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Pajdokraci Babciom i Dziadkom

27 stycznia po raz kolejny wyró¿niono oso-
by, które zas³u¿y³y na przyznanie popular-
nych Oskardów - Nagród Burmistrza Gminy
Brzeszcze.

Po raz pierwszy lokalnych liderów wy³onio-
no w grudniu 2003 r. Od tamtej pory gala oskar-
dowa co roku podsumowuje minione 12 miesiê-
cy zwracaj¹c uwagê na realizatorów szczególnie
udanych inicjatyw, zarówno indywidualnych jak
i zbiorowych. Wnioski o przyznanie wyró¿nieñ
nale¿a³o sk³adaæ do 6 stycznia 2012 r. Zebrane

pisma zosta³y nastêpnie przekazane kapitule kon-
kursowej w sk³adzie: prof. Alicja Michalik oraz
dr in¿. Adam Stawowy, która zdecydowa³a o uho-
norowaniu przedstawicieli brzeszczañskiej spo-
³ecznoœci w kategoriach przedsiêbiorczoœci, dzia-
³alnoœci spo³ecznej, edukacji, sportu oraz kultury.
Przyznano tak¿e nagrodê specjaln¹. Z prawdziw¹
przyjemnoœci¹ przedstawiamy grono tegorocznych
laureatów oraz ich niezwyk³e osi¹gniêcia:

KATEGORIA: KULTURA

Krystyna Sobociñska jest szczególnie znana
wszystkim, którzy interesuj¹ siê wysokiej próby
literatur¹ powsta³¹ na terenie gminy Brzeszcze.
Przyznane pani Krystynie nagrody, zdobyte w wie-
lu konkursach zwi¹zanych z szeroko pojêt¹ kul-
tur¹, potwierdzaj¹ talent, ukazuj¹c niezwyk³y spo-
sób obrazowania rzeczywistoœci zarówno w wy-
miarze ogólnoludzkim, jak i podkreœlaj¹cym
specyfikê typowo górniczej egzystencji. Wiele
utworów poœwiêcone zosta³o realiom zwi¹zanym
z prac¹ na kopalni. Pani Krystyna znana jest tak-
¿e jako mi³oœniczka gwary brzeszczañskiej oraz

autorka tekstów gwarowych. Wœród wielu nagród
mo¿na wymieniæ chocia¿by: I miejsce za teksty
piosenek górniczych (Publikacja w Informato-
rze Stowarzyszenia oraz w œpiewniku górni-
czym), I nagrodê a konkursie poetyckim „O laur
Podbeskidzia” w 2007 roku zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Promocji Kultury „Podbe-
skidzie w Bielsku-Bia³ej, I nagrodê w konkursie
„Æwiczenia z wyobraŸni” w 2007 roku zorgani-
zowanym przez Oœrodek Kultury za opowiadanie
gwarowe „Józek”, II miejsce w 2008 roku za opo-
wiadanie gwarowe „Mój tatuœ boroczek”, I nagro-

dê w konkursie w 2009 za opowiadanie gwarowe
„Ucieczka”. Ukaza³y siê równie¿ dwa tomiki po-
ezji pani Krystyny: „W ciszy uœpionego domu”
oraz „Œlady dróg i rozdro¿y”. Poetka zorganizo-
wa³a te¿ 4 wystawy indywidualne malarstwa, w tym
trzy w Oœrodku Kultury w Brzeszczach, jedn¹ w Kê-
tach. Pani Krystyna bierze aktywny udzia³ w wy-
stawach zbiorowych poplenerowych, wspó³pracu-
je tak¿e ze szko³ami na terenie Brzeszcz, ocenia-
j¹c prace malarskie i literackie dzieci i m³odzie¿y.

KATEGORIA: EDUKACJA

Stowarzyszenie Ekologiczne Gminy Brzeszcze
„Bios” powsta³o w 2001 roku. W ci¹gu 10 lat jego
cz³onkowie opublikowali i opracowali szereg pro-
gramów i projektów. Wœród nich znalaz³ siê miê-
dzy innymi program „Eko-Szko³a” kierowany do
dzieci i m³odzie¿y. Dziêki wspó³pracy z Agencj¹
Komunaln¹ i Urzêdem Gminy stanowi on wa¿ny
element gminnego programu ochrony œrodowiska
w zakresie gospodarowania odpadami komunal-
nymi, czyli segregacj¹ odpadów.

Brzeszczañskie laury
Wojewoda Ma³opolski uchyli³ w ca³o-

œci uchwa³ê Rady Miejskiej w Brzeszczach
w sprawie likwidacji Gminnego Zarz¹du
Edukacji w Brzeszczach.

