Sprawcy to zazwyczaj ludzie z niskim
poczuciem w³asnej wartoœci, w swych oczach
silni w³aœnie w kontraœcie z ofiar¹. Najczêœciej
nie maj¹ powa¿ania poza domem, w pracy nie
s¹ postrzegani jako osoby silne. Jeœli nie mog¹
zdobyæ autorytetu, zapewniaj¹ sobie w zamian
strach. Jak mnie nie szanuj¹, niech siê chocia¿
boj¹. Tacy ludzie maj¹ zaburzon¹ osobowoœæ,
czêsto nadu¿ywaj¹ alkoholu, bo to rozluŸnia
kontrolê (choæ nale¿y zaznaczyæ, agresjê trzeba
mieæ w sobie, alkohol jej nie powoduje, on j¹
tylko uwalnia). Doroœli sprawcy przemocy ni-
gdy nie czuli siê kochani - kiedy byli bici i bez-
bronni, nie mieli na kim wy³adowaæ frustracji.
Nikt im nie pomóg³. Pewnie dlatego nie szanuj¹
ludzi ogólnie, nie tylko najbli¿szych - traktuj¹
ich jak przedmioty którymi mo¿na dowolnie ma-
nipulowaæ („Zabiorê ci dzieci jak pójdziesz do
s¹du”). Za zaciœniêtymi piêœciami kryje siê ma³y,
p³acz¹cy i posiniaczony ch³opczyk. Na ogó³
sprawcy zachowuj¹ siê podobnie podczas inter-
wencji policji - wypieraj¹ siê znêcania lub prze-
konuj¹, ¿e to kobieta atakuje i oni musz¹ siê bro-
niæ. Próbuj¹ te¿ „zakumplowaæ siê” z policjan-
tami - bo ka¿da baba to histeryczka, czasem
ju¿ nie da siê wytrzymaæ, trzeba j¹ przywo-
³aæ do porz¹dku. Z premedytacj¹ udaj¹ potul-
nych, uporz¹dkowanych, spokojnych - wtedy
¿ona jeszcze wiarygodniej wychodzi na roztrzê-
sion¹ wariatkê. Czêsto jest te¿ tak, ¿e kobiety
nie wytrzymuj¹ psychicznie, nie potrafi¹ sobie
poradziæ - wybuchaj¹ z³oœci¹ i ¿alem, czego ob-
raz idealnie wplata siê w ten wizerunek. W sy-
tuacji, gdy czuj¹c jeszcze ból po kopniaku s³y-
szy mê¿a, który protekcjonalnym tonem, spokoj-
nie i elokwentnie wyjaœnia aspirantom, ¿e „¿ona
znów ma napady babskich nastrojów”, trud-
no nie wpaœæ w z³oœæ - ¿al, niedowierzanie ¿e
MO¯NA w ¿ywe oczy… kiedy przed chwil¹…
a¿ d³awi¹ za gard³o bezsiln¹ furi¹. Status spo-
³eczny nie ma wp³ywu na to czy przemoc siê po-
jawia - ale ludzie z lepszym wykszta³ceniem po-
trafi¹ byæ w zadawaniu cierpienia psychicznego
bardziej wyrafinowani i wyrachowani. To tzw.
przemoc ch³odna - bez alkoholu. Jak ktoœ stosu-
je przemoc pod jego wp³ywem, mo¿na zadzwo-
niæ i policja go zabierze, istnieje dowód. A je-
œli nie jest pijany to mo¿na go tylko pouczyæ -
i drzwi zamkn¹ siê za policjantami z mi³ym
uœmiechem pana domu.

K. S.: Co w praktyce powinna zrobiæ kobieta,
jak skutecznie siê broniæ, gdzie mo¿e szukaæ
pomocy i jakie s¹ szanse na normalne ¿ycie bez
upokorzeñ i strachu? Co musi zrobiæ kobieta
by siê ratowaæ?

B. Ch-N.: Musi przemoc nazwaæ przemoc¹. Przy-
znaæ przed sam¹ sob¹, ¿e to NIE tylko nieporo-
zumienia, a przestêpstwo. PóŸniej powiedzieæ
o tym innym zaufanym ludziom - by nie trzymaæ
tego w sobie, wyrzuciæ napiêcia, lêk, a tak¿e po
to, by w razie konfrontacji byli œwiadkowie. Mo¿e
te¿ nagraæ sprawcê na dyktafon czy telefon, by
mieæ dowody. W niebezpiecznych sytuacjach
unikaæ prowokacji - nie j¹trzyæ. Zw³aszcza gdy
w domu s¹ dzieci - wezwaæ
policjê, by zabrali awantu-
ruj¹cego siê mê¿a. Jednym
z najwa¿niejszych dzia³añ
powinno byæ jednak przy-
gotowanie planu na wypa-
dek, jeœli trzeba by opuœciæ
mieszkanie - by mieæ po-
czucie, ¿e jest du¿o mo¿li-
woœci. Jeœli m¹¿ stosuje
przemoc ekonomiczn¹,
trzeba rozwa¿aæ wniosek
o alimenty, popytaæ praw-
nika. Takie przygotowanie
dodaje pewnoœci, kobieta
przestaje byæ bezbronna.
Jak ju¿ wspomnia³am, w po-
stêpowaniu na drodze s¹do-
wej nie jest wymagana zgo-
da czy skarga osoby pokrzywdzonej, jednak naj-
lepiej, by to ona z³o¿y³a doniesienie. Mo¿e zg³o-
siæ siê do Punktu Konsultacyjnego przy ul. Ko-
synierów, gdzie prowadzona jest terapia i mo¿na
skorzystaæ z porady prawnej. Przemoc jest niczym
innym, jak przestêpstwem, œciganym z urzêdu
z art. 207 kodeksu karnego. Kara za znêcanie wy-
nosi od 3 miesiêcy do 5 lat, ze szczególnym okru-

W niedzielê 9 stycznia
2010 roku po raz 19. w po-
wiecie oœwiêcimskim za-
gra³a Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy. Wzo-
rem lat ubieg³ych policjanci
realizowali dzia³ania pre-
wencyjne skierowane na
zapewnienie organizatorom
i wolontariuszom bezpie-
czeñstwa. W rejony, gdzie
kwestowali ochotnicy, ru-
szy³y dodatkowe patrole.
Ca³y czas utrzymywano sta-
³y kontakt z oœwiêcimskim
Sztabem WOŒP, aby w przypadku jakiegokolwiek
zagro¿enia policjanci mogli natychmiast reago-
waæ. Ponadto w Komendzie Powiatowej Policji
w Oœwiêcimiu wœród policjantów i pracowników
cywilnych przeprowadzona zosta³a zbiórka pie-
niêdzy na rzecz WOŒP.
Przy tego rodzaju akcjach nale¿y pamiêtaæ, ¿e
w ka¿dym spo³eczeñstwie s¹ osoby, które szukaj¹
okazji zdobycia ³atwego zysku, w sposób sprzecz-
ny z prawem i czêsto oparty na ludzkiej krzyw-
dzie. Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo kwestu-
j¹cych, poni¿ej prezentujemy kilka prostych za-
sad, prosz¹c o ich przestrzeganie.

cieñstwem do 10 lat, jeœli dosz³o do prób samo-
bójczych z tego powodu - od 2 do 12 lat. Spraw-
cy nie s¹ bezkarni. Najpierw prowadzi siê po-
stêpowanie przygotowawcze, które koñczy siê
aktem oskar¿enia wydanym przez prokuraturê
i w s¹dzie po udowodnieniu winy zapada wyrok.
Od 1998 roku dzia³a tak¿e procedura Niebieskiej
Karty - funkcjonariusz na interwencji wype³nia
j¹ i przekazuje dzielnicowemu, a ten z kolei ma

obowi¹zek nie rzadziej jak raz
w miesi¹cu monitorowaæ stan rze-
czy w danej rodzinie. Mo¿e te¿
skontaktowaæ z Poradni¹ Leczenia
Uzale¿nieñ, pedagogiem w szkole
dzieci, Oœrodkiem Pomocy Spo-
³ecznej. Jak to w praktyce bywa -
niekiedy karta tylko jest za³o¿ona
i na tym siê koñczy, ale mo¿e bar-
dzo pomóc w ewentualnym œledz-
twie, jest dowodem, ¿e coœ z³ego
siê dzia³o. Jeœli ofiara nie chce ze-
znawaæ, s¹d mo¿e powo³aæ na
œwiadków, funkcjonariuszy policji,
do³¹czyæ do akt tê kartê i orzec
wyrok. Czêsto jest i tak, ¿e ofiara
wystêpuje w s¹dzie jako oskar¿y-
ciel posi³kowy - kobiety korzystaj¹
z tego prawa.

K. S.: Miejmy nadziejê, ¿e bêd¹ to robi³y
coraz czêœciej. Odwa¿¹ siê powiedzieæ
„doœæ” i podejm¹ konkretne dzia³ania - a jeœli
ju¿ nawet nie dla siebie samej, to dla dzieci,
by zapewniæ im normalne ¿ycie.

1. Na kwestê nie chodŸ sam,
najlepiej zbieraj datki w gru-
pie i pod czujnym okiem pe³-
noletniego opiekuna.
2. Unikaj miejsc ma³o uczêsz-
czanych przez ludzi, takich
jak podwórka, bramy przej-
œciowe, a po zmroku parki
i skwery.
3. Zwracaj uwagê na osoby
zachowuj¹ce siê podejrza-
nie, w takim przypadku ko-
rzystaj z pomocy osób do-
ros³ych lub natychmiast po-
wiadom policjê.

4. W razie napadu nie staraj siê za wszelk¹ cenê
ratowaæ skarbonki, przecie¿ Twoje zdrowie jest
najwa¿niejsze. Staraj siê raczej zapamiêtaæ jak
najwiêcej szczegó³ów rysopisu sprawcy i drogê
jego ucieczki, które nastêpnie przeka¿esz policji.
5. Podczas ucieczki sprawcy g³oœno wzywaj
pomocy.
6. Tak samo reaguj, gdy widzisz, ¿e inny wolon-
tariusz potrzebuje wsparcia.
7. Dla w³asnego bezpieczeñstwa posiadaj przy so-
bie telefon komórkowy i pamiêtaj - telefon alar-
mowy na policjê to 997 lub 112.

Policjanci strzegli bezpieczeñstwa
wolontariuszy podczas XIX Fina³u WOŒP

KPP  OœwiêcimKPP  OœwiêcimKPP  OœwiêcimKPP  OœwiêcimKPP  Oœwiêcim

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska
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W Powiatowym Urzêdzie Pracy w Oœwiê-
cimiu na koniec 2010 r. bezrobocie wynios³o
11,3 procent, co oznacza, ¿e pracy nie mia³o
6531 osób. Tylko w grudniu zarejestrowa³o siê
1014 nowych bezrobotnych. Z terenu gminy
Brzeszcze na koniec ubieg³ego roku zarejestro-
wane by³y 664 osoby, czyli o 84 wiêcej w po-
równaniu do poprzedniego kwarta³u.

 - Niestety nowy rok nie zapowiada siê najlepiej,
a nasz Urz¹d Pracy ma otrzymaæ z Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej
o oko³o 70 procent mniej
pieniêdzy na aktywizacjê
zawodow¹ osób bezrobot-
nych. Kwota na ten cel
w powiecie oœwiêcimskim
w tym roku szacowana jest
na poziomie 4,2 miliona
z³otych. Nie jest adekwatna
do aktualnej sytuacji na ryn-
ku pracy. I tak, w porówna-
niu do roku ubieg³ego, na
ten cel wydatkowano 14 mi-
lionów z³otych. Nie bêd¹ re-
alizowane niektóre formy
przeciwdzia³ania bezrobo-
ciu, a pozosta³e zostan¹
ograniczone w znacznym
stopniu - mówi dyrektor
Powiatowego Urzêdu Pracy
w Oœwiêcimiu Wies³awa
Drabek-Polek. Z analizy
sytuacji osób bezrobotnych w naszej gminie wy-
nika, ¿e ze wzglêdu na czas pozostawania bez
pracy - od miesi¹ca do trzech - niepracuj¹cych
by³o 189 osób. Ze wzglêdu na wiek - najwiêcej
bezrobotnych mamy w przedziale od 25 do 35 lat
(w ubieg³ym roku by³o ich zarejestrowanych 235).
Ze wzglêdu na wykszta³cenie - najwiêkszy pro-
blem ze znalezieniem pracy maj¹ osoby z wy-
kszta³ceniem zasadniczym zawodowym (w 2010 r.

by³o ich 182). Pozytywnym sygna³em aktywno-
œci zawodowej osób bezrobotnych z gminy
Brzeszcze jest to, i¿ 112 z nich znalaz³o wyma-
rzon¹ pracê, 17 przesz³o szkolenia, 28 rozpoczê-
³o sta¿, a 14 podjê³o prace spo³ecznie u¿yteczne.
W realizowanym w ubieg³ym roku przez Urz¹d
Pracy w Oœwiêcimiu projekcie „Aktywizacja za-
wodowa”, finansowanym z Programu Operacyj-
nego Kapita³ Ludzki, z terenu gminy Brzeszcze
udzia³ wziê³o 113 osób, co stanowi³o 11 procent
wszystkich uczestników projektu. W ramach pro-

jektu 54 osoby skorzysta³y ze
sta¿u, 38 osób podnios³o lub
naby³o nowe kwalifikacje za-
wodowe, a 21 otrzyma³o do-
tacje na podjêcie w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej.
£¹cznie w 2010 roku z terenu
gminy Brzeszcze zaktywizo-
wano 261 osób bezrobotnych.
- Pomimo trudnej sytuacji na
lokalnym rynku pracy Urz¹d
Pracy w Oœwiêcimiu podej-
mowaæ bêdzie dzia³ania ma-
j¹ce na celu pozyskanie do-
datkowych œrodków na akty-
wizacjê osób bezrobotnych,
co przy tak aktywnej posta-
wie, jak¹ prezentuj¹ miesz-
kañcy Brzeszcz, mo¿e skut-
kowaæ pozytywnymi efekta-
mi - zapewnia dyrektor Wie-
s³awa Drabek-Polek. W reje-

strze REGON zarejestrowanych jest 1 973 pod-
miotów gospodarki narodowej (dane z 2009 r.).
Najwiêkszy udzia³ w ogólnej liczbie zareje-
strowanych w naszej gminie - blisko 33 pro-
cent - przypada na handel i naprawê pojazdów
samochodowych. Natomiast sekcja budownic-
two obejmuje 12 procent ca³kowitej liczby
podmiotów.

Od kwietnia w Oœrodku Pomocy Spo³ecz-
nej w Brzeszczach w ramach Gminnego Syste-
mu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie, re-
alizowana jest Gminna Infolinia dla osób do-
znaj¹cych przemocy, znajduj¹cych siê w sytu-
acjach kryzysowych oraz ich otoczenia. Pomoc
mo¿na uzyskaæ dzwoni¹c pod numer telefonu:
668 994 230.

Czynna codziennie w godzinach od 15.00-22.00.
Istnieje mo¿liwoœæ podjêcia interwencji kryzysowej
w miejscu zamieszkania osób doznaj¹cych przemo-
cy. W ramach Systemu oferowane s¹ tak¿e:
- pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna
w œrody od 8.00-13.00,
- porady prawne dla osób doznaj¹cych przemocy
we wtorki od 15.00-17.00,
- specjalistyczna praca socjalna dla osób dozna-
j¹cych przemocy we wtorki od 15.00-18.00,
- program edukacyjno-korekcyjny dla osób sto-
suj¹cych przemoc w œrody od 15.00-17.00.
Kierowanie na poszczególne konsultacje i uzgad-
nianie terminów wizyt - za poœrednictwem pra-
cowników socjalnych Oœrodka.

Wiêcej informacji na temat programu znajd¹ Pañ-
stwo w zak³adce strony internetowej www.ops.brzesz-
cze.pl - w zak³adce przeciwdzia³anie przemocy, oraz
w siedzibie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Brzesz-
czach, ul. Mickiewicza 6. Osoby doœwiadczaj¹ce
przemocy domowej, mog¹ uzyskaæ pomoc dzwo-
ni¹c równie¿ na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 0/801-
12-00-02, który jest aktywny od poniedzia³ku do
soboty w godz. 8.00-22.00, w niedziele i œwiêta
w godz. 8.00-16.00, wiêcej na: www.niebieska-
linia.info. Pamiêtaj: stosowanie przemocy wobec
bliskich jest przestêpstwem /art. 207 Kodeksu
Karnego/. Dzia³anie realizowane w ramach Gmin-
nego systemu przeciwdzia³ania przemocy w ro-
dzinie jest finansowane przez Wojewodê Ma³o-
polskiego i Gminê Brzeszcze.

Ceny pr¹du s¹ coraz wy¿sze. Czy mo¿e-
my zatem zrobiæ coœ, aby nasze rachunki za
energiê by³y choæ trochê ni¿sze? Znamy na to
kilka sposobów.

Mo¿na zmieniæ sprzedawcê - czyli firmê, która
dostarcza nam pr¹d. Ró¿nice miêdzy zak³adami
nie s¹ drastyczne, ale pojawiaj¹ siê np. w przy-
padku op³aty abonamentowej. Chodzi tutaj o kosz-
ty obs³ugi klienta (np. wystawienia rachunku
i jego dostarczenia, odczyty i kontrole licznika).
Nie s¹ to wielkie ró¿nice (kilku z³otych miesiêcz-
nie), ale zawsze coœ. Warto równie¿ zastanowiæ
siê nad doborem odpowiedniej taryfy. Najwiê-
cej jednak zyskamy m¹drze oszczêdzaj¹c. Jest
na to parê sposobów. Po pierwsze, zwróæmy
uwagê na lodówkê. Nie powinna znajdowaæ siê
blisko Ÿróde³ ciep³a. Obecnie przy nowoczesnej
zabudowie kuchennej producenci piekarników
zapewniaj¹, ¿e ich bliskoœæ nie szkodzi stoj¹cej
obok lodówce. My jednak radzimy, aby te urz¹-
dzenia nie by³y w bezpoœrednim s¹siedztwie. Nie
nale¿y te¿ lodówki trzymaæ w miejscu, gdzie jest
du¿e promieniowanie s³oneczne. Udowodnione
jest, ¿e przy obni¿eniu temperatury w pomiesz-
czeniu zaledwie o jeden stopieñ Celsjusza, lo-
dówka zu¿ywa o ok. 5 proc. energii mniej. Nie
wolno tak¿e wk³adaæ ciep³ych naczyñ do lodów-
ki, gdy¿ wtedy zu¿ycie pr¹du znacznie wzrasta.
Nie powinniœmy równie¿ zostawiaæ jej na d³u-
¿ej otwartej. Przyœpiesza to powstawanie szro-
nu, co zwiêksza pobór energii. Lodówkê nale¿y
czêsto odmra¿aæ. W miarê naszych mo¿liwoœci
musimy staraæ siê regularnie likwidowaæ kamieñ
w urz¹dzeniach elektrycznych (np. w czajniku,
pralce). Pokryte kamieniem zu¿ywaj¹ 10 proc.
wiêcej energii ni¿ normalnie. Gotujmy tylko tyle
wody ile nam potrzeba. Powinniœmy zastanowiæ
siê nad ¿arówkami. Nie warto u¿ywaæ wiêkszej
iloœci ¿arówek o s³abszej mocy. Jedna ¿arówka
o mocy 100 W to 20 proc. mniej zu¿ytego pr¹du
ni¿ dwie po 50 W. Przy okazji pamiêtajmy, ¿e
kurz skutecznie t³umi œwiat³o i mo¿e powodo-
waæ spadek skutecznoœci œwiecenia nawet do 40
proc. Dlatego op³aca siê regularne œcieranie ku-
rzu z ¿arówek. Zastanówmy siê tak¿e nad ich
wymian¹ na energooszczêdne, szczególnie w po-
mieszczeniach, gdzie bêd¹ d³ugo œwieci³y (np.
w kuchni czy jadalni). Gdy ¿arówki energoosz-
czêdne w³¹czane s¹ tylko na chwilê (np. w toa-
lecie albo spi¿arce), o zyskach nie ma mowy, bo
w pocz¹tkowej fazie dzia³ania zu¿ywaj¹ one
du¿o wiêcej pr¹du ni¿ póŸniej. I wreszcie, pa-
miêtajmy o tym, by regularnie opró¿niaæ worek
z odkurzacza. Ponadto praæ powinniœmy w tem-
peraturze najni¿szej z mo¿liwych, a pranie
wstêpne stosowaæ tylko przy mocno zabrudzo-
nych rzeczach. Pior¹c zape³niajmy bêben pralki
w ca³oœci. Dwa prania z niepe³nym ³adunkiem
powoduj¹ wzrost zu¿ycia energii o ok. 35 proc.
Zastosowanie wszystkich tych sposobów mo¿e
daæ, jak szacuj¹ eksperci, od 10 do 15 proc.
oszczêdnoœci.

Jak p³aciæ ni¿sze
rachunki za pr¹d?

Red. KaWRed. KaWRed. KaWRed. KaWRed. KaW

Niebieska linia

Red. AudraRed. AudraRed. AudraRed. AudraRed. Audra

Bezrobocie w gminie Brzeszcze

Obecnie najwiêcej pracy sezonowej jest
w budownictwie

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

ród³o: http://www.brzeszcze.pl/Ÿ
ród³o: A. Kozicka-Puch, Jak mniej p³aciæ za
pr¹d?, Goœæ Niedzielny 2/2011.
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13 stycznia zespó³ Têcza wyruszy³ z kolêd¹
na tournee tras¹ Oœwiêcim - Zator - Grojec.

Swoje 6-lecie zespó³ œwiêtowa³ w paŸdzierniku
ubieg³ego roku. Sk³ad z czasem nieco siê zmie-
nia, nowe osoby przychodz¹, czêœæ cz³onków
odchodzi, ze wzglêdu na stan zdrowia czy
brak czasu.
- W Brzeszczach jest du¿o regionalnych ze-
spo³ów, bardzo dobrze czujemy siê w ta-
kim gronie. By³o nam nies³ychanie mi³o
kiedy obchodziliœmy nasz jubileusz -
wszystkie grupy pojawi³y siê w swoich stro-
jach, by z³o¿yæ nam ¿yczenia. Tak samo my
jesteœmy zapraszani do nich, na ich uroczy-
stoœci. Kiedyœ, na przyk³ad Przecieszynian-
ki zrobi³y sobie tak¹ œledziówkê - mniej ofi-
cjalne spotkanie, ju¿ bez ¿adnych wystê-
pów - ot, by spotkaæ siê i mi³o spêdziæ czas
w dobrym towarzystwie. Bardzo to doce-
niamy. Prywatnie po prostu siê lubimy.
Widaæ to najlepiej, gdy gdzieœ razem wy-
je¿d¿amy, na przyk³ad do Krakowa - nie
zale¿y nam wtedy tylko na w³asnym wy-
stêpie, ale by zaprezentowa³y siê dobrze
„ca³e Brzeszcze”, ka¿dy „nasz” zespó³. Nie
ma zazdroœci, jest za to poczucie, ¿e wszyscy wy-
roœliœmy na tej samej tradycji. My, jako typowy
zespó³ œpiewaj¹cy, szczególnie podziwiamy ob-
rzêdy zespo³ów regionalnych. Naprawdê robi¹
wra¿enie - tak dok³adnie przygotowane, dopra-
cowane, a jednoczeœnie przedstawione z pomy-
s³em i œwie¿oœci¹. - chwali pani Maria Foksiñ-
ska, przewodnicz¹ca zespo³u Têcza. - Jeœli cho-
dzi o wyjazdy tego typu jak ten dzisiejszy, pa-
miêtam, ¿e na pierwsze spotkanie z chorymi za-
prosi³a nas pani Maria Wilgus, ordynator oddzia-
³u geriatrycznego szpitala w Pszczynie. Tam je-
dziemy drugi raz, pierwszy byliœmy w ubieg³ym
roku. Tak siê spodoba³o, ¿e inni lekarze przy-
chodzili z ¿artobliwymi pretensjami - dlacze-
go kolêdnicy odwiedzili tylko oddzia³ Pani
Marii? Prosto z Pszczyny jedziemy do sanato-
rium w Gocza³kowicach.
- Mieliœmy taki pomys³, by do roli Józefa i Maryi
przebieraæ kogoœ z widowni. My œpiewamy, a oni
po prostu siedz¹ przy ¿³óbku, nie musz¹ w ¿aden
sposób „graæ” ani uczyæ siê ¿adnego tekstu.
W szpitalu chorzy chêtnie do nas do³¹czaj¹ w ten
sposób, bawi ich to. To samo robimy te¿ w domach
opieki, gdzie nierzadko przebywaj¹ osoby upoœle-
dzone. Dla nich to dopiero ogromne wydarzenie…
zazwyczaj s¹ bardzo przejêci swoim wystêpem na
scenie, nieco stremowani, ale widaæ, ¿e za ka¿dym
razem szczêœliwi. - dodaje pani Celina.
- Nas samych niezmiernie cieszy ka¿dy wyjazd.
Zamiast siedzenia w domu i gotowania obiadów
ci¹gle jesteœmy aktywni, spotykamy siê na pró-
bach, troszczymy o stroje, wymyœlamy, jak ulep-
szyæ jakiœ program, jak stworzyæ nowy. Oczywi-
œcie, ¿e ca³odniowe wyjazdy poch³aniaj¹ masê
energii, ale od ludzi, z którymi siê spotykamy i tak
dostajemy dawkê trzy razy wiêksz¹. Ich wdziêcz-
noœæ, uœmiech sprawiaj¹, ¿e niekiedy ju¿ wieczo-
rem, po ca³ym dniu wystêpów, w busie, którym
nasz pan kierowca rozwozi „aktorów” do domów,

trwa o¿ywiona dyskusja „No wiêc gdzie teraz…?
Co robimy dalej?”. Jesteœmy szczêœliwi widz¹c
reakcje gospodarzy, od których dostajemy corocz-
ne zaproszenia - i jednoczeœnie g³êboko wdziêczni
za si³ê, któr¹ nam przekazuj¹. Zawsze szczegól-
ne miejsce zajmuj¹ w naszym planie Domy Opieki

i Pomocy w Oœwiêcimiu, Grojcu, Zatorze, Miê-
dzybrodziu i Kêtach. - zgodnie stwierdzaj¹ wszy-
scy cz³onkowie zespo³u.

Przed po³udniem Têcza odwiedzi³a Dzienny Dom
Pomocy w Oœwiêcimiu. W progu powitano goœci
jak dobrych znajomych. Wszyscy ju¿ zgromadzili
siê w du¿ej sali oczekuj¹c na ich przyjazd, co jesz-
cze bardziej spotêgowa³o radosne nastroje w gar-
derobie artystów. Warto zaznaczyæ, ¿e Têcza poza
dopracowaniem wokalnym swoich wystêpów
du¿o uwagi poœwiêca równie¿ strojom i charak-
teryzacji. Pan Boles³aw, ciemnoskóry król piel-
grzymuj¹cy do stajenki z dalekiego wschodu, pie-
czo³owicie na³o¿y³ na twarz ciemny puder (czêœæ
chcia³ zaaplikowaæ te¿ kole¿ankom z zespo³u,
jednak w porê go powstrzyma³y). Pani Halina
cierpliwie zak³ada³a wszystkie bia³e halki, halecz-
ki, bia³e przepaski, bia³e bluzki i bia³e spódnice.
Na koniec imponuj¹ce skrzyd³a i aureolkê - i ju¿
jest gotowa. Pan Wiktor przywdzia³ królewski
p³aszcz gronostajowy i koronê, w czym wygl¹-
da³ naprawdê dostojnie. Najwiêksz¹ metamorfo-
zê chyba jednak przesz³y dwie panie - Celina
i Genowefa. Nikt ze zgromadzonych na widowni
nie przypuszcza³ na pewno, ¿e pierwsza z nich
jest trzecim z trzech króli, a druga wziê³a na sie-
bie rolê bacy odzianego w baranicê. Pani Joanna,
która podczas kolêdowania na scenie recytuje
krótki wiersz, nosi piêkny strój krakowski, a pani
Maria - przewodnicz¹ca i dusza ca³ego zespo³u -
przebrana jest za góralkê. Zawsze, kiedy wchodz¹
na scenê, na czele grupy kroczy pan Ferdynand
ze swoim akordeonem. Tak te¿ wygl¹da³ pocz¹-
tek przedstawienia w Dziennym Domu Pomocy
w Oœwiêcimiu.

- Do tej pory wyst¹piliœmy 160 razy w przeci¹gu
tych 6 lat. Koncertujemy ca³y rok - w zimie za-
zwyczaj jeŸdzimy po kolêdzie, ale pojawiamy siê

tak¿e na jubileuszach, z przyjemnoœci¹ przyjmu-
jemy ka¿de zaproszenie, takie jak, na przyk³ad
od burmistrza gminy Wilamowice, na biesiady
(zarówno w naszych Lipkach jak i Piotrowicach),
spotkania klasowe, spotkania Zwi¹zku Zawodo-
wego Górników w leœniczówce, pikniki rodzin-
ne, do¿ynki w Polance Wielkiej, œwiêto stra¿y (na
œw. Floriana) hucznie obchodzone w Wilczkowi-
cach, 100-lecie stra¿y w Pisarzowicach czy 35-
lecie tamtejszego Ko³a Gospodyñ, w koœcio³ach

- najczêœciej w tym Matki Bo¿ej Bolesnej
(gdzie w Wielki Pi¹tek czytamy te¿ wier-
sze wielkopostne). JeŸdzimy tak¿e na ró¿-
nego rodzaju Przegl¹dy Zespo³ów Regio-
nalnych i Kabaretowych (Chrzanów, Œle-
mieñ, Che³mek). Ostatnio, na przyk³ad
wystêpowaliœmy z programem cygañskim
- mamy taki trójnóg z kocio³kiem, ele-
ganckie, dopracowane stroje no i oczy-
wiœcie piosenki mówi¹ce o cygañskim
¿yciu i wolnoœci. - opowiada pani Maria.
- No i nie zapomnij Marysiu o Œwiêcie Pie-
rogów w Krakowie i 600-leciu Organiza-
cji Kupieckiej - wtr¹ca z uœmiechem pani
Genowefa. - Trudno zapomnieæ - to by³o
w sierpniu zesz³ego roku, upa³ powy¿ej 30
stopni, a my czêœæ wystêpów odgrywali-
œmy w ciep³ych strojach górniczych! Tak
siê spodobaliœmy, ¿e poproszono nas o bis
z tym samym programem na nastêpny

dzieñ, ale pamiêtam dobrze, ¿e byliœmy wtedy ju¿
u kresu si³.
- Tak, to prawda - œmieje siê pani Maria - ale tak
to ju¿ przecie¿ jest, ¿e potem zapomina siê o tru-
dach, zostaj¹ za to same weso³e wspomnienia…
jeœli chodzi o stroje, czêœæ dostaliœmy od zespo³u
Górnicza Jesieñ, który siê rozwi¹za³, ale ci¹gle
staramy siê powiêkszaæ garderobê. Sk³adamy
wiêc zamówienia u krawcowej, poszukujemy
dodatków - na przyk³ad Anio³ek znalaz³ sobie
skrzyd³a i aureolkê w Internecie. - zdradza prze-
wodnicz¹ca zespo³u.
- Tylko nowe pióra trzeba doszywaæ, bo przy tem-
pie, w którym podró¿ujemy, ci¹gle odpadaj¹… -
dodaje Anio³ek.
Do oœrodków w Zatorze i Grojcu zespó³ przyje-
cha³ nie tylko z kolêdami, ale równie¿ z workami
maskotek.
- Tylko co oni na to powiedz¹…? Przecie¿ wiêk-
szoœæ z nich to doroœli ludzie… - zastanawia³a
siê pani Joanna.
Obawy okaza³y siê p³onne. Rozdane po koncer-
cie wielb³¹dy, elfy, zaj¹ce, ma³pki, s³onie, kotki,
zebry, foki, konie, ¿ó³wie, hipopotamy i ¿yrafy
wywo³a³y wiele radoœci. Ma³y diabe³ek dosta³ siê
nawet ksiêdzu.

Dzieñ zacz¹³ szarzeæ, wskazówka zegara wskazy-
waæ coraz póŸniejsze godziny, a ostatnie dŸwiêki
kolêd rozpryskiwaæ siê w powietrzu œwietlicy
w Grojcu. Trzeba by³o wracaæ - wiêkszoœæ artystów
do¿ywotnio obsadzona jest równie¿ w zaszczytnych
rolach babæ i dziadków, a styczeñ jak wiadomo ob-
fituje w szkolne uroczystoœci z okazji ich œwiêta.
- Przyjedziecie za rok, przyjedziecie, tak…? - do-
pytywa³a siê Ania, podopieczna oœrodka w Grojcu.
- Czemu dopiero za rok, Aniu? Myœlê, ¿e spotka-
my siê jeszcze szybciej. - ¿egnali j¹ kolêdnicy.

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Pó³noc ju¿ by³a, gdy siê zjawi³a nad
ciemn¹ dolin¹ jasna ³una…

Kultura

Kolêdowanie w Zatorze
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utworzonych 5 nowych  miejsc pracy i obecnie
PPHU „Wyrobek” zatrudnia 20 pracowników,
którzy w wiêkszoœci s¹ mieszkañcami naszej
gminy i charakteryzuj¹ siê du¿ym zaanga¿owa-
niem i œwiadomoœci¹, ¿e jakoœæ jest realizowana
poprzez nich samych w wykonywaniu codzien-
nych zadañ. Firma posiada 2 sklepy, które charak-
teryzuj¹ siê bogat¹ ofert¹ produktów. Na szczegól-
ne uznanie klientów zas³u¿y³y Regionalne Koryta
Biesiadne.

DZIA£ALNOŒÆ SPO£ECZNA
Wojciech Janusz - nauczyciel historii, wiêkszoœæ
wolnego czasu poœwiêca na poznawanie i rozpo-
wszechnianie wiedzy o przesz³oœci Jawiszowic.
Swoje historyczne i animacyjne pasje ujawni³ jako
wspó³pomys³odawca i realizator projektu „Szum
we wsi”, dziêki któremu uda³o mu siê skutecznie
namówiæ mieszkañców do dzia³ania i poszukiwa-
nia informacji o przesz³oœci wsi. Sta³ym efektem
projektu pozosta³ kiermasz wielkanocny - „Paw
Jawiszowicki” i „Jajuszowickie Jajo”.Wielkie za-
anga¿owanie i praca Wojciecha Janusza ujawni³a
siê równie¿ przy okazji rocznicy 725-lecia istnie-
nia Jawiszowic, to w³aœnie z jego inicjatywy po-
wsta³a publikacja „725 lat Jawiszowic - Panora-
ma najdawniejszych dziejów miejscowoœci na po-
graniczu œl¹sko-ma³opolskim”.

EDUKACJA
Helena Fajfer - przez 40 lat pracowa³a w Szkole
Podstawowej w Skidziniu jako nauczycielka histo-
rii i wiedzy o spo³eczeñstwie. Szybko zyska³a opi-
niê osoby twórczej, am-
bitnej, nieustannie do-
skonal¹cej swój warsz-
tat zawodowy, oddanej
dzieciom i m³odzie¿y.
Zawsze du¿o czasu po-
œwiêca³a na rzecz œro-
dowiska lokalnego,
animowa³a dzia³alnoœæ
kulturalno-oœwiatow¹,
prowadzi³a miejscowe
ko³o m³odzie¿y. Pe³ni-
³a funkcjê szczepowej
ZHP, by³a cz³onkiem
Rady Hufca w Brzesz-
czach. Opracowa³a i wy-
da³a materia³y pomoc-
nicze do nauczania hi-
storii regionalnej pt.
„Historyczne wiêzi Zie-

mi Oœwiêcimskiej ze Œl¹skiem”. W³¹czy-
³a siê w prace Spo³ecznego Komitetu
Rozbudowy Szko³y, podjê³a przewod-
nictwo w komitecie nadania szkole imie-
nia Ewy Szelburg - Zarembiny i sztanda-
ru. Opublikowa³a równie¿ ksi¹¿kê „Dzie-
je szko³y w Skidziniu”. Opracowa³a Ka-
lendarium Wydarzeñ do folderu o szko-
le i publikacjê „40 lat minê³o...”. Ukoro-
nowaniem pracy Pani Heleny jest nagra-
ny w 2010 r. film „Siedem wieków Ski-
dzinia”, którego by³a pomys³odawc¹,
scenografem i re¿yserem. Wœród wielu
nagród i odznaczeñ posiada tê jedn¹, szcze-
góln¹ Odznakê Przyjaciela Dziecka
przyznan¹ przez Towarzystwo Przyjació³
Dzieci i Medal Edukacji Narodowej.

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny im. Ewy
Szelburg-Zarembiny w Skidziniu.
Zespó³, w sk³ad którego wchodz¹ szko-
³a podstawowa oraz przedszkole publicz-
ne, jest otwarty na potrzeby uczniów, rodziców,
a tak¿e œrodowiska lokalnego. Panuje w nim at-
mosfera ¿yczliwoœci, wzajemnego zrozumienia, to-
lerancji i szacunku. Uczniowie uzyskuj¹ wysokie
wyniki w nauce, odnosz¹ szereg sukcesów w za-
wodach sportowych i konkursach na szczeblu
gminnym, powiatowym, woje-
wódzkim, a tak¿e ogólnopolskim.
Na zwrócenie szczególnej uwagi
zas³uguj¹ takie dzia³ania i przedsiê-
wziêcia, jak pozyskanie i realiza-
cja projektów Socrates Comenius
„Podaj¹c przyrodzie pomocn¹
d³oñ” oraz Comenius „Wszyscy
równi, wszyscy ró¿ni, wszyscy Eu-
ropejczykami”. Opracowano tam
równie¿ program edukacji regional-
nej dla uczniów klas 1- 6 „Ojczy-
zna to kraj dzieciñstwa” wyró¿nio-
nego III miejscem w wojewódzkim
konkursie „Bli¿sze Ojczyzny - Ma-
³opolska”. Spo³ecznoœæ, zarówno
szko³y jak i przedszkola, jest znana
tak¿e w œrodowisku lokalnym z ak-
tywnej animacji ¿ycia kulturalnego.

SPORT
Pawe³ Anlauf - mieszkaniec Woli, od 2005 r. cz³o-
nek klubu Oyama Karate Brzeszcze. Charaktery-
zuje go wielka charyzma i zaanga¿owanie we
wszystko, co robi. Obecnie
posiada stopieñ 2 Kyu i jest
pretendentem do egzami-
nu na stopieñ mistrzowski
1 Dan przed Wielkim Mi-
strzem za³o¿ycielem stylu
Oyama Karate - Soshu Shi-
geru. Pawe³ jest aktual-
nym Mistrzem Pucharu
Polski w formule semik-
nockdown, a tak¿e v-ce
Mistrzem Polski w fuul
contact karate. Skutecznie
rozs³awi³ nasz brzeszczañ-
ski Klub Oyama Karate jak
i sam¹ Gminê Brzeszcze.
W maju bie¿¹cego roku
wystartuje w Mistrzo-
stwach Polski semiknock-

down koñcz¹c karierê w wal-
kach bez ochraniaczy.

KULTURA
Grupa teatralna „Czwarta
œciana” to prê¿nie dzia³aj¹ca
grupa mieszkañców naszej gmi-
ny, aktorów amatorów, obecnie
pod kierunkiem ks. Miros³awa
W¹drzyka. Na swoim koncie
maj¹ ju¿ pokaŸn¹ iloœæ wysta-
wionych sztuk, ale najpopular-
niejsze z nich to bez w¹tpienia
„Igraszki z diab³em”, których
premiera mia³a miejsce w listo-
padzie 2008 roku, a tak¿e „Drew-
niana miska” wystawiona po raz
pierwszy w maju 2010 roku. Ak-
torzy mieli szansê zaprezento-
wania tej¿e sztuki m.in. w Oœwiê-
cimiu, Che³mku i Czechowi-
cach-Dziedzicach podczas XX

Zimowych Spotkañ Teatrlanych. Warto wspo-
mnieæ, ¿e grupa oprócz „grania” niesie równie¿
pomoc innym. Celem charytatywnym przy oka-
zji „Igraszek z diab³em” by³o wsparcie akcji
„Mieæ wyobraŸniê mi³osierdzia” organizowanej
przez Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach, której pa-

tronowali Marsza³ek Wojewódz-
twa Ma³opolskiego oraz J. E. Ks.
Kard. Stanis³aw Dziwisz. Spo-
œród kilkuset m³odzie¿owych
grup wolontariuszy akcja brzesz-
czañskiej „Dwójki” zosta³a oce-
niona najlepiej. Dziêki re¿ysero-
wi i kierownikowi grupy ludzie
wra¿liwi na piêkno, mi³oœnicy te-
atru, gry aktorskiej, maj¹ szansê
zaprezentowania siê szerszej pu-
blicznoœci, rozwijania swojej pa-
sji, konstruktywnego zape³niania
wolnego czasu. Œmia³o mo¿na
powiedzieæ, ¿e m.in. dziêki
„Czwartej œcianie” brzeszczañ-
ska kultura rozwija skrzyd³a do
lotu.