Radni uchwalili wysokoœæ stawek op³at
za korzystanie z cmentarzy komunalnych
w Brzeszczach i w Jawiszowicach, które
w wiêkszoœci nie uleg³y zmianie od 2007 r.

Staroœci nie trzeba siê baæ, a trzeba z ni¹
p³yn¹æ... - rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-
Noworyt¹, psychologiem, terapeutk¹
uzale¿nieñ.

Nawet, jeœli ktoœ zadawa³ je sobie
wchodz¹c w pi¹tek 13 stycznia na salê
widowiskow¹ Oœrodka Kultury, to wycho-
dz¹c ju¿ musia³ byæ przekonany, ¿e jed-
nak UCZYÆ SIÊ.

Styczniow¹ sesjê rady zdominowa³y
debaty nad niezwykle istotnym dla ka¿-
dego przedszkolaka œwiêtem - Dniem Bab-
ci i Dziadka.

Rozmowa z Ann¹ Bawo³ek, bibliote-
kark¹ i nauczycielk¹ jêzyka polskiego.

Tegoroczni laureaci Oskardów
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(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

Wszystkiego najlepszego!

Felieton

Gmina Brzeszcze szuka pieniêdzy
na cmentarzu

W 1994 r. moi rodzice wykupi-
li na 20 lat miejsce na cmentarzu
obok koœcio³a w Jawiszowicach.
W 2007 r. zmar³a mama i pochówek
odby³ siê bez problemu. W 2011 r.
zmar³ ojciec i tu zaczê³y siê scho-
dy. Pamiêtajmy, ¿e op³ata by³a wa¿-
na do 2014 r. W zarz¹dzie cmenta-
rza przy ul. Koœcielnej 4 nie chcia-
no wydaæ pozwolenia na pochówek
dopóki nie uiszczê op³aty za 17 lat,
aby znów by³o 20 lat. Nie wiedzia-
³am, o co chodzi. Okaza³o siê, ¿e
28 sierpnia 2008 r. Rada Miejska
w Brzeszczach wprowadzi³a po-
prawki do uchwa³y z 2007 r. W pa-
ragrafie 1 wymienionej uchwa³y
dopisano podpunkt 2a o nastêpuj¹-
cym brzmieniu: W przypadku po-

Szanowna Pani,

informujê, ¿e zapis doty-
cz¹cy zachowania grobu na
kolejne 20 lat lub grobow-
ca na kolejne 40 lat funk-
cjonuje w naszej gminie od
2007 r. i równie¿ pozosta³
w zapisach Uchwa³y nr
XIII/127/11 Rady Miejskiej pod-
jêtej przez Radnych  na Sesji 29
listopada 2011 r. Intencj¹ tego
zapisu jest, by groby na naszych
cmentarzach komunalnych w Brzesz-
czach i Jawiszowicach mia³y swo-
ich opiekunów prawnych, a tak¿e
by by³y systematycznie op³acane.
Dla osób, które opiekuj¹ siê kilko-
ma grobami, istnieje mo¿liwoœæ
uiszczania op³at w okresie co 5 lat.
Zapraszam Pani¹ i Czytelników
do artyku³u p. K. Wituœ o przyjê-
tych przez Radê Miejsk¹ wysoko-
œciach stawek op³at za korzysta-
nie z cmentarzy komunalnych po-
³o¿onych w Brzeszczach i w Ja-

Burmistrz Brzeszcz informu-
je, ¿e podany zosta³ do publicznej
wiadomoœci, poprzez wywieszenie
na tablicach og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy w Brzeszczach przy
ul. Koœcielnej 4, wykaz nieruchomo-
œci przeznaczonych do sprzeda¿y
w drodze bezprzetargowej, oznaczo-
nych numerami dzia³ek pgr 3340/5
o pow. 99 m2, pgr 1280/172 o pow.
28 m2, po³o¿onych w Brzeszczach
przy ul. Daszyñskiego.