To tylko skrawek informacji dotycz¹cych Laure-
atów roku 2010. Iloœæ sukcesów, i dzia³añ jaka
ju¿ wpisa³a i nieustannie wpisuje siê w ich
¿yciorysy jest imponuj¹ca. Uwieñczeniem tej nie-
zwyk³ej uroczystoœci by³ bez w¹tpienia wspania-

Agnieszka i Ryszard Wyrobek

Helena Fajfer

Urszula Bando³a, Dyrektor ZSP
w Skidziniu

Kultura

Pawe³ Anlauf

Grupa Czwarta Œciana
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³y, znakomity, fenomenalny... (i tak pewnie mo¿na by bez koñca) koncert chó-
ru CAMMINANDO z Gimnazjum im. Kazimierza Jêdrzejowskiego w Osie-
ku, którego opiekunem artystycznym i dyrygentem jest mieszkanka Skidzi-
nia - Bernadeta Stawowczyk-Zemanek. Zapewniam, takie dŸwiêki koj¹ du-
szê i s¹ dla niej prawdziw¹ uczt¹. I tak Koncert Noworoczny dobieg³ koñ-
ca... Przed nami kolejny rok wyzwañ i mo¿liwoœci. Mamy nadziejê, ¿e mak-
symalnie wykorzystaj¹ Pañstwo szanse, które nieustannie kr¹¿¹ gdzieœ wokó³
nas i byæ mo¿e to w³aœnie Wy znajdziecie siê w gronie laureatów roku 2011.
Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e tak naprawdê ka¿dy z Pañstwa ma
mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku o przyznanie Nagrody Burmistrza Brzeszcz
w danej kategorii. Jeœli wiêc istnieje ktoœ taki, kto wed³ug Was zas³uguje
na to szczególne wyró¿nienie to nie pozostaje nic prostszego jak z³o¿enie
poprawnie wype³nionego wniosku w Urzêdzie Gminy pod koniec roku.
Tegorocznym Laureatom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy kolejnych
sukcesów.

Anita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita Andreas

Chór Camminando

Kultura

Zdjêcia z gali udostêpniono dziêki uprzejmoœci Jerzego Zajdy
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16 stycznia 2011 roku. Mija powoli czas
Bo¿ego Narodzenia i œwi¹tecznej refleksji.
Udajê siê wieczorem na widowisko „PójdŸmy
do Betlejem” - Misterium Narodzenia Pañ-
skiego w re¿yserii ks. Miros³awa W¹drzyka,
które w salce katechetycznej w koœciele Mat-
ki Bo¿ej Bolesnej wystawiaj¹ uczniowie i ab-
solwenci Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach.

To w tym roku trzecie przedstawienie, którego
premiera mia³a miejsce 6 stycznia. Decydujê siê
pójœæ zaciekawiona zachwytem widzów, którzy
ju¿ je obejrzeli. Kameralnoœæ salki, piêkna sce-
nografia i stroje stylizowane na dawn¹ epokê
wprowadzaj¹ atmosferê niezwyk³oœci. M³odzie¿
gra koncertowo, zachwyt budzi Maryja, Herod,
Józef, anio³owie, diabe³ i wszyscy inni wystê-
puj¹cy na scenie. Zaskakuj¹ profesjonalizmem,
talent aktorskim i zaanga¿owanie w odtwarzan¹
rolê. Jesteœmy œwiadkami kolejno Zwiastowa-
nia Najœwiêtszej Maryi Panny, poszukiwañ miej-
sca w gospodzie dla Józefa i brzemiennej nie-
wiasty, okrutnych czynów kuszonego przez dia-
b³a Heroda, wizyty Trzech Króli oraz oddania
pok³onu przez pastuszków. Momentem fina³o-
wym widowiska jest wyjœcie na scenê anio³ów
ze œwiate³kami budz¹cymi w ludzkich sercach
nadziejê, mi³oœæ i dobro. Zgromadzeni aktorzy
zapraszaj¹ dzieci obecne na przedstawieniu do
wspólnego kolêdowania. S³uchamy przepiêkne-
go œpiewu pe³nego uniwersalnych treœci, bo choæ
historia Narodzin Chrystusa przedstawiana jest
od wieków, cz³owiekowi ka¿dej epoki objawia
pe³niê bo¿ej mi³oœci Stwórcy, który tak nas uko-
cha³, ¿e zes³a³ na ziemiê swojego syna. Widow-

nia ulega magicznemu nastrojowi, który tworz¹
m³odzi wykonawcy. Spontanicznie reaguje na
ogl¹dane wydarzenia. Artyœci na czele z od-
twórc¹ Heroda intonuj¹ kolejne kolêdy, bo wi-
dzowie zaczarowani widowiskiem o nocy wiel-
kiego cudu nie opuszczaj¹ sali, uczestnicz¹ we
wspólnym œpiewie. Wzruszona uznaniem i suk-
cesem m³odzie¿ skanduje: „Ksi¹dz Miros³aw!”
Podziêkowania kierowane s¹ do wspó³twórców
przedstawienia: p. Ma³gorzaty Moroñ-KuŸmiñ-
skiej, p. Beaty Jakóbik, które zaprojektowa³y
scenografiê i stroje, p. Anny Sz³apy i p. Kata-

rzyny PaŸdziernik-£ukowicz odpowiedzialnych
za oprawê muzyczn¹ oraz p. Teresy Ziêby i p.
Bogus³awy Chwiêdacz, które uszy³y kostiumy.
To wa¿ne, ¿e mieszkañcy naszej gminy tak chêt-
nie ogl¹daj¹ widowisko o Bo¿ym Narodzeniu,
bo cel przedstawienia jest szlachetny. Wolne
datki zbierane przez uczniów zasil¹ konto bu-
dowy Centrum Rehabilitacji dla Dzieci Nie-
pe³nosprawnych w Piasku ko³o Pszczyny. Mija
magiczny wieczór wyczarowany przez m³o-
dych artystów z Gimnazjum nr 2 w Brzesz-
czach, którzy zapraszaj¹ na kolejne przygoto-
wane przez siebie przedstawienie.

A gdyby na chwilê opuœciæ ziemsk¹ per-
spektywê i inaczej spojrzeæ na to, co dzia³o
siê 9 stycznia…?

W mroŸny wieczór przez pojedyncze p³atki
œniegu - delikatne, malutkie i zawstydzone, bo
mocno spóŸnione po bo¿onarodzeniowej nocy
- mo¿na by³o dostrzec, odgarniaj¹c ostatnie
chmury, budynek koœcio³a rozœwietlony od
wewn¹trz ciep³ym spokojnym blaskiem. W ci-
chej nocy z takiej wysokoœci wygl¹da³ jak ma-
leñki lampion, punkcik schowany w ziemskim
bezkresie domów, ulic i pól. Jeœli zni¿yæ tro-
chê lot, mo¿na rozpoznaæ ju¿ kszta³ty witra-
¿y; jeœli jeszcze bardziej - mo¿na szybko do-
staæ siê do œrodka, byle tylko zd¹¿yæ zanim
zamkn¹ siê drzwi za wchodz¹cymi ludŸmi. Po
d³ugiej wêdrówce przez ciemne przestrzenie
na granicach sfer dobrze ogrzaæ skrzyd³a w bla-
sku zgromadzonych serc.
Patrz¹c na twarze doko³a nasuwa siê pytanie,
czy wiêkszoœæ z nich zdaje sobie sprawê, ¿e
œpiewaj¹c - obojêtnie na g³os czy w myœlach -
„Podnieœ r¹czkê Bo¿e Dzieciê, b³ogos³aw Oj-
czyznê mi³¹. W dobrych radach w dobrym by-
cie wspieraj Jej si³ê sw¹ si³¹. Dom nasz i ma-
jêtnoœæ ca³¹ i wszystkie wioski z miastami -
a S³owo Cia³em siê sta³o i mieszka³o miêdzy

nami.” - ¿e nuc¹c w ten sposób, zanosz¹ mo-
dlitwy prosto a¿ Tam, ¿e one lec¹ bezpoœred-
nio i bez ¿adnych przystanków prosto przed
Jego Oblicze?... ile¿ to siê musi taki zwyk³y
anio³ (nie ¿aden tam serafin, tylko ot taki z pierw-

szymi ziemskimi szlifami na aureoli) nacze-
kaæ, naniecierpliwiæ w niebieskich krêgach…
a ludzie? Uprzywilejowane - umi³owane isto-
ty! Jeœli tylko zwróc¹ ku Górze myœli i otworz¹
serca z czystymi intencjami (…bo w œmiesz-
noœciach œwiata, w którym z³o komplikuje jak
mo¿e œcie¿ki od zamiaru do efektu, w duszach
niezmiennie, niewzruszenie lœni¹ w³aœnie in-
tencje), bêd¹ wys³uchani…

„O zdrowie, o zgodê w rodzinie, o szczê-
œcie…proszê Ciê, Dzieci¹tko…”. „Za zdrowie,
za zgodê w rodzinie, za szczêœcie…dziêkujê
Ci!” - s³ychaæ zewsz¹d roje myœli. A miêdzy
nimi wpl¹tana radoœæ i czu³oœæ dla Nowona-
rodzonego. Œpiewaj¹ mu. A w niejasnym od-
czuciu pochylaj¹ siê nad ¿³óbkiem, gdzie œpi
maleñstwo z jasn¹ twarzyczk¹. Prawie nie do
uwierzenia, ¿e ktoœ tak bezbronny i potrzebu-
j¹cy opieki, zbawi œwiat, pokona ca³e z³o, któ-
re zd¹¿y³o siê na nim rozpleniæ. A w³aœnie o to
chodzi, by uwierzyæ, w tym ca³a najprostsza
tajemnica…!
Wiruj¹ dŸwiêki, coraz wy¿ej i wy¿ej - coraz
bli¿ej Domu. No, trzeba by powoli wracaæ…
prawie akurat tyle czasu, by spokojnie dole-
cieæ na jutrzniê. Chocia¿ pewnie i tak znowu
œwiêty Piotr otwieraj¹c Bramy bêdzie zrzê-
dzi³, ¿e to nie po anio³owemu tak siê zakra-
daæ w ludzkie myœli i s³uchaæ, s³uchaæ, s³u-
chaæ… zas³uchaæ siê w tym spokoju modlitw,
który otacza ufaj¹ce serca. … E… jeszcze tak
z jedn¹ kolêdê… no mo¿e dwie. No najwy-
¿ej… …cztery - i ju¿ wracam!

We wspólnym kolêdowaniu udzia³ wziêli:
Chór przy parafii œw. Marcina z Pisarzowic,
Chór przy parafii œw. Marcina z Jawiszowic,
Chór Urbanum, Chór Canticum Novum, Ze-
spó³ Têcza, Zespó³ Iskierki, Zespó³ Iksierko-
wa Familia oraz zgromadzeni s³uchacze.

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Koncert kolêd w Parafii pw. Matki
Bo¿ej Bolesnej w Jawiszowicach

Wspólnie chodŸmy do Betlejem…

M. J. PM. J. PM. J. PM. J. PM. J. P.....

Kultura

Jase³ka w wykonaniu uczniów
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W tym roku uczniowie klas VI, a tak¿e kil-
koro z klas V i IV Szko³y Podstawowej nr 1 z
Oddzia³ami Integracyjnymi im. St. Staszica w
Brzeszczach, podtrzymuj¹c tradycjê Œwi¹t Bo-
¿ego Narodzenia postanowili jeszcze raz wy-
ruszyæ do Betlejem przygotowuj¹c jase³ka pod
kierunkiem s. Zofii Sad³o.

Owo Misterium mia³o nie tylko przybli¿yæ wszyst-
kim wydarzenia sprzed ponad 2000 lat. Chcieliœmy
sobie i tym, którzy ogl¹dali nasz¹ inscenizacjê uœwia-
domiæ, jak bardzo Narodzenie Boga w stajence
wœród zwierz¹t wp³ynê³o i wp³ywa tak¿e teraz,
w XXI wieku na ca³y œwiat i na ka¿dego cz³owieka.
Cieszymy siê, ¿e mogliœmy pokazaæ siê dwukrot-
nie w naszym parafialnym Koœciele pw. Œw. Urba-
na w Brzeszczach. Ka¿dy by³ bardzo przejêty swoj¹
rol¹, ale mimo zdenerwowania, chêtnie wyst¹pi³
przed publicznoœci¹. 16 stycznia zostaliœmy popro-
szeni przez ks. Aleksandra o pokazanie jase³ek dla
dzieci z klas integracyjnych i ich rodziców, którzy
nagrodzili wystêp gromkimi brawami. Po wystêpie
zaproszono nas na poczêstunek w salkach przy ko-
œciele, gdzie mi³o spêdziliœmy czas. Na nowo mo-
gliœmy odkryæ prawdê, ¿e „dobrze widzi siê tylko
sercem”, co czêsto umyka w codziennym, pe³nym
poœpiechu ¿yciu. W dniu 25 stycznia wystawiliœmy
jase³ka w murach szkolnych dla grona pedagogicz-
nego, kole¿anek i kolegów z klas od I-III, a nastêp-
nie z klas od IV-VI. Szczególnie ucieszy³o nas za-
anga¿owanie m³odszych w prze¿ywanie tego Bo-
¿onarodzeniowego spektaklu. Ka¿da klasa przygo-
towa³a odpowiedni¹ kolêdê - pastora³kê do poszcze-
gólnych scen. W ten sposób scenariusz zosta³ ory-
ginalnie wzbogacony tak, ¿e zarówno m³odsze dzie-
ci, jak i starsi oraz wystêpuj¹cy nie tylko dobrze siê
bawili, ale przede wszystkim pog³êbili swoj¹ wie-
dzê religijn¹ i, miejmy nadziejê, wiarê. Myœlê, ¿e
chocia¿ by³y ró¿ne drobne niedoci¹gniêcia, to jed-
nak ka¿dy z uczestników wystêpów chocia¿ w ma-
³ym stopniu, ale wyniós³ coœ dla siebie.

Po krótkiej przerwie Gimnazjum nr 1 im.
ks. Twardowskiego powraca do tradycji or-
ganizowania przedstawieñ jase³kowych. Nie-
które powroty bywaj¹ nietrafione, ten zakoñ-
czy³ siê pe³nym sukcesem, co by³o zas³ug¹ za-
równo scenariusza, aktorów, jak i re¿yserek.

Oryginalny, pe³en dowcipu i wspó³czesnych od-
niesieñ tekst dostarczy³ ks. Marcin Naglik. Za
re¿yseriê, projekt dekoracji odpowiadaj¹ panie
Katarzyna Mre¿ar, Barbara Ledwoñ i Magdale-
na Dubiel-Baran. Ca³a reszta jest dzie³em
uczniów gimnazjum. Próby trwa³y od paŸdzier-
nika, trudno by³o „zgraæ” wszystkich aktorów,
ale na szczêœcie uda³o siê - przed œwiêtami gru-
pa zagra³a dla nauczycieli i kolegów z Gimna-
zjum nr 1, a 8 i 23 stycznia mia³a okazjê za-
prezentowaæ siê szerszej publicznoœci w OK
w Brzeszczach. Ka¿dy z zainteresowanych,
chc¹cych obejrzeæ przedstawienie, móg³ tam
znaleŸæ coœ dla siebie. £atwo wpadaj¹ce w ucho
melodie piosenek, dowcipne powiedzonka (cy-
towane przez aktorów równie¿ poza scen¹) czy
sama opowieœæ o zwyciêstwie Dobra nad Z³em,
opowiedziana w ciekawy i nowatorski sposób.
Przedstawimy wiêc jej treœæ, aby i Pañstwo mo-
gli siê o tym przekonaæ. Ca³oœæ akcji spinaj¹
swymi wprowadzeniami i komentarzami nar-
ratorki - Lidia Czopek i Klaudia B¹k, a o szybk¹
i sprawn¹ zmianê dekoracji dbaj¹ Robert Grzy-
wa, Mateusz Saduœ, Patryk Szczerba, Damian
Gradek.
G³ównymi bohaterami „W Betlejem albo w...”
s¹ diabe³ Rokita i Anio³ek. W akcie I poznajemy
krz¹taj¹ce siê pospiesznie anio³y: Gabriela,
Micha³a i Rafa³a (Anna Gruca, Sandra Korbel,
Monika Rochowiak), którzy to po porz¹dkach
w Niebie wybieraj¹ siê posprz¹taæ Stajenkê na
przyjœcie Dzieci¹tka. W tym zadaniu chce im
pomóc Anio³ek (Anna Jarek). Na zarzuty star-
szych kolegów, i¿ nie jest jeszcze doœæ szybki,
by za nimi nad¹¿yæ, oburzony odpowiada: „Ja
bêdê szybko macha³ skrzyd³ami! Ja na wuefie
wyprzedzam MIG-a”. Niestety, zgodnie z prze-
widywaniami anio³ów, m³ody nie jest w stanie
ich dogoniæ: „Matko, jak poszli! Jak to zrobili?
Palenie skrzyde³ se urz¹dzili? Hej, zaczekajcie,
ja nie Kubica!!!” Anio³ek trafia do „strefy ni-
czyjej”, gdzie jak ostrzega³ Micha³, mo¿na spo-
tkaæ diab³y. Na szczêœcie pierwszym napotka-
nym jest Rokita (Dariusz Marusza), który wska-
zuje „bia³asowi” drogê do Nieba, za co zostaje
pozbawiony rogów, ogona oraz kopyt i wygna-
ny na Ziemiê przez Lucyfera, Borutê i Azazela
(Wiktoria Stykowska, Anna Ko³odziej, Marty-
na Merta). Tak obity Rokita trafia na pasterzy
Kubê i Maæka (Hubert P³otnicki, Antoni Dadak).
Z diabelskich atrybutów pozosta³a mu ciemna
karnacja, wiêc ci bior¹ go za „Czarnego z Afry-
ki”. Zaraz jednak Kuba poprawia Maæka: „Ci-
chaj! - bo jeszcze nas aresztuj¹! W tych czasach
to przecie¿ wszystko filmuj¹! Ty nie mów „czar-
ny”, ani „poganin”, to jest kolego ... „afroame-
rykanin”!!!” Oburzeni, ¿e zosta³ pobity przez
kamratów, karmi¹ go i pozwalaj¹ przespaæ siê
przy ognisku. „Sen mu potrzebny!” - mówi Kuba.
- „By³em ja kiedyœ w szpitalu w mieœcie… Le-
karz przyjemny, m¹dry, uczony, pyta mnie - gdzie