Wykaz podlega wywieszeniu na
okres 21 dni.

chowania nastêpnej osoby w dzier-
¿awionym grobie przed up³ywem
okresów, o których mowa w pkt. 1
i 2, biegn¹ one na nowo. Uiszczo-
na op³ata zostaje uwzglêdniona
przy naliczeniu op³aty za nowy
okres.” Co to oznacza? Jeœli op³a-
cimy swoje miejsce na 20 lat i po 7
latach bêdzie pochówek na tym
miejscu, musimy zap³aciæ za te 7
lat, aby znów by³o 20. Wszystko siê
zgadza z majestatem ustawy, ale
gdzie tu logika i sprawiedliwoœæ?
Op³ata wa¿na do 2014 r., a w 2011
ju¿ nie? Musia³am natychmiast wy-
³o¿yæ 459 z³, a to by³o wed³ug mnie
bezprawne. Jaki trzeba mieæ potê¿-
ny umys³, aby tak¹ bezsensown¹
poprawkê wymyœliæ? Wszystko po
to, aby wczeœniej wyci¹gn¹æ z kie-
szeni pieni¹dze, nawet po œmierci.
Ja siê na takie uk³ady nie zgadzam.
Proszê, aby mieszkañcy wypowie-
dzieli siê na ten temat na ³amach
„Odg³osów Brzeszcz”.

wiszowicach oraz na stro-
nê internetow¹ gminy
Brzeszcze www.cmenta-
rze.brzeszcze.pl.
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Odg³osy Brzeszcz. Gazeta samorz¹dowa. Niejednokrotnie zastanawia-
³em siê, czym powinna byæ gazeta samorz¹dowa? Jakie treœci powinno siê
publikowaæ na jej ³amach? I nie chodzi mi o wszystkie uchwa³y œwiata,
wszystkie ustawy œwiata i wszystkie umowy œwiata ustalaj¹ce kto i gdzie i co
mo¿e tam zamieszczaæ. Chodzi mi o zwyk³e ludzkie sprawy i zwyk³e ludzkie
poczucie tej rzeczy. Niejednokrotnie gazetom samorz¹dowym zarzuca siê
cenzurê, ograniczanie dziennikarzy w niej pracuj¹cych do pisania tylko
i wy³¹cznie pozytywnych faktów z ¿ycia i poczynañ rz¹dz¹cej w³adzy. I to
pewnie po czêœci jest prawda, tak siê dzieje w niektórych samorz¹dowych
czasopismach. Tam nie dziennikarze patrz¹ w³adzy na rêce, a w³adza dzien-
nikarzom. Bo w³adza te rêce utrzymuje, wiêc chcia³aby minimum lojalno-
œci, jakiej wymaga pracodawca od pracownika. W imiê tego czasem pozwa-
la sobie na uciszanie zbyt pyskatych autorów i zbyt œmia³e publikacje opo-
zycji. W zasadzie nie bardzo podoba mi siê taki stan rzeczy. Ale ¿e w zwy-
czaju mam potrzebê zrozumienia motywów postêpowania ka¿dego, stara-
³em siê przygl¹dn¹æ temu bli¿ej. Gdyby potraktowaæ np. Urz¹d Gminy, któ-
ry finansuje OB poprzez dotacje dla Oœrodka Kultury jako przedsiêbior-
stwo, które ma nam zapewniæ szereg us³ug na wysokim poziomie, to sprawa
zaczyna wygl¹daæ inaczej. Bo czy firma dbaj¹ca o dobry PR ze swoj¹ grup¹
docelow¹ pozwoli sobie na to, by wydawaæ kasê na szkalowanie jej, wyda-
wanie z³ych opinii, czy te¿ wytykanie z³ych decyzji, b³êdów? Oczywiœcie, ¿e
do pora¿ek trzeba siê przyznawaæ, ale trzeba to wywa¿aæ i odpowiednio
podawaæ. Tyle PR w firmach. Wiêc nic dziwnego, ¿e samorz¹d gdzienie-
gdzie stara siê mieæ wp³yw na treœci, które pojawiaj¹ siê w gazecie wydawa-
nej przez niego. Jest tylko jeden problem - Ÿród³o finansowania tej¿e gazety.
Problemu nie by³oby, gdyby poddana ona by³a mechanizmom rynkowym -
wtedy my, obywatele zdecydowalibyœmy, czy chcemy by taka forma lokalne-
go dziennikarstwa i informacji gminnych by³a wydawana czy te¿ nie. Ale
pojawia siê on dlatego, ¿e robi siê to wszystko za pieni¹dze wczeœniej si³¹
nam odebrane w formie przymusowego opodatkowania ró¿nych rzeczy
i czynnoœci. I tutaj ju¿ nie do koñca powinno siê to traktowaæ jako wydaw-
nictwo gazetowe tylko zwyk³ego przedsiêbiorstwa, ale jak coœ wiêcej, pew-
ne „dobro wspólne”. Problem ten nie jest b³ahy i wynika z filozofii pañstwa
i w³adzy oraz teorii sprawiedliwoœci i redystrybucji dóbr, na której opiera
siê nasz ustrój. Dotyka ograniczania naszej wolnoœci i przymusowej redy-
strybucji w³asnoœci. Ale nie czas to i miejsce. W ka¿dym razie nie potrafiê
jednoznacznie sobie odpowiedzieæ, jak powinno siê postrzegaæ tak¹ gazetê
i gdzie jest granica cenzury. Jednak myœlê, ¿e ka¿de takie wydawnictwo
w formie czasopisma powinno zostaæ poddane regu³om rynku. Po pierwsze
uniknêlibyœmy wy¿ej przedstawionych problemów, po drugie otworzyliby-
œmy pole do uczciwej konkurencji na lokalnym rynku dziennikarskim. Wte-
dy regu³y by³yby przejrzyste, informacja pe³na, a i wiêcej obywateli zado-
wolonych. Bo tego czego nam dziœ brakuje to niezale¿ne lokalne media,
niezwi¹zane z ¿adn¹ si³¹ polityczn¹, w miarê rzetelne i obiektywne Niestety
wydaje mi siê, ¿e maj¹ one z góry utrudnione zadanie przy nie podlegaj¹-
cym w pe³ni rynkowym regu³om miesiêczniku Odg³osy Brzeszcz. Z drugiej
strony OB odgrywaj¹ du¿¹ rolê w naszym spo³eczeñstwie lokalnym, nios¹c
pozytywne wartoœci i ciesz¹c siê du¿¹ popularnoœci¹. Wybory trudne, a ka¿-
de z rozwi¹zañ nigdy wszystkich i wszêdzie nie zadowoli. Wa¿ne by postêpo-
waæ z szacunkiem do wolnoœci i w³asnoœci drugiego cz³owieka - na ile to
mo¿liwe w tym zwariowanym œwiecie. Ot takie lokalne rozmyœlania o lokal-
nym miesiêczniku z okazji jego dwudziestych urodzin.

Og³oszenie
Oœrodek Kultury w Brzeszczach odda w najem lokal u¿ytkowy znaj-

duj¹cy siê w budynku „Basenu pod Platanem”, z przeznaczeniem na
solarium. Lokal sk³ada siê z trzech pomieszczeño ³¹cznej powierzchni
u¿ytkowej 21,4 m2. Kontakt: Oœrodek Kultury w Brzeszczach, tel.: (32)
21-11-490, 21-11-391.
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Samorz¹d
Szanowni Pañstwo,

informujê, ¿e 11 stycznia 2012 r. Rada Miej-
ska przyjê³a bud¿et Gminy Brzeszcze na rok
2012. Pierwsza czêœæ sesji bud¿etowej odby³a
siê 29 grudnia zesz³ego roku, nastêpnie Rada
Miejska przerwa³a sesjê i kontynuowa³a prace
11 stycznia.

15 listopada 2011 r. Burmistrz Brzeszcz z³o-
¿y³a do Kancelarii Rady Miejskiej w Brzeszczach
oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kra-
kowie Oddzia³ Zamiejscowy w Oœwiêcimiu pro-
jekt uchwa³y bud¿etowej Gminy Brzeszcze na
2012 r. oraz projekt uchwa³y w sprawie wielolet-
niej prognozy finansowej na lata 2011-2022, któ-
re uzyska³y pozytywne opinie. Zaplanowane do-
chody bud¿etu, co do ich wysokoœci i Ÿróde³ po-
chodzenia, pozostaj¹ w zgodzie z ustawami, w tym
z wymogiem realnoœci planu dochodów, wynosz¹
one 51.043.662,11 z³ i s¹ wy¿sze o 7,8% w sto-
sunku do planowanych dochodów w bud¿ecie
gminy na rok 2011. Planowane wydatki w 2012 r.
w kwocie 53.903.343,45 z³ s¹ wy¿sze w stosun-
ku do wydatków planowanych w roku 2011 o 6,1%.
Inwestycje w 2012 r. s¹ planowane w wysokoœci
4.347.765 z³ i pozostaj¹ wy¿sze w stosunku do
planowanych inwestycji w 2011 r. o kwotê
2.127.369 z³, czyli o 195,8%. Wzrost inwestycji
zosta³ uzyskany dziêki planowanemu udzia³owi
œrodków zewnêtrznych wysokoœci 1.781.274 z³
(œrodki z UE). Wykazany deficyt bud¿etu gminy
Brzeszcze planowany na rok bud¿etowy 2012
wynosi 550.000 z³. Przed³o¿ony projekt uchwa³y
zak³ada, i¿ deficyt ten zostanie pokryty przycho-
dami z zaci¹ganej po¿yczki w kwocie 200.000 z³
oraz z wolnych œrodków jako nadwy¿ki œrodków
pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu wy-
nikaj¹cej z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat
ubieg³ych w kwocie 350.000 z³. Wysokoœæ d³u-
gu, jak równie¿ ³¹czne obci¹¿enie bud¿etu gminy
sp³atami po¿yczki w latach 2012-2013, nie prze-
kracza obowi¹zuj¹cych w latach 2010-2013 limi-
tów zad³u¿enia okreœlonych przepisami art. 169
i art. 170 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych
zosta³y utrzymane w mocy do 31 grudnia 2013 r.
Wynosz¹ bowiem maksymalnie odpowiednio
38,8% (przy dopuszczalnym 60%) i 7,50% (przy