ja ubezpieczony?... prywatnie, czy te¿ to w NFZ-
ecie? Ja mu - prywatnie? - nie nigdy w œwiecie,
przecie¿ to drogo… nie staæ mnie na to… Wiêc
mi mój doktor da³ radê tak¹: skoro tak - mówi -
tak, panu powiem, œpij se pan du¿o, bo sen… to
zdrowie…” W nocy anio³owie budz¹ pasterzy
i oznajmiaj¹c, i¿ „Mesjasz siê zrodzi³” ka¿¹ im
udaæ siê do Stajenki i „oddaæ pok³on Dziecinie”.
W tym samym czasie (jesteœmy ju¿ w akcie III)
w pa³acu Heroda (Dorian Gierek) zjawia siê
Œmieræ (Joanna Mitoraj). Ju¿, ju¿ ma go „skró-
ciæ o g³owê”, gdy okazuje siê, ¿e by³a umówio-
na na dziewi¹t¹, a jest dopiero ósma (tak wska-
zuj¹ „sterowane przez satelitê” zegary Heroda).
Œmieræ: „A, wiem ju¿! Koleœ! - Nie zaczai³am, ¿e
czas siê zmieni³!... no, przeoczy³am!... Roboty
tyle, urwanie g³owy... I... zapomnia³am, ¿e czas
zimowy... Wiêc, stary, jeszcze godzinkê mamy”.
Herod postanawia siê ukryæ: „Teraz trza tylko
od œmierci uciec... zaraz, mówi³a, ¿e TUTAJ wró-
ci! Lecz ja nie g³upi... mnie TU nie bêdzie! Nie-
chaj szuka w pa³acu wszêdzie! Teraz uciekam...
tam, gdzie bezpiecznie!” Jakie¿ zapewne by³o
zdziwienie Heroda, ¿e Œmieræ go jednak „namie-
rzy³a GPS-em”. Wróæmy jednak jeszcze do pa-
³acu Heroda. Tego ranka nie by³o mu dane za-
znaæ spokoju, oto po Œmierci zjawiaj¹ siê diab³y,
oferuj¹c siê zabiæ nowonarodzonego Króla za
niewielk¹ wszak op³at¹ - podpisanie cyrografu.
I oto nastêpuje Akt IV, w którym to czas na fina³
naszej opowieœci. Pojawiaj¹ siê Trzej Królowie
(Kuba Ledwoñ, Artur Grzywa, Szymon B¹k)
prowadzeni do Stajenki przez œwiat³o Gwiazdy
i ̄ yda Icka (Kuba Pawlusiak) - chocia¿ jak Kac-
per napomina Baltazara: „Wszak lepiej mówiæ...
„Izraelita”... bo wyjdzie, ¿eœ jest antysemita!”
„Ja?! - w ¿yciu!” Icek dyplomatycznie zaœ uspo-
kaja: „Po co siê k³óciæ Jaœnie Panowie, k³ótnie
prawnukom zostawmy sobie.... za dwa tysi¹ce
lat, myœlê, bêdzie tu miêdzy nami i wojna wszê-
dzie... wy - arabowie, no i my - ¿ydzi... jeszcze
siê zd¹¿ym i za nich wstydziæ!” Trzej Królowie
docieraj¹ do Œwiêtej Rodziny (Martyna Matlak,
Arek Sapeta) jednoczeœnie z Maækiem, Kub¹ i Jaœ-
kiem Rokit¹. Niestety pojawiaj¹ siê tam równie¿
diab³y. Anio³ek czuwaj¹cy nad Dzieci¹tkiem
wprawdzie „gor¹c¹ lini¹ na 112-cie” wzywa
eskadrê Bo¿¹, ale póki co musz¹ sobie radziæ
sami. Wtedy na pomys³ wpada Rokita: „Wiem,
co trza zrobiæ - niech ich grom trzaœnie! WeŸ
szybko wodê, leæ do Dzieci¹tka, niechaj jej do-
tknie tu Jego r¹czka... woda siê stanie œwiêcon¹!
- w³aœnie tego siê diab³y boj¹ najstraszniej!” Gdy
tym sposobem udaje siê przepêdziæ Borutê i Aza-
zela, zjawia siê wzywana wczeœniej pomoc: „Je-
steœmy! Co jest? Co jest grane?” „Nic ju¿ - lecz
w sumie, to jeœli chodzi o wasze tempo, toœcie...
no w³aœnie... nieco spóŸnieni... jak F-16”. Jak
mo¿na siê domyœliæ, Rokita „w nagrodê staje siê
Bo¿ym anio³em”. „Extra! Lecz czarnym anio-
³em bêdê?”- martwi siê by³y diabe³. Na co Anio-
³ek: „No, to siê nie myj, i szybko zbledniesz!”
Cytowane fragment nie w pe³ni oddaj¹ humor
i oryginalnoœæ tekstu, a ich wybór jest doœæ
subiektywny, lecz proszê mi wierzyæ napraw-
dê warto by³o przyjœæ i obejrzeæ to przedsta-
wienie. A mo¿e na specjalne ¿yczenie widzów
sztuka zostanie wystawiona jeszcze raz. Cze-
go sobie i Pañstwu ¿yczê.

Na harcerskim op³atku spotkaliœmy siê 20
stycznia 2011 r. w budynku parafialnym przy
parafii Œw. Marcina w Jawiszowicach. Najdo-
noœniejszym wydarzeniem by³o jednog³oœne przy-
jêcie uchwa³y o nadaniu naszemu krêgowi imie-
nia harcmistrza Ryszarda Kaczorowskiego, ostat-
niego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na
uchodŸstwie. Spotkanie nasze zaszczycili swoj¹
obecnoœci¹ radni powiatu oœwiêcimskiego, pani
Bo¿ena Sobociñska i pan Tadeusz Szczerbowski.
Kwiatami uhonorowano jubilatów obchodz¹cych
osiemdziesi¹te urodziny: Zofiê Matlak, Jana Sz³a-
pê, Ludwika Szemliñskiego. Minut¹ ciszy uczcili-
œmy pamiêæ zmar³ego kolegi, druha Mariana Fa-
rugi. Przy ³amaniu siê op³atkiem p³ynê³y z g³êbi
serca ¿yczenia: przede wszystkim zdrowia i wszel-
kiej pomyœlnoœci. Przy œpiewie kolêd i harcerskich
piosenek bardzo szybko zlecia³o nasze, jak za-
wsze oczekiwane, spotkanie.

Marzena SpadekMarzena SpadekMarzena SpadekMarzena SpadekMarzena Spadek

W Betlejem

Anna Bawo³ekAnna Bawo³ekAnna Bawo³ekAnna Bawo³ekAnna Bawo³ek

Op³atkowe spotkanie

Zofia Sad³oZofia Sad³oZofia Sad³oZofia Sad³oZofia Sad³o

...abyœ ludziom serca
dzieci da³

Kultura
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18 stycznia w stra¿nicy w Jawiszowicach
odby³ siê IV Noworoczny Koncert zorganizo-
wany przez nauczycieli i Radê Rodziców szko-
³y podstawowej im. Konstantego Ildefonsa
Ga³czyñskiego.

W³aœciwie ³atwiej chyba wymieniæ jakich talen-
tów zabrak³o na scenie, poniewa¿ zarówno reper-
tuar jak i wystêpuj¹cy dostar-
czyli widowni ró¿norodnych
wra¿eñ. Szko³a w Jawiszowi-
cach mo¿e pochwaliæ siê wie-
loma uzdolnionymi uczniami
i absolwentami - czêœæ z nich
pojawi³a siê na scenie tego wie-
czoru. Poloneza (w wersji Woj-
ciecha Kilara) odtañczy³ zespó³
z klasy 3a, krakowiaka zaœ naj-
m³odsi artyœci z przedszkola „Pod Têcz¹”. Na-
stêpnie dzieci z 4a przedstawi³y jase³ka.. Uczen-
nice z klasy 5b („Szalone ma³olaty” pana Jacka
Kremera) wykona³y hip-hopowy taniec do utwo-
ru ”Board meeting”, natomiast Iwona Janiga z kla-
sy 4a zaskoczy³a wszystkich wykonaniem piosen-
ki Michaela Jacksona. Nie zabrak³o równie¿ re-
cytacji - Ania Stawowy, uczennica z klasy 3b,

zaprezentowa³a koktajl twórczoœci Agnieszki Fra-
czek, Marysia Tobiasz, uczennica klasy 2b, wiersz
„Lusterko”, Julka Ortman z klasy 3a „Coœ strasz-
nego” Ma³gorzaty Strza³kowskiej oraz „Ko³ysan-
kê”, Adela Szczerbowska natomiast, uczennica
klasy 6b, krótk¹ historiê pewnej zabawki. Nie
zabrak³o tak¿e gry na gitarze w wykonaniu Kingi
Nycz i Patrycji Kózki, uczennic klasy 5b, (utwór

„Pada œnieg” z wokalem
Kasi Sikorskiej), a tak¿e
Marcina Wadonia (gra na
gitarze i keyboardzie). Na
scenie z piosenk¹ pojawi³y
siê równie¿ ca³e rodziny - Smo-
larków (Dominika, uczennica
klasy 2a, jej brat Tymoteusz
oraz rodzice - pani Izabella
i pan Grzegorz) oraz Wado-

niów (Piotr i Paw³a z klasy 1a, Adrianna, Gabrie-
la, Szymon wraz z rodzicami, pani¹ Ilon¹ i pa-
nem Jackiem). Ada Bu³hak, Katarzyna Mala-
rek, Anna Guzy, Klaudia Forystek, Edyta Bo-
gusz i Edyta Szymla odœpiewa³y piosenkê „Snow
is falling”, a Gabriela i Barbara Pa³ka „Rzekê ma-
rzeñ” zespo³u Bajm. Wyst¹pi³ równie¿ zespó³ Pri-
ma z gimnastycznym tañcem z szarfami, a tak¿e

Oœrodek Kultury rozpoczyna
przygotowania do realizacji pro-
jektu „Historia brzeszczañskiego
rock’n’rolla”. Jego efektem ma byæ
miêdzy innymi wydawnictwo za-
wieraj¹ce:
a) spisane wspomnienia w formie
ksi¹¿kowej o historii naszej lokal-
nej sceny rockowej (szeroko rozu-
mianej) i jej aktualnym stanie, wy-
wiady z artystami tworz¹cymi kie-
dyœ i obecnie tê scenê,
b) archiwalne i obecne nagrania audio,
c) archiwalne i obecne nagrania
video.
Zwracamy siê do wszystkich osób,
które uczestniczy³y w tworzeniu tej
sceny oraz nadal j¹ tworz¹, o pomoc
w przygotowaniu wydawnictwa.
Chcielibyœmy przeprowadziæ z Wami

Koniec roku 2010 obfitowa³
w ciekawe spotkania i warsztaty
plastyczne. Klub Emerytów i Senio-
rów zorganizowa³ „Wieczór andrzej-
kowy”, w którym móg³ wzi¹æ udzia³
ka¿dy, kto lubi siê bawiæ. Odby³y siê
tak¿e pokazy kulinarne, podczas
których panie mog³y zapoznaæ siê
z ciekawymi przepisami, równie¿
tymi na œwi¹teczny stó³. W ramach
„Spotkañ w bibliotece”, oprócz
„rozmów o ksi¹¿kach”, panie wyko-
na³y kartki okolicznoœciowe techni-
kami „iris folding”, „quilling”, anio-
³y drewniane technik¹ „decoupage”
oraz bombkê wst¹¿kow¹. Warto
podkreœliæ, ¿e wiele ciekawych
przedsiêwziêæ w 2010 (takich jak
np. Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka,

Pod koniec roku 2010 w DL
odby³y siê spotkania nawi¹zuj¹ce
sw¹ tematyk¹ do Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Zgromadzone panie
wykona³y obrazki i kartki okolicz-
noœciowe technik¹ „iris folding”,
technik¹ „quilling”, ozdabia³y anio-
³y drewniane technik¹ decoupage,
wykona³y równie¿ bombki wst¹¿ko-
we oraz stroiki œwi¹teczne z ¿ywych
ga³¹zek. Zainteresowaniem cieszy³
siê tak¿e pokaz kulinarny „Dania
bo¿onarodzeniowe” przygotowa-
ny Ko³o Gospodyñ Wiejskich.
Spotkanie prowadzi³a Ma³gorza-
ta Ma³kus z Oœrodka Doradztwa
Rolniczego, która zaprezentowa-
³a jeden ze sposobów dekoracji

ma¿oretka Wiktoria Czuwaj, uczennica klasy 2a.
Podczas koncertu mo¿na by³o podziwiaæ równie¿
tañce latynoamerykañskie i standardowe, a tak¿e
kubañsk¹ salsê w wykonaniu Krzysztofa Czuwa-
ja i Agaty Malinowskiej. Imprezê zakoñczy³y
mocne brzmienia, czyli utwory rockowe w wy-
konaniu „The dickson” (w sk³adzie: Damian Gra-
dek, Marek Fajfer, Micha³ „Banan” Majewski
i Patryk Chowaniec) oraz drugiego zespo³u (Mi-
³osz Fajfer, Marek Fajfer i Igor Bojczuk). Za
uczestnictwo w koncercie oraz przybycie podziê-
kowa³ wszystkim zgromadzonym Mateusz, uczeñ
szko³y, który realizuje swoja pasjê malarsk¹ pod
okiem pani Ewy Hat³as, odnosz¹c sukcesy w ogól-
nopolskich konkursach plastycznych.
Warto podkreœliæ szczególnie rodzinny charakter
ca³ego spotkania - w wystêpach bra³y udzia³ za-
równo maluchy (w wieku przedszkolnym), ich
starsi koledzy i kole¿anki (uczniowie podstawów-
ki oraz jej absolwenci) jak i sami rodzice (na przy-
k³ad pani Dorota Ortman). Goœcie czêstowani byli
herbat¹, kaw¹ i pysznymi ciasteczkami z marmo-
lad¹ domowej roboty. Na widowni zasiedli dziad-
kowie, mamy, tatusiowie i rodzeñstwo (najczê-
œciej m³odsze) artystów. S¹dz¹c po wra¿eniach
zebranych œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e tegorocz-
na impreza zakoñczy³a siê sukcesem.

wywiady, spisaæ wspomnienia,
wypo¿yczyæ zdjêcia, materia³y au-
dio i video. Tylko dziêki Wam mo¿e
nam siê udaæ ocaliæ od zapomnie-
nia bardzo spory kawa³ek brzesz-
czañskiej kultury z jej alternatyw-
nym odcieniem. Wydawnictwo to
tylko jeden z elementów przygo-
towywanego projektu. Kto wie,
byæ mo¿e us³yszymy jeszcze jeden
raz na ¿ywo utwory lokalnych ze-
spo³ów z przesz³oœci?
W sprawie projektu prosimy kon-
taktowaæ siê z Piotrem Œwi¹der-Kru-
szyñskim w Oœrodku Kultury w Brzesz-
czach codziennie w godz. 8.00-16.00,
telefonicznie na numer 032 211 14 90,
211 13 91) lub mailowo: piotr.kru-
szynski@ok.brzeszcze.pl

Bal karnawa³owy dla dzieci, Dzieñ
Kobiet, Dzieñ Matki, Dzieñ Dziec-
ka) uda³o siê zrealizowaæ dziêki
wspó³pracy Klubu Emerytów i Se-
niorów, Samorz¹du Mieszkañców,
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Kole
Gospodyñ Wiejskich. Pierwsze z wy-
mienionych stowarzyszeñ zaprosi³o
chêtnych do udzia³u w wielu cieka-
wych wycieczkach turystyczno-kra-
joznawczych, m. in. do ¯ywca, Mi-
lówki - Leœny Gród, Czêstochowy,
Wadowic, na Dolny Œl¹sk i do Pra-
gi, szlakiem renesansu, m. in. do
Kazimierza Dolnego i do Sandomie-
rza. Uroczysty koniec roku uœwiet-
ni bal sylwestrowy zorganizowany
przez panie z KGW.

sto³u œwi¹tecznego „serwetkowe
origami”. Biesiada Górnicza zor-
ganizowana przez Szko³ê Podsta-
wow¹ ze Skidzinia dope³ni³a gru-
dniowej tradycji. W minionym
roku Panie z KGW przygotowa³y
te¿ spotkanie op³atkowe i „Dzieñ
Kobiet”, a tak¿e zorganizowa³y
wycieczki turystyczno-krajoznaw-
cze. Odwiedzi³y Wis³ê, Zawojê, gdzie
biesiadowa³y w leœniczówce przy
ognisku, Zakopane i Rabkê. Rada
So³ecka w Wilczkowicach oraz rad-
ny p. Krzysztof Bielenin wspiera-
li dzia³alnoœæ DL m. in. podczas Dnia
Dziecka i „Kolorowych wakacji”.

IV Noworoczny Koncert w Jawiszowicach
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Historia brzeszczañskiego rock’n’rolla
Potrzebne Wasze wsparcie!!!
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Dom Ludowy w Wilczkowicach
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M³odzi artyœci na scenie
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2011, choæ dopiero siê
rozpocz¹³, ju¿ okaza³ siê
byæ szczêœliwym dla Iskie-
rek - Dzieciêcego Zespo³u
Pieœni i Tañca. Dziesi¹ty
rok dzia³alnoœci przyniós³
ma³ym artystom a¿ trzy
sukcesy w ci¹gu dwóch dni,
a to wszystko za spraw¹ kon-
kursu i przegl¹dów, w któ-
rych mia³y okazjê i przy-
jemnoœæ uczestniczyæ.

13 stycznia Iskierki wziê³y udzia³ w VI Konkur-
sie Kolêd Polskich i Pastora³ek „Hej kolêda, ko-
lêda”, którego organizatorem jest co roku Oœwiê-
cimskie Centrum Kultury. Jury oceniaj¹ce poczy-
nania wykonawców postanowi³o przyznaæ Iskier-
kom III nagrodê, a jednemu z ich solistów - Woj-
ciechowi Piotrowskiemu - wyró¿nienie. Nastêp-
nego dnia brzeszczañski zespó³ dzia³aj¹cy przy
Oœrodku Kultury uczestniczy³ w dwóch przegl¹-
dach. Pierwszy z nich - VII Miêdzynarodowy
Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek - Pastora³ka ¯ywiec-
ka 2011 - odby³ siê pod honorowym patronatem
ksiêdza biskupa Tadeusza Rakoczego i burmistrza
¯ywca Antoniego Szlagora. Podczas imprezy

komisja w sk³adzie: Jan Brodka, Krystyna Ja-
g³a, Bronis³awa Tyc, wys³ucha³a wszystkich
zg³oszonych 65 programów polskich i zagranicz-
nych w 6 regulaminowych kategoriach z podzia-
³em na dwie kategorie wiekowe. I tak w kate-
gorii dzieciêcych zespo³ów folklorystycznych
komisja przyzna³a I miejsce - Z³ot¹ Gwiazdê
Betlejemsk¹ - brzeszczañskim Iskierkom oraz,
w kategorii solistów, I miejsce - Z³ot¹ Gwiaz-
dê Betlejemsk¹ - Wojciechowi Piotrowskiemu.
Z ¯ywca mali artyœci wraz z Iskierkow¹ Fa-
mili¹ udali siê na XI Przegl¹d Kolêd i Pa-
stora³ek w £odygowicach, gdzie swym ta-
lentem po raz kolejny zachwycili komisjê,

która w kategorii zespo-
³ów dzieciêcych przyzna³a
im I miejsce. Smak sukce-
su poznali równie¿ cz³onko-
wie Iskierkowej Familii
zdobywaj¹c I miejsce w ka-
tegorii zespo³ów dla doro-
s³ych, a tak¿e Wojciech Pio-
trowski, który w tym dniu
po raz drugi stan¹³ na po-
dium - jury tego konkursu
przyzna³o mu III nagrodê.

3,2 mld z³ - oto bud¿et Urzêdów Pracy w 2011
roku przeznaczony na op³acenie sta¿y, szkoleñ
czy dofinansowania dzia³alnoœci gospodarczej.
Kwota ta mo¿e i wyda³aby siê zawrotna, gdyby
nie fakt, ¿e w 2010 roku rz¹d rozdysponowa³
na aktywizacjê zawodow¹ a¿ 6,5 mld z³. W wy-
niku drastycznych ciêæ rozwój zawodowy Pola-
ków mo¿e znacz¹co ucierpieæ.

Polska od lat plasuje siê na szarym koñcu listy eu-
ropejskich krajów wed³ug podnoszenia swoich
kwalifikacji zawodowych w toku szkoleñ. Podczas
gdy w Unii œrednio 9,3 proc. mieszkañców bierze
udzia³ w ró¿norodnych kursach, w Polsce odsetek
ten wynosi nieca³e 5 proc. A obecnie nic nie wska-
zuje na to, by nasza pozycja w szkoleniowym ran-
kingu mia³a wzrosn¹æ. Po pierwsze, wiêkszoœæ ro-
dzimych firm nie jest zainteresowana finansowa-
niem szkoleñ swoich pracowników - tak¹ ochotê
wyra¿a zaledwie 30 proc. pracodawców, ale w rze-
czywistoœci na dobrych chêciach siê koñczy. Nie-
które wiêksze korporacje, jak Grupa Allegro, prze-
znaczaj¹ jednak pulê pieniêdzy na dokszta³canie
w swojej bran¿y.

- Zainwestowaliœmy w dzia³alnoœæ edukacyjn¹,
która pozwoli nam wspomagaæ rozwój spo³eczno-
œci  e-commerce w Polsce. Akademia Allegro jest
otwarta dla wszystkich zainteresowanych, pokry-
wamy 90% kosztów or-
ganizacyjnych jako wk³ad
w³asny w rozwój bran¿y
- wyjaœnia Mariusz We-
so³owski, koordynator
ds. Edukacji w Grupie
Allegro. Pocz¹tkowo or-
ganizowaliœmy ca³oœæ za
darmo, jednak zdarza³o
siê, ¿e wobec du¿ej licz-
by chêtnych, którzy byli
mniej zainteresowani te-
matem musieliœmy wykluczyæ tych naprawdê zo-
rientowanych na samorozwój. Obecnie koszt dwu-
dniowych szkoleñ wynosi od 60 do 100 z³ w za-
le¿noœci od projektu - dodaje. Po drugie, osoby li-
cz¹ce na wsparcie ze strony Urzêdu Pracy w tym
roku mog¹ siê srodze zawieœæ. Na szkolenia i roz-
wój kwalifikacji bezrobotnych przewidziano zale-
dwie 80 mln z³, a na dofinansowanie pierwszej fir-

my zaledwie 500 mln z³, czyli a¿ o ponad 70 proc.
mniej ni¿ w ubieg³ym roku. Co wiêcej od pocz¹t-
ku stycznia wesz³a w ¿ycie 23 proc. stawka VAT
na wiêkszoœæ szkoleñ, które do tej pory korzysta³y

z ulgi, jak np. szko³y nauki
jazdy czy prywatni organiza-
torzy kursów. Tym samym
kszta³cenie na w³asn¹ rêkê
sta³o siê jeszcze dro¿sze. W tej
sytuacji pomocne mog¹ siê
okazaæ darmowe kursy e-le-
arningowe. Wbrew pozorom,
nie ma ich jednak zbyt wiele.
Wed³ug raportu biznesowej
Fundacji Obserwatorium Za-
rz¹dzania w pierwszej trójce

najbardziej po¿¹danych tematów szkoleñ znaj-
duj¹ siê Informatyka, jêzyki obce oraz zarz¹dza-
nie. Wiele du¿ych firm wykupuje takie kursy dla
swoich pracowników lub osób zainteresowanych
prac¹ na ich rzecz, np. firmy ubezpieczeniowe dla
agentów. Znajdziemy je na popularnych wyszuki-
warkach ofert szkoleniowych. W bezp³atne pro-
gramy edukacyjne inwestuje równie¿ Akademia
Allegro:
- Obecnie funkcjonuje u nas 7 kursów e-lear-
ningowych dotycz¹cych szeroko pojêtego e-com-
merce. S¹ one dostêpne dla wszystkich zaintere-
sowanych  - mówi Mariusz Weso³owski z Grupy
Allegro. W wiêkszoœci przypadków kursy on-
line s¹ jednak p³atne - od kilkudziesiêciu do na-
wet kilkuset z³otych, z uwzglêdnieniem wyda-
nia certyfikatu po ich zakoñczeniu.
Inn¹ alternatyw¹ mog¹ okazaæ siê kursy unijne,
jednak aby wzi¹æ w nich udzia³ nale¿y spe³niaæ
szczegó³owe kryteria, np. projekt kszta³c¹cy Pro-
ject Managerów IT preferuje pracowników bran-
¿y, którzy ukoñczyli 45 lat oraz kobiety. Pozo-
staje oczywiœcie jeszcze bogata baza szkoleñ
p³atnych, a skoro Urzêdy Pracy ani pracodawcy
nie s¹ chêtni lub nie maj¹ mo¿liwoœci sfinanso-
wania naszej edukacji, kszta³cenie ustawiczne
mo¿e staæ w miejscu. Tym bardziej, ¿e deklaro-
wana przez Polaków „rozs¹dna” kwota za 1
dzieñ szkolenia wynosi od 20 do 49 z³. A taki
wydatek nie wystarczy³by w wiêkszoœci przy-
padków nawet na godzinê kursu. Tak bowiem
przedstawiaj¹ siê ceny szkoleñ w popularnych
dziedzinach.

Przyk³adowe ceny szkoleñ w Polsce z dziedziny
IT, jêzyków obcych, zarz¹dzania:
• Kurs grafiki komputerowej I stopnia (25godzin)

Poznañ 590 z³

• Publikacja informacji w Internecie - podstawy

XHTML (21godzin) Warszawa 1049 z³

• Programowanie w jêzyku Java - podstawy (35

godzin) Wroc³aw 3200 z³

• Zarz¹dzanie programami i portfelami projektów

(16 godzin) ca³a Polska 1950 z³

• Podstawy zarz¹dzania projektami (10 godzin)

ca³a Polska 490 z³

• Jêzyk angielski w biznesie (60 godzin) Warsza-

wa 1169 z³

• Jêzyk niemiecki (60 godzin) Poznañ 650 z³

Mniej pieniêdzy na szkolenia i kszta³cenie zawodowe w 2011

Daria DuszyñskaDaria DuszyñskaDaria DuszyñskaDaria DuszyñskaDaria Duszyñska

Iskierkowe sukcesy

Anita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita AndreasIskierki

Iskierkowa familia
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10 lutego godz.15.00 (sala widowiskowa)
ŚNIEŻNE OPOWIEŚCI - spektakl agencji artystycz-
nej KANON z Krakowa. W baśniowej konwencji opo-
wiada o współczuciu, dzieleniu się, wrażliwości oraz o
tym jak dobro wygrywa zawsze ze złem. Bilet: 10 zł.

13 lutego godz.15.00 (sala widowiskowa)
Koncert Walentynkowy - zaprasza Akademia Mażore-
tek „Gracja”

15 lutego godz.17.00 (sala nr 30)
Projekt KULTUROSKOP - warsztaty dziennikarskie
poprowadzi Katarzyna Senkowska. Spotkanie w ra-
mach Klubu Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej
PIÓROMANI

WYSTAWY:
11 lutego godz.17.00
„To, co pozostaje w obrazie, w poezji” - wernisaż wy-
stawy prac Rafała Jaworskiego.

ZIMOWE FERIE W MIEŚCIE z OK
Zapraszamy dzieci  powyżej 7 lat na otwarte zajęcia.
1 lutego
godz. 10.00-14.00 (Klub Piwnica Free Culture) - Gry
planszowe - rozgrywki indywidualne i grupowe
godz.10.00  (sala nr 30) „Coś z niczego” - zajęcia pla-
styczne
2 lutego
godz. 10.00-14.00 (Klub Piwnica Free Culture) - Warsz-
taty z biżuterią
godz.17.00 (prac. ceramiczna) - Zajęcia ceramiczne
3 lutego
godz.10.00 (sala 40) - Zajęcia plastyczne
godz. 16.00-20.00 (Klub Piwnica Free Culture) - Tur-
niej szachowy
godz.17.00 (prac. ceramiczna) - Zajęcia ceramiczne
4 lutego
godz.10.00 (sala nr 30) - „Coś z niczego”- zajęcia pla-
styczne
godz. 11.30 (sala widowiskowa) - Otwarte zajęcia ryt-
miczno-taneczne
godz. 16.00-20.00 (Klub Piwnica Free Culture) - Tur-
niej tenisa stołowego
7 lutego
godz.10.00 (sala widowiskowa) - Zabawy integracyjne
godz. 10.00-14.00 (Klub Piwnica Free Culture) - Spo-
tkania integracyjne
8 lutego
godz. 10.00 (sala nr 30) - „Coś z niczego”- zajęcie pla-
styczne
godz. 10.00-14.00 (Klub Piwnica Free Culture) - Gry
planszowe - rozgrywki indywidualne i grupowe
godz. 17.00 (prac.ceramiczna) - Zajęcia ceramiczne
9 lutego
godz. 10.00-14.00 (Klub Piwnica Free Culture) - Warsz-
taty z tworzenia biżuterii

10 lutego godz.15.00 (sala widowiskowa)
godz.10.00 (sala 40) - Zajęcia plastyczne
godz. 16.00-20.00 (Klub Piwnica Free Culture) - Tur-
niej szachowy
godz.17.00 (prac. ceramiczna) - Zajęcia ceramiczne

11 lutego godz.10.00 (sala nr 30) - „Coś z nieczgo”-

zajęcia plastyczne
godz. 16.00-20.00 (Klub Piwnica Free Culture) - Tur-
niej tenisa stołowego

od 31.01 do 13.02 - ZAJĘCIA DLA DZIECI Z JĘZY-
KA ANGIELSKIEGO
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od lat 3 na zaję-
cia z języka angielskiego. Nauka odbywa się poprzez
gry słowne, pamięciowe i ruchowe, zagadki, naukę pio-
senek i inne formy przekazywania dzieciom podstaw
języka. Zajęcia w ferie gratis!

BIBLIOTEKA W RAMACH FERII proponuje:
1 lutego godz. 10.00 (Biblioteka Publiczna w Jawi-
szowicach). Zabawa z historią: poznamy starożytny
Rzym, łacińskie przysłowia, zrobimy żołnierskie san-
dały, przebierzemy się za gladiatora oraz wiele innych
zabaw

1 lutego godz. 16.00 (Biblioteka Publiczna w Zaso-
lu). Spotkanie dla fanów mrocznej rodzinki Cullen’ów -
bohaterów wampirzej sagi „Zmierzch”

7 lutego godz. 11.00 (Biblioteka Główna)
„Oko w oko z aktorem”- warsztaty teatralne z Katarzyną
Kopczyk, aktorką Teatru Groteska w Krakowie. Zapra-
szamy klasy III-VI

7 lutego godz. 13.00 (Biblioteka Główna)
„Mali aktorzy - to my!” - warsztaty teatralne z Katarzyną
Kopczyk, aktorką Teatru Groteska w Krakowie. Zapra-
szamy dzieci w wieku 6-7 lat oraz klasy I-II

8 lutego godz. 10.00 (Biblioteka Publiczna w Jawi-
szowicach). Zabawa z historią: poznamy starożytny
Rzym, łacińskie przysłowia, zrobimy żołnierskie san-
dały, przebierzemy się za gladiatora oraz wiele innych
zabaw

10 lutego godz. 11.00 (Biblioteka Publiczna w Za-
solu). Lecznica Książek: będziemy naprawiać, kleić, ko-
lorować, układać i przede wszystkim dobrze się bawić

14 lutego godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
„Baśniowe czytanki” - zapraszamy wszystkich miłośni-
ków baśni od lat 6

15 lutego godz. 13.15 (Biblioteka Publiczna w Ja-
wiszowicach). „Z Mikołajkiem poznajemy odkrycia i
wynalazki”- wszystko o chipsach

16 lutego godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
„Strachy na lachy”- godzina z duchami między biblio-
tecznymi półkami - spotkania dla tych, którzy lubią się
bać i rozwiązywać zagadki - zapraszamy chłopoców z
klas III-VI

17 lutego godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
„Strachy na lachy”- godzina z duchami między biblio-
tecznymi półkami - spotkania dla tych, którzy lubią się
bać i rozwiązywać zagadki - zapraszamy dziewczęta z
klas III-VI

17 lutego godz. 17.00 (Biblioteka Publiczna w Prze-
cieszynie) „Z Julkiem i Julką poznajemy świat” - za-
praszamy dzieci w wieku 5-7 lat

21 lutego godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
„Z Julkiem i Julką poznajemy świat wiedzy” - spotka-
nia dla tych, którzy lubią wiedzieć - zapraszamy dzieci
w wieku 5-7 lat

24 lutego godz. 17.00 (Biblioteka Publiczna w Ski-
dziniu)
„Co Basia na to?” - spotkania dla dzieci w wieku przed-
szkolnym wraz z rodzicami lub dziadkami

28 lutego godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
„Rozmowy nie tylko o książkach” - zapraszamy na ko-
lejne spotkanie klubu

FERIE ZIMOWE W HALI SPORTOWEJ
W czasie trwania ferii obowiązuje bilet ulgowy dla dzieci
i młodzieży uczącej się /do 25 roku życia/ - 2 zł/godz.
Rezerwacja hali  telefoniczna /32 - 325-56-71/ lub oso-
bista w kasie hali.
PROGRAM zajęć z instruktorem:
31 stycznia  - od. 9.00 - TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ,
drużyny 6 os.
1 lutego - TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO; zajęcia
na ściance wspinaczkowej
2 lutego - zajęcia bez instruktora
3 lutego - ZAWODY WSPINACZKOWE
4 lutego - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - drużyny  5 oso-
bowe /4 + 1/
W zależności od ilości zgłoszeń zostanie przeprowa-
dzony podział na grupy wiekowe. W czasie trwania
zawodów osoby uczestniczące w zajęciach mają
wstęp wolny. Zajęcia odbywać się będą pod opieką
instruktora OK.

FERIE ZIMOWE NA BASENIE POD PLATANEM
17 stycznia - 13 lutego - Bilet ulgowy dla dzieci i mło-
dzieży/ do 25 roku życia, za okazaniem legitymacji/ - 4
zł/h ( każde następne rozpoczęte pięć minut – 0,50 zł/
każda następna rozpoczęta godzina – 5,50 zł

FERIE w PIWNICY FREE CULTURE
31 stycznia godz. 10.00-14.00 - Spotkania integracyjne
1 lutego godz. 10.00-14.00 - Gry planszowe - rozgrywki
indywidualne i grupowe
2 lutego godz. 10.00-14.00 - Warsztaty z tworzenia
biżuterii
3 lutego godz. 16.00-20.00 - Turniej szchowy
4 lutego godz. 16.00-20.00 - Turniej tenisa stołowego
7 lutego godz. 10.00- 14.00 - Spotkania integracyjne
8 lutego godz. 10.00-14.00 - Gry planszowe - rozgrywki
indywidualne i grupowe
9 lutego godz. 10.00-14.00 - Warsztaty z tworzenia
biżuterii
10 lutego godz. 16.00-20.00 - Turniej szachowy
10 lutego godz. 16.00-20.00 -  Turniej tenisa stołowego

Ponadto:

• spotkania przy herbatce

• wieczór gier

• zbiórki XIII drużyny
harcerskiej Widmo

• wieczór ze śmiesznym
filmem

• akcja nakrętka

Kalendarium przedsiêwziêæ
w lutym

Kultura
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Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK

Repertuar
01-03.02.2011
godz. 16.30 SAFARI 3D
godz. 18.00, 20.00 OCH KAROL
04-06.02.2011    
godz. 16.30 SAFARI 3D
godz. 18.00, 20.00 JAK POZBYĆ SIĘ CELLULITU
07.02.2011  nieczynne
8.02.2011    
godz. 15.00 GWIAZDA KOPERNIKA
godz. 17.00 SAFARI 3D
godz. 18.30, 20.30 JAK POZBYĆ SIĘ CELLULITU
09.02.2011    
godz. 15.00 BIAŁA I STRZAŁA
godz. 1700 SAFARI 3D
godz. 18.30, 20.30 JAK POZBYĆ SIĘ CELLULITU
10.02.2011    
godz. 17.00 OBCY KOSMICZNA INWAZJA
godz. 19.00, 21.00 JAK POZBYĆ SIĘ CELLULITU
11.02.2011    
godz. 16.00 WYPRAWA NA KSIĘŻYC - po seansie
nocne oglądanie nieba
godz. 18.00, 20.00 JAK POZBYĆ SIĘ CELLULITU
12.02.2011     
godz. 16.00 I ROCZNIA KINA CYFROWEGO
godz. 18.00, 20.00 JAK POZBYĆ SIĘ CELLULITU
13.02.2011    
godz. 18.30, 20.30 JAK POZBYĆ SIĘ CELLULITU
14.02.2011 WALENTYNKI
godz. 18.00 HEARTBREAKER. LICENCJA NA
UWODZENIE
godz. 20.00 SKRZYDLATE ŚWINIE
15-17.02.2011    
godz. 18.00, 20.00 JAK POZBYĆ SIĘ CELLULITU
18.02.2011    
godz. 16.30 MIŚ YOGI (USA, b.o)
godz. 18.00, 20.00 JAK POZBYĆ SIĘ CELLULITU
19.02.2011   
godz. 14.30 MIŚ YOGI
PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH I SPORTÓW EKS-
TREMALNYCH
godz. 16.00 KARAWANA MARZEŃ
godz. 16.45 PĘKNIĘTA LINA
godz. 17.30 HIMALAJE, KARAKORUM I KORONA
ZIEMI LESZKA CICHEGO
godz. 20.00 PRAWDZIWI BOHATEROWIE MOUNT
EVERESTU
godz. 20.30 HAJER JEDZIE DO DALAJLAMY
20.02.2011    
godz. 16.30, 18.00 MIŚ YOGI
godz. 20.00 JAK POZBYĆ SIĘ CELLULITU
21.02.2011  nieczynne
22-23.02.2011    
godz. 18.00 MIŚ YOGI
godz. 20.00 JAK POZBYĆ SIĘ CELLULITU
24.02.2011    
godz. 16.00 Kino seniora: BYŁA SOBIE DZIEW-
CZYNA
godz. 18.00 MIŚ YOGI
godz. 20.00 JAK POZBYĆ SIĘ CELLULITU            
25-27.02.2011   
godz. 16.00 PODRÓŻE GULIWERA (USA, b. o.)
godz. 18.00, 20.00 WOJNA ŻEŃSKO-MĘSKA (Pol-
ska, 15)
28.02.2011 nieczynne
01-03.03.2011
godz. 18.00 PODRÓŻE GULIWERA
godz. 20.00 WOJNA ŻEŃSKO-MĘSKA

Brzeszcze - BórBrzeszcze - BórBrzeszcze - BórBrzeszcze - BórBrzeszcze - Bór
Ferie w świetlicy:
31.01 Integracja grupy (11.00-13.00).
1.02  Gry świetlicowe: piłkarzyki, gry planszowe (16.00-
18.00).
2.02  Wyjście na halę sportową i basen w Brzeszczach
(10.00-14.00).
3.02 Spotkanie integracyjne pt: „Wyspa przygód”
w Świetlicy na Osiedlu  Paderewskiego (10.00-13.00).
4.02 Wyjazd na lodowisko do Czechowic-Dziedzic
(11.00-14.00).
7.02 Warsztaty plastyczne „iris folding” (11.00-13.00).
8.02  Wyjazd na kulig do Inwałdu (10.00-14.00).
9.02  Warsztaty plastyczne „quilling” (11.00-14.00).
10.02  Wyjazd do „Akwarium” w Krakowie (10.00-17.00).
11.02  Zakończenie zajęć 11.00-13.00.
16.02 „Karnawałowy pokaz kulinarny”; zapraszamy
panie. Spotkanie prowadzi Małgorzata Małkus (15:00).
Zapisy i szczegóły w DL do 25 stycznia.

WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
Ferie zimowe 2011:
31.01 Integracja grupy - 15.00-17.00
2.02 Wyjście na halę sportową i basen w Brzeszczach-
10.00-14.00.
3.02 Spotkanie integracyjne pt: „Wyspa przygód”
w Świetlicy na Osiedlu Paderewskiego-10.00 13.00.
4.02 Wyjazd na lodowisko do Czechowic-Dziedzic-
10.00-14.00
7.02 Warsztaty plastyczne „iris folding” 15.00-17.00.
8.02 Wyjazd na kulig do Inwałdu 10.00-14.00
9.02 Gry świetlicowe-bilard, pilkarzyki, gry planszowe
12.00-14.00
10.02 Wyjazd do „Akwarium” w Krakowie 10.00-17.00
11.02 Turniej tenisa stołowego w DL-Skidziń
15.02 „Karnawałowy pokaz kulinarny”; zapraszamy
panie - spotkanie poprowadzi Małgorzata Małkus
(15.00). Zapisy i szczegóły w DL do 25 stycznia.

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
31.01-11.02 Ferie z Domem Ludowym
31.01 „Zimowy mix konkursowy”: konkursy zręczno-
ściowe, logika na wesoło, „łamigłówki mądrej główki”,
kalambury i inne (10.30).
1.02 Wyjazd na basen Pod Platanem w Brzeszczach
Koszt: 5.00 zł (10.00).
2.02 Wyjazd do Figloparku w Bielsku. Koszt 27 zł
(10.00).
3.02 „Weneckie maski karnawałowe” - warsztaty two-
rzenia gipsowych odlewów własnej twarzy; konkurs na
najciekawszą maskę (10.30).
4.02 Wyjazd na lodowisko do Czechowic Dziedzic.
Koszt: 25 zł (10.00).
7.02 „Jeden z dziesięciu” - konkurs dla młodzieży szkol-
nej (15.00).
 „Co z ziarenka zrobić można ?” - warsztaty plastycz-
ne prowadzi instruktor Agnieszka Ziółkowska. Zajęcia
zakończy konkurs wykonanych prac (16.30).
8.02 Kulig w Inwałdzie; zabawy na śniegu i indiańskie;
ognisko i pieczenie kiełbasek. Koszt: 33 zł (10.00).
9.02 Zajęcia kulinarne (10.30).
10.02 Wyjazd do Aquarium i Muzeum Przyrodniczego
w Krakowie. Koszt: 37 zł (10.00).
11.02 Turniej tenisa stołowego w dwóch grupach wieko-

wych: do lat 12 i od 13-15 lat;  rozgrywki w szachy
i warcaby (10.30).
17.02 Warsztaty plastyczne dla pań prowadzi instruk-
tor Agnieszka Ziółkowska (17.00).
24.02 „Basia i bałagan”- bajkowe popołudnie dla dzie-
ci przedszkolnych z cyklu „A co Basia na to?” (17.00).
We wtorki aerobic dla pań (18.30).
W środy próby i spotkania okolicznościowe zespołu
Skidzinianie (19.00).

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice
1.02 ,,Zabawa z historią; Rzymianie” - zajęcia w Bi-
bliotece Publicznej w Jawiszowicach (10.00).
2.02 „Zakochana kartka” - warsztaty plastyczne; prace
wykonujemy techniką iris folding (10.00).
3.02 ,,Wyspa przygód” - spotkanie międzyplacówko-
we w Świetlicy na Osiedlu Paderewskiego (10.00).
4.02 Wyjazd na basen ,,Pod Platanem” do Brzeszcz (9.30).
7.02 ,,Tworzymy, lepimy, rzeźbimy” - zajęcia plastycz-
no-techniczne (10.00).
8.02 Wycieczka do Pszczyny: zwiedzanie Muzeum
Prasy Śląskiej, zajęcia w Pracowni Artystycznej (10.00).
9.02  ,,Zimowe szaleństwo” - gry i zabawy na śniegu (10.00).
10.02 Wyjazd na otwarte lodowisko do Czechowic
Dziedzic (10.00).
11.02 ,,Taneczne zakończenie ferii” - dyskoteka kar-
nawałowa (10.00).
21.02 Balik przebierańców dla najmłodszych dzieci
z Klubu Malucha (10.00).
22.02 ,,W karnawałowym nastroju” - zajęcia taneczne
dla przedszkolaków (12.00).
24.02 „Gazetowe różności” - warsztaty plastyczne dla
zainteresowanych (16.00).

Oœ. PaderewskiegoOœ. PaderewskiegoOœ. PaderewskiegoOœ. PaderewskiegoOœ. Paderewskiego
Ferie ze świetlicą:
31.01 Rozgrywki i zabawy świetlicowe (10.00).
1.02 „Z górki na pazurki” - wyjście na górkę do Jawi-
szowic (11.00).
2.02 „Zakochana kartka” - wspólne zajęcia z kolegami
i koleżankami ze świetlicy jawiszowickiej (10.30).
3.02 Wyspa przygód” - spotkanie integracyjne w na-
szej świetlicy (Bór, Przecieszyn, Jawiszowice) (10.00).
4.02 Basen w Brzeszczach (10.00).
7.02 „Ćwierćland”- zabawa integracyjna (10.00).
8.02 Wyjazd do Pszczyny - zajęcia w Muzeum Prasy
Śląskiej i Pracowni Artystycznej (10.00).
9.02 Gry i zabawy świetlicowe (10.00).
10.02 Wyjazd na lodowisko do Czechowic (10.00).
11.02 Karaoke i dyskoteka świetlicowa (11.00).
24.02 Warsztaty ceramiczne dla pań (17.00).
W każdy czwartek spotkanie K.E.i R. (18.00).
W poniedziałki i środy aerobik dla pań (17.30).

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
Zespół „Przecieszynianki” zaprasza na spotkania we
wtorek (17.00).
Huragan Babski zaprasza na spotkania we środy (17.00).
Biblioteka zaprasza:
17.02 „Rozczytaj swoje dziecko z Julką i Julkiem”. Spo-
tkania przeznaczone dla dzieci w wieku 5-7 lat (17.00).
23.02 „SPOTKANIE POD LITERKĄ” przeznaczone dla
przedszkolaków (10.00).
25.02 „Galeria Młodych w bibliotece”(17.00).

Kultura
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Pajdokraci lecz¹...
Tym razem pod obrady wp³ynê³y wnio-

ski dotycz¹ce s³u¿by zdrowia. Jak powszech-
nie w przedszkolu wiadomo, sk³ada siê ona
g³ównie z weterynarzy (warto dodaæ, ¿e
znaczna czêœæ obraduj¹cych zamierza w przy-
sz³oœci poœwiêciæ siê temu zaszczytnemu za-
wodowi i masowo odrobaczaæ kotki), na-
stêpnie lekarzy (Julia), karetek (Szymon),
szpitali (Kacper), lekarstw (Zuzanna) i byæ
mo¿e równie¿ z pielêgniarek (£ucja). Na
ogó³ pracuj¹ oni w przychodni, czyli oœrod-
ku, równie¿ kultury (Grzegorz), gdzie mo¿-
na kupiæ wózki NA dziadków, którzy nie
umiej¹ chodziæ (B³a¿ej).

S³u¿ba zdrowia walczy z tzw.
epidemiami, które mgliœcie
zosta³y skojarzone jako ro-
dzaj zastrzyków (w ka¿dym
razie coœ groŸnego). Podczas
dyskusji ustalono, ¿e istniej¹
równie¿ dobre zastrzyki,
czyli szczepionki (Klaudia).
Ich sk³ad chemiczny nie od-
biega niczym od tych zwy-
czajnych, jednak wyposa¿o-
ne s¹ one w du¿o mniejsze
ig³y (Maria), niekiedy w ko-
lorze zielonym (Klaudia), i co
niezwykle istotne w prakty-
ce: nie aplikuje siê ich w pupê
(Eryk), nie w skórê, tylko do rêki (Anna) oraz
nie mo¿na siê myæ po ich przyjêciu. Warto
wspomnieæ, ¿e najlepiej zaszczepiæ sobie sam¹
krew (Konrad).
Podobnie jak wszystkie lekarstwa, szczepion-
ki maj¹ za zadanie chroniæ ludzi przed choro-
bami - na przyk³ad szkarlatyn¹, która sprawia,
¿e cz³owiek siê nie rusza przez 18 dni (Kac-
per). Najbardziej popularn¹ chorob¹ w przed-
szkolu jest jednak, z uwagi na ostatnie maso-
we nieobecnoœci, ospa. Przebyte doœwiadcze-
nia i natychmiastowa chêæ podzielenia siê nie-
dawnymi cierpieniami z ca³ym audytorium
wywo³a³y burzê na sali obrad. Emocje musia-
³y ulec wyciszeniu, szczególnie gorliwi radni
zostali spacyfikowani przez Pani¹ Przedszko-
lankê. Niektórzy prelegenci spontanicznie
ofiarowali siê jako ¿ywe ilustracje i zaprezen-
towali odniesione blizny - tu pod oczkiem czy
na policzku (Eryk) (z przytomn¹ uwag¹, ¿e ta
ostatnia siê nie liczy, poniewa¿ wcale jej nie
widaæ patrz¹c z drugiej strony cz³owieka). Na-
stêpnie ustalono, ¿e ospa charakteryzuje siê
bia³ymi plamkami/ krostkami/ b¹belkami/
kropkami/ paækami (zasób synonimów rad-
nych mo¿e wzbudzaæ szczery podziw…), które
po posmarowaniu zmieniaj¹ siê w czerwone
(Marcin). Lub ewentualnie z odwrotn¹ kolej-
noœci¹ kolorystyki (Kornelia). W ka¿dym ra-
zie uniwersalnym lekarstwem na wspomniane
schorzenie jest „pêdzelek od ospy” (Maria).
W czasie rekonwalescencji trzeba pamiêtaæ, by
siê porz¹dnie odwadniaæ (Maksymilian).
Pytanie „czym jest ODRA?” (znana te¿ w przed-
szkolu pod nazw¹ „ogra”) wprawi³o wiêkszoœæ
radnych w dwusekundow¹ zadumê. Trzy nie-
zale¿nie obraduj¹ce izby dosz³y jednak do

wspólnego wniosku: Odra jest to zwierzê
(Kacper/Kornelia/£ukasz). Ewentualnie nieja-
sno okreœlona woda (Barbara), wymioty (B³a-
¿ej) lub choroba, a tym siê od ospy ró¿ni, ¿e
kropeczki podczas odry bywaj¹ jeszcze ró¿ow-
sze. W przypadku uczulenia z kolei zabronio-
ne jest w¹chanie jakichkolwiek kwiatków
(Hanna) i zbli¿anie siê do zwierz¹tek (Nata-
lia) poza sarenkami, bo one jak wiadomo sier-
œci nie posiadaj¹ (Jakub). Sprawa nie jest jed-
nak do koñca wyjaœniona i ca³kiem tajemni-
cza, bo jak zezna³ jeden z radnych - „Ja nic
nie czu³em, ale dosta³em uczulenia!” (Szy-
mon). Warto zaznaczyæ, ¿e szczególnie k³o-
potliwe jest uczulenie na czekoladê, ale w tym

wypadku mo¿na sobie
czasami jedn¹ z nich
chrupn¹æ (Kacper).
Inne choroby podda-
ne pod obrady przez
samych prelegentów
to schorzenia typu:
chrypka - mówi siê
niewyraŸnie i jakby
siê najad³o piasku
(B³a¿ej), czkawka -
podczas ataku nale¿y
nabraæ powietrza a¿
oczy siê najbardziej
otworz¹ i przechyliæ
g³owê na bok. Po co?
To zdezorientuje wi-
rusa czkawki (Stani-

s³aw), a tak¿e ró¿yczka, podczas której mog¹
wyrosn¹æ na rêkach kolce czy te¿ liœcie w ³agod-
niejszym przebiegu (Martyna). Poœwiêcono
równie¿ uwagê kwestii nurtuj¹cej rz¹d doro-
s³ych - ptasiej grypie. Okazuje siê, ¿e jest to
s³uszna i sprawiedliwa kara dla tych, którzy
goni¹ za go³êbiami, by je z³apaæ i trzymaæ na
sznurku (Monika). Istniej¹ jednak niejakie plu-
sy, bo chory - dopóki nie wyzdrowieje - ma
zdolnoœæ mówienia po ptasiu (Maria). Popu-
larne zatrucie wywo³ywane jest najczêœciej
przez muchomor srotmotnikowy (Jowita), pa-
liwo (£ucja), p³yn do prania - ale na szczêœcie
tylko taki gêsty (£ukasz), myd³o (Rafa³), wê¿e
(Kacper), robaki (Piotr) lub zgni³y dym (Klau-
dia). Natomiast dobrze znany wirus to ma³e
stworzenie o wielkiej mocy, które powoduje
powa¿n¹ chorobê (Maria), co ciekawe - nie
tylko u ludzi, ale tak¿e wœród komputerów
(Stanis³aw). Jest zielony, podobny do paj¹ka
(Hanna), ma szczypce raka i szpiczast¹ cza-
peczkê (Natalia), czasem przybiera postaæ
ma³ego tornada (Kacper) b¹dŸ te¿ (cyt. - jak
zawsze) zielonego gluta jak w reklamie Do-
mestosa (Norbert), takiego niezbyt ³adnego
(Patrycja). Pokrewnym pojêciem pozostaje
skuzynowany zarazek, czyli angina (£ukasz),
którym mo¿na siê zakichaæ na ca³y dzieñ (Kac-
per). On z kolei jest zielony lub br¹zowy
(£ucja). Nie ma nóg, ale posiada oczy by móg³
widzieæ dok¹d idzie (Marcin). Ma równie¿
brudne rêce (Anna) lub drugi wniosek: trzeba
mieæ brudne rêce, by móc je zobaczyæ (Moni-
ka) i generalnie jest ma³ym przeŸroczystym
(Piotr) pomarañczowym (Anna) czarnym
(Kornelia) kó³eczkiem, które chowa siê pod
mikroskopem (Jakub). Podczas sesji w naj-

m³odszej izbie pojawi³a siê równie¿ nazwa fa-
chowa „mikrob”, jako stworzenia z dyndaj¹-
cymi uszkami, które uk³adaj¹ siê w serduszko
(mo¿na przypuszczaæ, ¿e tym razem pierwo-
wzorem s¹ reklamowane w telewizji Marsjan-
ki) o czerwonych oczach (Konrad).
Pierwszym rozszyfrowanym lekarzem okaza³
siê endokrynolog (choæ czêœæ radnych przez
jakiœ czas pozostawa³a w przekonaniu, ¿e to
nazwa kolejnej choroby), który zajmuje siê
oczywiœcie wykopywaniem koœci (Barbara).
Po chwili doprecyzowano, ¿e mo¿e jednak po-
mylono pojêcie z paleontologiem (Jakub). A ar-
cheolog? On z kolei wykopuje koœci napraw-
dê du¿e (Szymon). Chirurg mo¿e uleczyæ przez
ra¿enie pr¹dem (Pawe³), przeœwietlenie (Bar-
bara) lub rozciêcie brzuszka (Martyna). W wol-
nym czasie robi szczepionki (£ukasz). Aneste-
zjolog opiekuje siê ludŸmi z amnezj¹ (Konrad).
Okazuje siê, ¿e najmniej odpowiedzialne zajê-
cie ma kardiolog, który siedzi w schowku i wy-
pisuje kartoteki innym lekarzom (Eryk).
Na pytanie stawiane od wieków przez medy-
cynê paliatywn¹ - Co zrobiæ, by nie bola³o? -
sformu³owano niezawodne recepty: pomaso-
waæ i poca³owaæ nieszczêœliwe miejsce (Grze-
gorz), zawieŸæ siê do szpitala (Marcin), na³o-
¿yæ ciep³¹ pieluszkê na brzuszek (Maksymi-
lian) i NIE iœæ do dentysty (Kacper). Osobli-
wy ten lekarz nie zawsze jest groŸny, czasem
tylko zak³ada watki do buzi (Szymon), mo¿e
jednak wyj¹æ z¹bki (£ukasz) lub nawet je
wyrwaæ, a dziura po tym boli konsekwentnie
przez ca³e 2 lata (Piotr).

Najwa¿niejszym wnioskiem koñcowym oka-
za³ siê otwarty postulat do doros³ych, by nie
chorowali wcale, a jeœli ju¿ koniecznie musz¹,
to najwy¿ej na czkawkê (instrukcja zwalcza-
nia powy¿ej).

28 grudnia, jak co miesi¹c, w kameralnym
gronie odby³o siê ju¿ ostatnie w „starym” roku
spotkanie Klubu Nieprofesjonalnej Twórczo-
œci „Pióromani”.

Przy blasku œwiec i dŸwiêku kolêd, pe³ni reflek-
sji podsumowywaliœmy wydarzenia roku 2010,
skupiaj¹c siê jednoczeœnie nad rokiem 2011. S¹
wiêc postanowienia noworoczne, plany, które,
mamy nadziejê, znajd¹ swoje realizacje w rzeczy-
wistoœci. Wiadomo ju¿, ¿e ten rok bêdzie rokiem
ambitnym, ciekawym i niezwykle twórczym.
Tymczasem wszystko niech jednak pozostanie
tajemnic¹. Kolejnymi wydarzeniami bêdziemy
dzieliæ siê na bie¿¹co.
Co prawda mamy ju¿ luty roku 2011, nigdy jed-
nak nie jest za póŸno na „noworoczne” ¿ycze-
nia. Niech zatem nowy rok bêdzie dla Pañstwa
jednym wielkim wyzwaniem, które nale¿y pod-
j¹æ. Nie zapominajcie o tym, co wa¿ne, d¹¿cie
do realizacji swoich pragnieñ i celów. ¯yczy-
my du¿o mi³oœci i jeszcze wiêcej wiary w sie-
bie i swoje mo¿liwoœci.

PióromaniPióromaniPióromaniPióromaniPióromani

Grudniowy wieczór

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska
Kancelistka  dzieciêcej  wyobraŸniKancelistka  dzieciêcej  wyobraŸniKancelistka  dzieciêcej  wyobraŸniKancelistka  dzieciêcej  wyobraŸniKancelistka  dzieciêcej  wyobraŸni
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W grudniu 2010 r. zakoñczyliœmy reali-
zacjê projektu: „Razem æwiczymy, tworzy-
my i siê bawimy…”, dotowanego ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.

W ramach projektu zorganizowaliœmy cykl zajêæ
(plastycznych, rehabilitacyjnych, hipoterapeu-
tycznych) dla niepe³nosprawnych mieszkañców
gminy, wyjazdy i pikniki oraz cztery otwarte spo-
tkania integracyjne. W ramach kampanii spo³ecz-
nej „Miejsca przyjazne dzieciom” zwracaliœmy
uwagê na koniecznoœæ przystosowywania prze-
strzeni publicznej do potrzeb ma³ych mieszkañ-
ców. Wymienione dzia³ania przynios³y bezpoœred- Fabiola Switalla-KorczykFabiola Switalla-KorczykFabiola Switalla-KorczykFabiola Switalla-KorczykFabiola Switalla-Korczyk

ni¹ korzyœæ dla naszych m³odych przyjació³, po-
prawiaj¹c ich samopoczucie i stan zdrowia. Jest
jednak jeszcze jedna niemniej wa¿na kwestia -
staraj¹c siê uczyniæ œwiat choæ trochê lepszym,
przekonaliœmy siê, ¿e jest wœród nas bardzo wie-
lu ludzi, którzy chêtnie œpiesz¹ z pomoc¹, to daje
nam si³ê do dalszej pracy i inspiracjê do nowych
inicjatyw. Wszystkim, którzy wspierali nas w re-
alizacji projektu serdecznie dziêkujemy. Szcze-
gólne podziêkowania sk³adamy Dyrekcji i pra-
cownikom Oœrodka Kultury w Brzeszczach.

Zarz¹d Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Dzie-
ci Niepe³nosprawnych „Olimp” w Brzeszczach

Zapisy do przedszkoli oraz klas pierw-

szych  szkó³ podstawowych i gimnazjów pro-

wadzonych przez gminê Brzeszcze odbywaæ

siê bêd¹ od 1 marca do 15 kwietnia 2011 r.

Zapraszamy rodziców i prawnych opieku-

nów w godzinach od 8.00-15.00 do kance-

larii placówek oœwiatowych.

Dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji

W dniach 6-10 grudnia 2010 roku po raz
kolejny mogliœmy siê cieszyæ z wizyty, jak¹
z³o¿yli nam nasi przyjaciele z partnerskiej
gminy Londa w Toskanii, we W³oszech.

Tym razem swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³a nas
szesnastoosobowa grupa uczniów pod opiek¹
pani Marii Piny Magliocci oraz pani Antonel-
li i pani Diany. Spotkanie to zosta³o zainicjo-
wane przez prezesa Stowarzyszenia „Linqua”
w Brzeszczach - pani¹ Bo¿enê Sobociñsk¹ w ra-
mach realizacji projektu zwi¹zanego z przy-
bli¿eniem polskiej kultury ludowej, tradycji i ob-
rzêdów bo¿onarodzeniowych oraz regionali-
zmem. Na przyby³ych goœci czeka³o mnóstwo
niespodzianek. Pierwsz¹ z nich by³o powita-
nie w siedzibie Gminnego Zarz¹du Edukacji.
By³ to 6 grudnia, wiêc nie mog³o zabrakn¹æ
œw. Miko³aja, który obdarowa³ wszystkich
s³odkoœciami. Nastêpnego dnia nasi w³oscy
przyjaciele mieli okazjê udaæ siê do Zakopa-
nego. W zimowej stolicy Polski podziwiali
piêknie okryte œniegiem stoki Tatr, a wœród
nich Giewont i zimow¹ panoramê miasta z Gu-
ba³ówki. Spoœród innych atrakcji turystycz-
nych, które mogli obejrzeæ by³a skocznia nar-
ciarska Wielka Krokiew, na której co roku
odbywaj¹ siê zawody o Puchar Œwiata w sko-
kach narciarskich. Najbardziej jednak cieszy³
zakup lokalnych pami¹tek i spacer po Krupów-
kach, a tak¿e degustacja lokalnych dañ zako-
piañskich, m.in. kwaœnicy w gospodzie o na-
zwie „B¹kowo-Zohylina”. Pe³en atrakcji dzieñ
zakoñczy³ siê kolacj¹ w karczmie „Siwy Dym”
w Rabce, gdzie czêstowano wszystkich piero-
gami w czterech odmianach: ruskimi, z miê-
sem, z kapust¹ i grzybami oraz z farszem z zie-
lonego groszku. Na koniec, ka¿dy spróbowa³
swoich si³ tañcz¹c w rytm góralskiej muzyki.
Kolejnym, niezwykle wa¿nym punktem wizy-
ty naszych goœci by³o zwiedzanie obiektu by-
³ego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz.

Tam m³odzie¿ z W³och zetknê³a siê z miejsca-
mi okrutnych i gorzkich wspomnieñ, gdzie
kiedyœ „cz³owiek cz³owiekowi uczyni³ piek³o
na ziemi”. O tym niezwykle trudnym okresie
historycznym uczyli siê z ksi¹¿ek. Dziœ mog¹
z pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e wizyta w KL Au-
schwitz otworzy³a im karty przesz³oœci, które
sta³y siê dla nich teraŸniejszoœci¹ kszta³towa-
nia cz³owieka wra¿liwego na cierpienia in-
nych. Nastêpnie, wszyscy udali siê na spotka-
nie M³odzie¿owego Parlamentu Gminy
Brzeszcze. Temat sesji parlamentu dotyczy³
roli i funkcjonowania jednostek samorz¹du te-
rytorialnego w gminie Brzeszcze. Gospoda-
rzem spotkania m³odych by³a Szko³a Podsta-
wowa nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Brzesz-
czach. Aktywnoœæ i zaanga¿owanie m³odzie-
¿y polskiej i w³oskiej by³o bardzo du¿e. Wszy-
scy pracowali wspólnie w grupach. Efektem
koñcowym by³o przedstawienie podobieñstw
i ró¿nic polsko-w³oskich w zakresie zadañ
i kompetencji burmistrza Brzeszcz i Londy, za-
dañ i kompetencji Rady Gminy Brzeszcz i Lon-
dy, okreœlenie Ÿróde³ finansowania obydwu
gmin oraz wyznaczenie plusów i minusów w ro-
dzimych miejscowoœciach. Po po³udniu nasi
w³oscy przyjaciele goœcili w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 1 im. Wandy Chotom-
skiej w Przecieszynie. Tematem spotkania by³y
„Tradycje i obrzêdy adwentowe”, przygotowu-
j¹ce do nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia. Program zosta³ przygotowany przez
lokalny zespó³ dzia³aj¹cy w Przecieszynie
o nazwie „Przecieszynianki”, które przedsta-
wi³y tradycyjne obrzêdy i czynnoœci, takie jak
np. skubanie pierza. Po wystêpie wszyscy
wspólnie wykonali ozdoby œwi¹teczne i ude-
korowali œwi¹teczne drzewko. Na koniec dla
ka¿dego goœcia z W³och czeka³ œwi¹teczny
upominek. Ka¿dy móg³ wybraæ to, co najbar-
dziej przypad³o do gustu. Nastêpnie wszyscy
zaproszeni zasiedli do wspólnej, uroczystej

kolacji, po której dla uczniów zorganizowano
dyskotekê. W ostatnim dniu pobytu w³oska
m³odzie¿ goœci³a w Urzêdzie Gminy Brzesz-
cze, gdzie spotka³a siê z burmistrzem - pani¹
Teres¹ Jankowsk¹ oraz przedstawicielami
Rady Miejskiej Brzeszcz. Podczas spotkania
zaprezentowano krótk¹ historiê powstania
gminy oraz jej funkcjonowania i dotychczas
zrealizowane spotkania polsko-w³oskie. Po tej
wizycie m³odzie¿ uda³a siê do Krakowa, gdzie
zwiedzano Smocz¹ Jamê, dziedziniec zamku
Wawel oraz kryptê pod Srebrnymi Dzwona-
mi, gdzie znajduje siê grobowiec tragicznie
zmar³ej w katastrofie lotniczej pary prezydenc-
kiej - Lecha i Marii Kaczyñskich. W drugiej
krypcie mo¿na by³o równie¿ zobaczyæ grób
feldmarsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Z Wawe-
lu wszyscy udali siê na ulicê Kanonicz¹, przy
której przez lata mieszka³ nasz wielki Polak -
papie¿ Jan Pawe³ II, a nastêpnie pod Koœció³
Mariacki i do Galerii Sztuki Polskiej XIX wie-
ku, zlokalizowanej w Sukiennicach. Nasi go-
œcie podziwiali najwiêksz¹ w Polsce, sta³¹ eks-
pozycjê dziewiêtnastowiecznego polskiego
malarstwa i rzeŸby. Dzie³a, które zobaczyli,
by³y zgromadzone w czterech salach: Oœwie-
cenia, Piotra Micha³owskiego, Ho³du pruskie-
go i Czwórki. W sali Oœwiecenia mo¿na by³o
ogl¹daæ portrety, sceny historyczne i rodzajo-
we, które powsta³y w drugiej po³owie XVIII
wieku, cechuj¹ce siê wp³ywami sztuki klasy-
cystycznej i preromantycznej. W sali Piotra
Micha³owskiego wystawiono najwiêksz¹ w Pol-
sce kolekcjê dzie³ tego wybitnego malarza ro-
mantycznego. W sali Ho³du Pruskiego wyeks-
ponowano malarstwo historyczne, przede
wszystkim znane obrazy Jana Matejki, Jacka
Malczewskiego i Artura Grottgera. W sali
Czwórki natomiast przedstawiono malarstwo
rodzajowe, pejza¿owe, impresjonistyczne
i symboliczne. Piêciodniowy pobyt m³odzie-
¿y w³oskiej w naszej gminie z pewnoœci¹ by³
dla nich mi³ym wydarzeniem, który pozosta-
nie w pamiêci na d³ugie lata. Mo¿liwoœæ ze-
tkniêcia siê z tak interesuj¹c¹ i ró¿norodn¹
kultur¹ lokaln¹ wzbogaci³a nie tylko wiedzê
m³odych ludzi, ale pozwoli³a uczyniæ krok
naprzód w rozumieniu naszych polskich tra-
dycji i wartoœci.

W³osi w gminie Brzeszcze

Kinga WKinga WKinga WKinga WKinga Wronaronaronaronarona

Razem æwiczymy, tworzymy i siê bawimy…

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

Og³oszenie

Edukacja
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Czytelnictwo

Wanda Chotomska

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

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

Biblioteka Publiczna Oœrodka Kultu-
ry w Brzeszczach znalaz³a siê w gronie
laureatów Konkursu Grantowego „Ak-
tywna Biblioteka” w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek.

Spoœród 208 wniosków z³o¿onych przez biblio-
teki z piêciu województw, wybrano 64 projekty.
Wœród nich znalaz³ siê i nasz pod has³em „Jêzy-
ka fani” - to propozycja popularyzacji jêzyka pol-
skiego, poznania jego bogactwa, zawi³oœci, traf-
nego i rozumnego u¿ywania polskich przys³ów
i powiedzeñ. Przed nami „piêciomiesiêczny jê-
zykowy zawrót g³owy” - poznamy tych, co o jê-
zyku wiedz¹ prawie wszystko, wybierzemy naj-
popularniejsze przys³owie Brzeszczan, zaprosi-
my jêzyka fanów na szlak, czyli do udzia³u w grze
miejskiej. Mamy nadziejê, ¿e ka¿dy znajdzie coœ
dla siebie. Na pocz¹tek zachêcamy do udzia³u
w jêzykowych konkursach pod has³em „Bez cie-
kawoœci nie ma m¹droœci”. Wystarczy kamera,
aparat cyfrowy lub telefon komórkowy i przede
wszystkich ciekawy pomys³.

Konkurs fotograficzny „PRZYS£OWIA
WOKÓ£ NAS”
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych fo-
tografi¹ bez wzglêdu na wiek. Nie rozstajesz
siê z aparatem? Zrób zdjêcie, dla którego pod-
pisem, tytu³em bêdzie znane polskie przys³o-
wie lub powiedzenie. Fotografie nale¿y dostar-
czyæ na p³ycie CD lub DVD, wys³aæ poczt¹
mailow¹ na adres: biblioteka@ok.brzeszcze.pl
lub dostarczyæ wydruk. W przypadku wydruku,
format zdjêcia nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 15x21
cm (zalecamy 24x30 cm). Jeden uczestnik mo¿e
maksymalnie z³o¿yæ 3 zdjêcia. Autorami zdjêæ
mo¿e byæ jedna osoba lub duet, np. rodzinny.

Konkurs filmowy „W ROLI G£ÓWNEJ:
PRZYS£OWIE” - wyzwanie dla wszystkich fil-
mowców amatorów. Lubisz krêciæ? Nakrêæ film,
ilustruj¹cy przys³owie. Film nale¿y dostarczyæ na
p³ycie CD lub DVD, nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 3
minuty. Filmy, mog¹ byæ rezultatem pracy indy-
widualnej lub zespo³owej. Ka¿da osoba/zespó³
mo¿e zg³osiæ maksymalnie 3 filmiki. Prace kon-
kursowe nale¿y sk³adaæ we wszystkich Bibliote-
kach Oœrodka Kultury w Brzeszczach do 30
kwietnia 2011 r.

WeŸ udzia³ w konkursach, przekonaj siê, ¿e: „nie
taki jêzyk polski straszny”. Nauczmy siê mówiæ
i pisaæ tak, aby nasze wypowiedzi by³y wyj¹tko-
we i niepowtarzalne. Szczegó³owe regulaminy
konkursów na stronie internetowej biblioteki
www.ok.brzeszcze.pl (zak³adka BIBLIOTEKA),
we wszystkich Bibliotekach Publicznych Oœrodka
Kultury w Brzeszczach oraz pod numerem tel.:
032 21 11 490 (wew. 36).

Tym razem do rozmowy o czytaniu i ulubio-
nej ksi¹¿ce z dzieciñstwa zaprosiliœmy £uka-
sza Zabdyra - krakowskiego ilustratora i au-
tora komiksów.

Ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñstwa i dlaczego ta?

Ksi¹¿ka zawsze by³a i jest mi bardzo bliska -
trudno jest mi sobie wyobraziæ ¿ycie bez czy-
tania. W dzieciñstwie siêga³em szczególnie po
komiksy - to absolutna pasja ¿yciowa zwi¹za-
na z tym co robiê teraz, czyli z grafik¹. Ksi¹¿ki
zachêca³y mnie do tego, ¿eby po nie siêgaæ,
¿eby je czytaæ natomiast ilustracje do tego aby
rysowaæ. Moje dzieciñstwo przypad³o na lata
80. By³ to czas trudny, pamiêtam stan wojenny
i strach jaki mi wtedy towarzyszy³ a komiksy
pozwala³y oderwaæ siê od szaroœci która mnie
otacza³a - komiks, który by³ kolorowy, w któ-
rym by³o sporo humoru, fajne postacie, pozwa-
la³ mi cieszyæ siê tym, ¿e jestem dzieckiem.
Pierwsz¹ ksi¹¿k¹, któr¹ przeczyta³em sam od
deski do deski by³ „Bia³y kie³” Jacka Londona.
Mia³em wtedy 7 lat, uczy³em siê czytaæ i pa-
miêtam, ¿e to by³a droga przez mêkê - upar³em
siê, ¿e t¹ ksi¹¿kê przeczytam, i o ile umia³em
czytaæ, to nie umia³em jeszcze z³apaæ treœci, pa-
miêtam sylabizowanie poszczególnych liter,
zdañ. Ta ksi¹¿k¹ pos³u¿y³a mi do tego, ¿eby
technicznie opanowaæ sztukê czytania nato-
miast zrozumienie przysz³o póŸniej.

Dlaczego warto czytaæ?

Ksi¹¿ki, komiksy pozwalaj¹ oderwaæ siê od rze-
czywistoœci, pozwalaj¹ prze¿yæ emocje. W zale¿-
noœci od tego, w jakim jestem stanie, to po takie
ksi¹¿ki siêgam - gdy jest mi smutno, mam chan-
drê siêgam po coœ radosnego, coœ co mi poprawi
humor. Kiedy jest mi dobrze, siêgam po powa¿-
niejsz¹ literaturê, która pozwoli mi siê zastano-
wiæ co na dany temat myœl¹ inni, jak prze¿ywaj¹.
Dla mnie wa¿nym elementem s¹ opisy z ilustra-
cjami, wszelkiego rodzaju mapy, zdjêcia. Na przy-
k³ad nie s¹dzê, ¿ebym kiedykolwiek pojecha³
w Himalaje, natomiast ciekawi mnie, jak  wygl¹-
daj¹. Ksi¹¿ka pozwala mi zobaczyæ, delektowaæ
siê obrazem, dlatego ¿e jest nieruchoma, mogê
zobaczyæ pewne szczegó³y, tak jakbym siedzia³
w górach i ogl¹da³, oczywiœcie nie prze¿yjê emo-
cji z tym zwi¹zanych, ale mogê to obejrzeæ, po-
znaæ emocje ludzi, którzy tam byli. To ciekawoœæ
ludzi sk³ania mnie do tego aby siêgaæ po ksi¹¿-
ki, to co prze¿ywaj¹, to co czuj¹, jak sobie radz¹
z niektórymi rzeczami. Ksi¹¿ka mo¿e mi w tym
pomóc. Oczywiœcie, nie zast¹pi kontaktu z dru-

gim cz³owiekiem i to nie o to chodzi, ale myœlê,
¿e ksi¹¿ka pomaga lepiej ¿yæ.

Czytam teraz

Jest kilka ksi¹¿ek, np. albumy komiksowe, któ-
re dla mnie jako grafika s¹ pomocne, gdy mam
problemy jak coœ narysowaæ, jak na coœ spoj-
rzeæ - wtedy siêgam po ulubionych grafików,
patrzê, jak robili to lepsi ode mnie. Teraz czy-
tam „Calvin i Hobbes Dziwad³a z obcej pla-
nety” - komiks, opisuj¹cy perypetie jedynaka
i jego pluszowego przyjaciela - tygrysa. Jest
on zabroniony u mnie w domu (mam dwóch
synów w wielu Calvina), poniewa¿ jego po-
mys³y i to w jaki sposób wyprowadza z rów-
nowagi swoich rodziców, wzbudzaj¹ zarów-
no œmiech jak i przera¿enie. Jednoczeœnie Ca-
lvin stawia pytania, dotycz¹ce naszego œwia-
ta, tego co siê dzieje wokó³, z punktu widze-
nia dziecka, s¹ to pytanie niby œmieszne ale
bardzo czêsto trudne, wymagaj¹ce zastanowie-
nia siê, mimo, ¿e wzbudzaj¹ uœmiech. Drug¹
ksi¹¿k¹, któr¹ ostatnio zacz¹³em czytaæ, to
„Ob³ok niewiedzy” - zosta³a napisana w œre-
dniowieczu, dotyczy mistyki chrzeœcijañskiej.
Polecam tym, którzy chc¹ dowiedzieæ siê czym
tak naprawdê jest mistyka, jak siê modliæ. Czy-
tam te¿ Terry’ego Pratchetta, ostatnio „WiedŸ-
miko³aj” - humorystyczne spojrzenie na an-
glosaski sposób prze¿ywania œwiat Bo¿ego
Narodzenia. Czêsto siêgam po to co polec¹ mi
znajomi, przyjaciele - powieœci w nurcie fan-
tastycznym, g³ównie fantasy, najlepiej z du¿¹
domieszk¹ humoru, trochê ksi¹¿ek o tematy-
ce religijnej, równie¿ blogi poœwiêcone cie-
kawym postaciom historycznym.

Wywiad z £ukaszem Zabdyrem mo¿na obejrzeæ
na stronie internetowej Oœrodka Kultury
(www.ok.brzeszcze.pl) w zak³adce BIBLIOTEKA.
Wszystkich Czytelników Odg³osów Brzeszcz,
zapraszamy do podzielenia siê z nami swoimi
wspomnieniami o ukochanej ksi¹¿ce dzieciñ-
stwa, tak bardzo wyj¹tkowej, ¿e zapamiêtanej
do dzisiaj.

(bibl)(bibl)(bibl)(bibl)(bibl)

Jêzyka
fani

(bibl)(bibl)(bibl)(bibl)(bibl)

Spotkanie z £ukaszem Zabdyr¹
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28 grudnia (2010) w Brzeszczach policjanci za-
trzymali 22-letniego mieszkañca Brzeszcz po-
dejrzanego o posiadanie i rozprowadzanie nar-
kotyków. Do zdarzenia dosz³o ok. godz. 11.30,
kiedy funkcjonariusze weszli do mieszkania 22-
latka i dokonali przeszukania, w trakcie którego
ujawnili blisko 50 g suszu roœlinnego, wagê elek-
troniczn¹, kilkaset woreczków strunowych i kil-
kadziesi¹t tysiêcy z³. Mê¿czyzna zosta³ zatrzy-
many i trafi³ do oœwiêcimskiej komendy Policji.
Jak ustalili policjanci, blisko 100 dzia³ek ju¿
wkrótce mia³o trafiæ w kolejne rêce. Za posia-
danie narkotyków mê¿czyŸnie grozi kara do 3
lat pozbawienia wolnoœci, natomiast rozprowa-
dzanie zagro¿one jest kar¹ do 10 lat pozbawie-
nia wolnoœci. W powy¿szej sprawie niewyklu-
czone s¹ kolejne zatrzymania.

5 stycznia oko³o 10.20 funkcjonariusze Stra¿y
Miejskiej skierowani zostali do jednego z miesz-
kañ przy ul. Siedliska, gdzie wed³ug zg³osze-
nia mia³o dojœæ do próby samobójczej. Na miej-
scu zg³oszenie zosta³o potwierdzone, st¹d pod-
jêto decyzjê o wezwaniu Pogotowia Ratunko-
wego, któremu nastêpnie udzielono pomocy
w transporcie chorego mê¿czyzny do szpitala
w Oœwiêcimiu. Tam pozostawiono go pod opiek¹
lekarzy.

6 stycznia oko³o 17.30 patrol SM Brzeszcze
skierowany zosta³ do jednego z mieszkañ bl. 42
na ul. K. Wielkiego, gdzie wed³ug zg³aszaj¹cej
awanturowaæ siê mia³ 77-letni Wac³aw K. Na
miejscu okaza³o siê, stan zdrowia w/w wymaga
wezwania na miejsce Pogotowia Ratunkowego,
które przewioz³o p. Wac³awa K. do Szpitala
w Oœwiêcimiu.

7 stycznia oko³o 20.35 funkcjonariusze Stra¿y
Miejskiej skierowani zostali na ul. Wodn¹ w Ja-
wiszowicach, gdzie mia³o dojœæ do pogryzienia
przez psa 19-letniego £ukasza Ch. Na miejscu
podjête czynnoœci doprowadzi³y do ustalenia
w³aœcicielki zwierzêcia, któr¹ okaza³a siê 33-let-
nia mieszkanka Jawiszowic, Izabela J. W/w za

niezachowanie warunków bezpieczeñstwa zosta-
³a ukarana grzywn¹ przewidzian¹ w taryfikato-
rze mandatów karnych. Podczas kontroli okaza-
³o siê równie¿, ¿e jeden z psów nie ma obowi¹z-
kowych szczepieñ, st¹d poddany zosta³ obser-
wacji weterynaryjnej.

11 stycznia w Jawiszowicach na oœ. Paderew-
skiego dosz³o do w³amania. W³amywacz przez
drzwi wejœciowe dosta³ siê do mieszkania, z któ-
rego skrad³ laptopa oraz bi¿uteriê. Pokrzywdzo-
ny oszacowa³ straty na ok. 3500 z³.

17 stycznia w Brzeszczach na ul. Przecieszyñ-
skiej policjanci zatrzymali Krystiana P. 34-letnie-
go mieszkañca Brzeszcz, który jecha³ rowerem
w stanie nietrzeŸwym (1,34 promila alkoholu).

18 stycznia o godz. 09.20. Pracownik Oœrodka
Kultury w Brzeszczach powiadomi³, i¿ z prze-
je¿d¿aj¹cego ulic¹ Mickiewicza samochodu
przez przenoœne urz¹dzenie nag³aœniaj¹ce jakiœ
mê¿czyzna krzykn¹³, i¿ w budynku pod³o¿ona
jest bomba. Na miejsce udali siê policjanci i stra¿-
nicy miejscy, którzy zabezpieczyli teren wokó³
budynku. Z budynku ewakuowano ³¹cznie 70
osób w tym pracowników oraz grupê 37 dzieci,
która znajdowa³a siê na sali kinowej. W poszu-
kiwaniu podejrzanych przedmiotów policjanci
sprawdzili ca³y budynek oraz teren przyleg³y do
pomocy wykorzystano policyjnego psa do wy-
szukiwania materia³ów wybuchowych. W trak-
cie powy¿szych czynnoœci nie ujawniono ¿ad-
nych materia³ów lub urz¹dzeñ wybuchowo nie-
bezpiecznych. W akcji bra³a równie¿ udzia³ Stra¿
Po¿arna, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie
Energetyczne oraz Pogotowie Gazowe. Aktual-
nie policjanci prowadz¹ czynnoœci zmierzaj¹ce
do ustalenia i zatrzymania sprawców tego kary-
godnego zg³oszenia.

18 stycznia oko³o 16.10 funkcjonariusze SM
Brzeszcze skierowani zostali w rejon ul. Mic-
kiewicza, gdzie dy¿urny za poœrednictwem sys-
temu monitoringu wizyjnego zauwa¿y³ mê¿czy-

Zamawiaj¹c zakupy przez Internet musi-
my pamiêtaæ, ¿e wykorzystuj¹ go równie¿ lu-
dzie nieuczciwi. Oszuœci czyhaj¹ na swoje ofia-
ry, wykorzystuj¹c ich nieuwagê, poœpiech, pod-
ekscytowanie i chêæ posiadania jak najszybciej
i jak najtaniej danego przedmiotu.

Podczas robienia zakupów drog¹ internetow¹
pamiêtajmy, aby zawsze byæ ostro¿nym: nale¿y
uwa¿aæ na tzw. „superokazje”. Nie zawsze to, co
widoczne jest na zdjêciu musi byæ takie samo
w rzeczywistoœci lub nabyte przez sprzedawcê
w sposób legalny. Jeœli chcesz wzi¹æ udzia³ w au-
kcji internetowej, sprawdŸ wiarygodnoœæ sprze-
dawcy, jego poprzednie aukcje oraz opinie kupu-
j¹cych na jego temat. Jeœli licytujesz, poczekaj
do zakoñczenia aukcji, nim przelejesz pieni¹dze
sprzedawcy. SprawdŸ, czy sprzedawca umo¿liwia
op³atê przy odbiorze - to równie¿ wskazuje na

Stra¿ Miejska w Brzeszczach ujê³a mê¿czy-
znê podejrzanego o dokonanie siedemnastu w³a-
mañ i kradzie¿y na terenie Gminy Brzeszcze.

Podejrzany Tomasz N. (mieszkaniec Brzeszcz)
wpad³ w rêce stró¿ów prawa, gdy oko³o godziny
2.30 26 stycznie zosta³ zauwa¿ony przez dy¿uru-
j¹cego stra¿nika w centrum monitoringu wizyj-
nego Komendy Stra¿y Miejskiej w czasie w³a-
maywnia do skrzynek zwrotu prasy na szkodê
placówki „Ruch” S.A. zlokalizowanej na ul. Mic-
kiewicza. Wkrótce na miejscu zdarzenia zjawi³
siê patrol prewencji stra¿y miejskiej, który w bez-
poœrednim poœcigu uj¹³ sprawcê. Podczas kon-
troli osobistej u zatrzymanego mê¿czyzny ujaw-
niono gazety wraz z p³ytami DVD, rower górski,
nó¿, gaz obezw³adniaj¹cy oraz metalowe prêty
s³u¿¹ce do zrywania zabezpieczeñ w skrzynkach.
Wstêpny szacunek strat wyniós³ oko³o 700 z³.
Podobny charakter w³amañ odnotowywany by³
ju¿ od dwóch miesiêcy. Dalsze czynnoœci prowa-
dzi Komisariat Policji w Brzeszczach.

jego wiarygodnoœæ. Jeœli dosta³eœ mail z infor-
macj¹ o wygraniu aukcji, sprawdŸ dok³adnie, czy
wiadomoœæ pochodzi od rzeczywistego sprze-
dawcy, zw³aszcza, gdy podany w niej jest nu-
mer konta, na który masz przelaæ nale¿noœæ. Gdy
masz w¹tpliwoœci, nawi¹¿ korespondencjê ze
sprzedaj¹cym.
Natomiast w przypadku kiedy sta³eœ siê ofiar¹ tego
typu przestêpstwa, nale¿y jak najszybciej powia-
domiæ administratorów danego portalu, zachowaæ
wszystkie dokumenty zwi¹zane z transakcj¹, tj.
dowód przelewu na konto bankowe, korespon-
dencjê mailow¹ itp., a nastêpnie zg³osiæ siê na
policjê wraz z powy¿szymi dokumentami. Pod-
czas zg³oszenia nale¿y podaæ datê i numer aukcji,
jej przedmiot oraz licytowan¹ cenê, nazwê kon-
ta, nick sprawcy oszustwa oraz sposób kontaktu
ze sprzedaj¹cym: jego e-mail, nr telefonu, adres,
sposób dokonania zap³aty - przelew na konto ban-
kowe, p³atnoœæ za pobraniem.

KRONIKA   KRYMINALNA

* * * * *

znê szarpi¹cego drzwi zaparkowanych samocho-
dów. Ujêtym okaza³ siê 19-letni mieszkaniec os.
Paderewskiego Artur K., który nie potrafi³ wy-
t³umaczyæ swojego zachowania. Badanie na al-
kometrze nie wykaza³o obecnoœci alkoholu w wy-
dychanym przez niego powietrzu. Podczas wy-
konywania czynnoœci w powy¿szej sprawie do
biura SM Brzeszcze zg³osi³ siê p. Jan Z., który
poinformowa³ o uszkodzeniu jego pojazdu za-
parkowanego w rejonie ul. Mickiewicza. W zwi¹z-
ku z tym, i¿ szkoda w pojeŸdzie przekracza³a
250 z³, sprawê przekazano KP Brzeszcze.

19 stycznia w godzinach rannych do Komisa-
riatu stawili siê m³odzi mieszkañcy Brzeszcz,
którzy wyjaœnili, i¿ to oni byli sprawcami za-
mieszania w OK dzieñ wczeœniej. Opowiedzieli,
i¿ tego dnia jad¹c samochodem przez megafon
œpiewali piosenkê, której fragmenty mog³y zo-
staæ Ÿle zrozumiane. Oœwiadczyli, ¿e w ten spo-
sób chcieli œwiêtowaæ Dzieñ Maturzysty.

24 stycznia ok. godz. 10.00 z 67-letni¹ miesz-
kank¹ Brzeszcz telefonicznie skontaktowa³a siê
kobieta, która poda³a siê za bratanicê i poprosi-
³a o po¿yczkê 30 tys. z³. Pokrzywdzona nie mia³a
takiej kwoty, zaproponowa³a 7 tys. z³. Oczywi-
œcie oszustka przysta³a na podan¹ kwotê i po-
prosi³a o tzw. przelew b³yskawiczny. Kobieta ok.
godz. 12.50 wp³aci³a pieni¹dze na poczcie. Po
kilku godzinach skontaktowa³a siê z bratanic¹,
która oœwiadczy³a, i¿ ¿adnych pieniêdzy nie po-
¿ycza³a. Wtedy pokrzywdzona domyœli³a siê, ¿e
zosta³a oszukana i zawiadomi³a Policjê, jednak-
¿e jak ustalili policjanci, pieni¹dze zosta³y po-
brane na poczcie w P³ocku oko³o godz. 14.00.

Sprawca w³amañ
zatrzymany

Krzysztof TKrzysztof TKrzysztof TKrzysztof TKrzysztof Tokarzokarzokarzokarzokarz

Oszustwa w sieci

KPP OœwiêcimKPP OœwiêcimKPP OœwiêcimKPP OœwiêcimKPP Oœwiêcim

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Red. AudraRed. AudraRed. AudraRed. AudraRed. Audra

Krymina³y

Komendant Stra¿y Miejskiej w Brzeszczach
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Reklama

Sk³adamy serdeczne podziêkowania sponsorom: Staroœcie powia-

towemu w Oœwiêcimiu, Dyrektor Oœrodka Kultury Ma³gorzacie Wój-

cik, Bankowi Spó³dzielczemu w MiedŸnej Oddzia³ w Brzeszczach,

NSZZ Solidarnoœæ KWK Brzeszcze, Spo³em PSS Górnik w Brzesz-

czach, Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska w Brzeszczach oraz

sponsorce prywatnej, Pani Teresie Jankowskiej za dofinansowanie

wyjazdu do Polanicy na Miêdzynarodowy Przegl¹d Zespo³ów Folk-

lorystycznych „Têcza Polska”.

Podziêkowania

Zespó³ Paœwiszczanie wraz z Kapel¹ z ZasolaZespó³ Paœwiszczanie wraz z Kapel¹ z ZasolaZespó³ Paœwiszczanie wraz z Kapel¹ z ZasolaZespó³ Paœwiszczanie wraz z Kapel¹ z ZasolaZespó³ Paœwiszczanie wraz z Kapel¹ z Zasola
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Zima to czêsto okres stagnacji
- czas, kiedy œwiat zasypia, spowal-
nia swój rytm w spokojnym ocze-
kiwaniu wiosny… Dla niektórych
jednak pierwsze przymrozki ko-
jarz¹ siê z ruchem, g³oœnym œmie-
chem, energi¹ i doskona³¹ zabaw¹
w doborowym gronie - bo te
wszystkie rzeczy zapewnia mecz
hokeja na lodzie.

W czwartkowe popo³udnie na jed-
nym z wilczkowickich stawów ze-
brali siê amatorzy zimowego sportu
dru¿ynowego. Kiedy warstwa lodu
przekroczy 20 cm, mo¿na bezpiecz-
nie siê po nim œlizgaæ, a nawet strze-
laæ bramki. (Dla pewnoœci przed
wejœciem na „boisko” dr¹¿ona jest
przerêbel, by sprawdziæ gruboœæ
„nawierzchni”). Dru¿yny sk³adaj¹
siê z czterech do piêciu graczy.
Oczywiœcie chêtnych jest znacznie
wiêcej ni¿ 10 osób, wiêc w zale¿no-
œci od wczeœniejszej umowy, zmia-
ny nastêpuj¹ po piêciu minutach gry
lub po zdobytym golu.
- Spróbowaæ swoich si³ mo¿e ka¿-
dy. Na boisko zapraszamy od 14-
15 lat, górn¹ granic¹ wieku jest
sprawnoœæ fizyczna. Zaraz za linia-
mi wyznaczonymi przez graczy
znajduje siê tak¿e œlizgawka dla

najm³odszych. Przychodz¹ ca³e ro-
dziny - dzieciaki bawi¹ siê w swo-
im gronie, mamy rozmawiaj¹ przy
kubkach herbaty, a my biegamy za
kr¹¿kiem - œmieje siê Jerzy Chodañ,
pomys³odawca ca³ego przedsiê-
wziêcia. - Jakoœ tak siê zwykle sk³a-
da, chocia¿ oczywiœcie zapraszamy
do gry równie¿ dziewczyny. Jeœli
nie do samych akcji, to przynaj-
mniej by postaæ na bramce. Rzad-
ko która siê skusi, ale bywaj¹ i ta-
kie przypadki.
 - Nie tylko o grê chodzi, niektórzy
nauczyli siê œlizgaæ w³aœnie tutaj.
Stawianie pierwszych kroków nie

jest ³atwe, szczególnie kiedy nie ma
bandy, ale wysi³ki na g³êbokiej za-
marzniêtej wodzie przynosz¹ efek-
ty. Nie obywa siê bez siñców, ale jak
do tej pory powa¿niejszych obra¿eñ
na szczêœcie unikaliœmy. - stwierdza
Maria Chodañ.
Zanim gracze trafili na Wilczkowi-
ce, œlizgali siê na stawach pokopal-
nianych w Przecieszynie. By³o to
jednak niebezpieczne ze wzglêdu na
du¿¹ g³êbokoœæ, przenieœli siê wiêc
na te nale¿¹ce do Tomasza Króla,
oczywiœcie za zgod¹ w³aœciciela.
- Planujemy urz¹dziæ lodowisko tu
niedaleko, ko³o Domu Ludowego.
Ju¿ nawet pompowaliœmy wodê,
ale niestety by³o tak zimno, ¿e za-

marz³a w wê¿ach. Zwróciliœmy siê
o pomoc do stra¿y i obiecano nam,
¿e lada dzieñ przyjad¹ ze swoimi
pompami, a wtedy ju¿ powinno siê
udaæ bez wiêkszych problemów -
mówi Bogdan Czuwaj, mieszka-
niec Wilczkowic.
- Chcemy te¿ doprowadziæ tam
œwiat³o, bo o ile w weekendy mo-
¿emy siê spotkaæ o której chcemy,
w tygodniu wiêkszoœæ z nas pracu-
je. Ciemno robi siê ju¿ oko³o 17.00,
wiêc za wiele czasu nie ma. Kiedy
uda siê zainstalowaæ oœwietlenie,
bêdziemy mogli szaleæ do póŸna,
ile tylko dusza zapragnie. - dodaje
pan Jerzy.

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

1:0 w walce z zimow¹ nud¹

Rozgrywki na zamarzniêtym stawie
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Metoda Kszta³towania Postawy i Cia³a to
pierwsza na œwiecie terapeutyczna metoda fit-
ness, gwarantuj¹ca lekkoœæ ruchów i spraw-
noœæ cia³a.

Æwiczenia opracowane zosta³y przez szwajcarsk¹
terapeutkê i instruktorkê Benitê Cantieni jako ak-
tywny, inteligentny i œwiadomy program wzmac-
niania dna miednicy oparty na najnowszych ba-
daniach z zakresu funkcjonowania ludzkiego cia-
³a. Cantienica stosowana i znana jest na ca³ym
œwiecie, jej skutecznoœæ potwierdzaj¹ lekarze, te-
rapeuci i po³o¿ne, zalecaj¹c trening miêœni dna
miednicy t¹ metod¹. Uczy ona œwiadomego na-
pinania miêœni dna miednicy, które nastêpnie ak-
tywuj¹ g³êbokie warstwy miêœni krêgos³upa, brzu-
cha, ud i bioder, prowadz¹c do dobrej kondycji
ca³ego cia³a, ochrony stawów i narz¹dów pod-
czas ka¿dego ruchu - nie tylko podczas æwiczeñ,
ale przez ca³y dzieñ, tak¿e w sytuacjach awaryj-

Wszystkich Mieszkañców serdecznie za-
praszamy do kibicowania naszym biegaczom
oraz goœciom z ca³ej Polski. Za utrudnienia

20 stycznia po raz pierwszy w Brzeszczach
zagoœci³a ZUMBA.

Jest to najnowszy trend w œwiatowym fitness, któ-
ry podbi³ ju¿ USA i od kilku lat zdobywa uznanie
w Europie. Twórc¹ zumby jest Kolumbijczyk,
choreograf i tancerz Beto Perez. O zumbie mo¿-
na poczytaæ wiele w Internecie, istniej¹ ju¿ stro-
ny w jêzyku polskim. Ale tu nie chodzi o to ¿eby
czytaæ - trzeba tego doœwiadczyæ, koniecznie na
w³asnej skórze. Zumba to taniec, porywaj¹ca
muzyka i instruktor, który potrafi wci¹gn¹æ
wszystkich do wspólnej, szalonej zabawy. Zum-
ba nigdy siê nie nudzi, a dodatkowo, jakby mi-
mochodem spalamy kalorie, poprawiamy swoja
kondycjê i samopoczucie. Na pokazow¹ lekcjê

nych  (jeœli wystêpuje problem nietrzymania mo-
czu) - kaszel, kichanie, wysi³ek fizyczny. Trening
przewidziany jest dla wszystkich - kobiet i mê¿-
czyzn, dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych
(równie¿ dla osób aktywnie trenuj¹cych - mocne
dno miednicy znacznie podnosi efektywnoœæ
wszystkich æwiczeñ), w ka¿dym wieku, æwicze-
nia s¹ absolutnie bezpieczne, nie przeci¹¿aj¹ sta-
wów, nie powoduj¹ bólu. Korzyœci z wytrenowa-
nego dna miednicy to przede wszystkim spraw-
noœæ ruchowa, prosta sylwetka, dobra kondycja,
piêkne kszta³ty, a tak¿e udany sex! Ponadto przy-
nosi równie¿ efekt terapeutyczny w leczeniu do-
legliwoœci takich jak:
- przewlek³e zapalenie pêcherza, nietrzymanie
moczu u kobiet i mê¿czyzn
- obni¿anie, wypadanie narz¹dów (pêcherz mo-
czowy, macica, pochwa, jelito)
- ostre i przewlek³e bóle pleców, krêgos³upa, na-
piêcie karku

- hemoroidy, zaparcia,
zaburzenia trawienia
- zapobieganie przerosto-
wi prostaty
- obrzêki kostek, zastój lim-
fy, poczucie ociê¿a³oœci
- skrzywienia miednicy,
wadliwa postawa
- zwiotczenie ud, poœlad-
ków, brzucha, cellulitis
- zwyrodnienia i deforma-
cje stawów biodrowych

- os³abienie dna miednicy po porodzie, naciêciu
krocza, ciêciu cesarskim
„W relacjach po treningu miêœni dna miednicy
85% kobiet wymienia uczucie dowartoœciowa-
nia, nigdy wczeœniej nie doznane uczucie œwia-
domoœci i zaufania do w³asnego cia³a. Kobiety
nie czuj¹ siê pozostawione same sobie, z zani-
kaj¹cymi si³ami, lecz ucz¹ siê, ¿e same mog¹
„zrobiæ” swoje cia³o i napiêcie, które pozwala
poczuæ siê zdrowiej. Wraz z tymi umiejêtno-
œciami roœnie zaufanie, wolnoœæ, niezale¿noœæ...
Si³a, sprê¿ystoœæ i postawa odm³adzaj¹, popra-
wia siê kr¹¿enie krwi, komórki s¹ lepiej zaopa-
trywane w tlen, wytwarza siê wiêcej hormonów.
Kto czuje siê m³odo, rusza siê wiêcej, kto wiê-
cej siê rusza, d³u¿ej zachowuje m³odoœæ, kto
czuje siê m³odo, lubi siê bardziej, kto bardziej
siê lubi, bardziej kocha ¿ycie i innych ludzi...
i tak dalej.” B. Cantieni „Trening miêœni dna
miednicy”.

Zumba w Brzeszczach

Beata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³o

zumby stawi³o siê 65 pañ, w bardzo szerokim
przedziale wiekowym. Wszystkie by³y zachwy-
cone atmosfer¹ jaka towarzyszy zumbie. Tutaj
nie liczy siê dok³adne odwzorowanie kroków tyl-
ko ruch do rytmu, w swoim stylu i dla swojej
przyjemnoœci. Z czasem oczywiœcie przychodzi
doœwiadczenie i technika siê automatycznie po-
lepsza. Lekcjê prowadzi³a licencjonowana in-
struktorka ZUMBY Kasia Straszyñska, która bê-
dzie u nas goœciæ jeszcze w marcu. My zapra-
szamy na zajêcia w stylu ZUMBA w ka¿dy
czwartek w hali sportowej w Brzeszczach na
godz. 18.30. Naprawdê warto przyjœæ!

Dnia 14 marca o godz. 17.00 w OK Brzeszcze, w sali kinowej, od-
bêdzie siê wyk³ad na temat metody Cantienica prowadzony przez
instruktora tej metody i fizjoterapeutê p. Izabelê ¯ak. Wstêp wolny.

Beata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³o

CANTIENICA - Trening Dna Miednicy.
To wa¿ne dla ka¿dej kobiety!

_
Beata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³o

Bieg o z³ote gacie
podczas organizacji biegu (czasowe ogranicze-
nia ruchu drogowego) z góry przepraszamy.
Regulamin i strona do zapisów internetowych
mieœci siê na stronie www.ok.brzeszcze.pl.
Bieg bêdzie sprawdzianem dla biegaczy z na-
szej gminy przed maratonami w Krakowie i Wied-
niu. Dodatkowo lekkoatleci weterani z Brzeszcz
przygotowuj¹ swoj¹ kondycjê do Halowych
Mistrzostw Polski w Spale (marzec) i Halo-
wych Mistrzostw Europy w Gent w Belgii.
Pozostaje nam ¿yczyæ naszym lekkoatletom
wielu sukcesów i owocnych treningów.

I Bieg o Z³ote Gacie - 13 km
Termin: 12 marca, sobota
Biuro zawodów: Hala sportowa w Brzeszczach
Start: 11.00
Uczestnicy: od 18 lat wzwy¿
Kategorie: Bieg, Nordic Walking
Trasa: 13 km. - od ul. Piekarskiej w stronê
Wilczkowic, Skidziñ, Przecieszyn, KWK Ja-
wiszowice, ul. Drobniaka, ul. Piastowska, ul.
Sw. Wojciecha, Ul. Koœciuszki, Leœna i Prze-
mys³owa, meta na Hali Sportowej.

Zumba na hali
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