dopuszczalnym 15%). Uwa¿am, ¿e przy wzrasta-
j¹cych wydatkach bie¿¹cych, czêsto wynikaj¹-
cych z dodatkowych zadañ przekazywanych na
gminy bez zabezpieczenia œrodków przez pañ-
stwo, m.in. podwy¿ki dla nauczycieli, œrednie dla
nauczycieli, dodatkowe zadania zwi¹zane z po-
moc¹ spo³eczn¹, a tak¿e podwy¿ki cen mediów,
uzyskanie spadku zad³u¿enia gminy o 0,5 mln z³
jest pozytywnym elementem przedstawionego
bud¿etu.
Zgodnie z zapisami Uchwa³y Rady Miejskiej
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa³y bu-
d¿etowej Gminy Brzeszcze podjêtej 30 sierpnia
2011 r., Komisja Skarbu w oparciu o wnioski
i opinie pozosta³ych Komisji formu³uje ostateczn¹
opiniê o projekcie uchwa³y bud¿etowej. Pisemna
opinia Komisji Skarbu przedk³adana jest nie-
zw³ocznie burmistrzowi nie póŸniej ni¿ do 10
grudnia. Komisja Skarbu z³o¿y³a do burmistrza 7
wniosków, burmistrz przyjê³a 2 wnioski, a odrzu-
ci³a 5. Na sesji 29 grudnia Rada Miejska po wy-

cofaniu dotacji celowej dla Oœrodka Kultury
na wymianê centrali wentylacyjnej na Basenie pod
Platanem (600 tys. z³) i zmniejszeniu wydatków
o 150 tys. z³ z wynagrodzeñ dla Stra¿y Miejskiej,
postanowi³a przeznaczyæ kwotê 750 tys. z³ nie
na zmniejszenie kredytu czy deficytu, ale na ca³-
kiem nowe zadania, które nie by³y ujête w pier-
wotnej wersji wniosków Komisji Skarbu, co jest
³amaniem uchwa³y w sprawie trybu prac nad
uchwa³¹ bud¿etow¹. W sierpniu 2011 r. zosta³a
wykonana ekspertyza stanu technicznego wenty-
lacji mechanicznej - klimatyzacji na „Basenie pod
Platanem” przez mgr in¿. Alicjê Piechursk¹, któ-
ra oszacowa³a ¿ywotnoœæ obecnej centrali przy
ustawieniu wydajnoœci wynikaj¹cej z jej karty
katalogowej i z projektu na ok. 3-6 miesiêcy,
a przy wydajnoœci takiej jak obecnie, czyli ok.
40% na 10-12 miesiêcy, czyli maksymalnie do
sierpnia 2012 r. Zaleceniem wynikaj¹cym z ww.
ekspertyzy jest zaprojektowanie i przebudowa in-
stalacji, z uwzglêdnieniem zmiany centrali na cen-
tralê o zwiêkszonej wydajnoœci. Wymiana cen-
trali wentylacyjnej jest zadaniem niezbêdnym do
dalszego funkcjonowania basenu. Brak wykona-
nia zadania mo¿e spowodowaæ wy³¹czenie  obiek-
tu z u¿ytkowania, którego wartoœæ wraz ze œrod-
kami trwa³ymi wynosi 6.339.743, 04 z³., co mo¿e
byæ poczytane jako przyk³ad niegospodarnoœci.
Zmniejszenie œrodków finansowych na bezpie-
czeñstwo publiczne w rozdziale Stra¿e Miejskie
i Gminne o kwotê 150 ty. z³. pomimo licznych
argumentów przestawionych przez Burmistrza,
Komendanta Stra¿y Miejskiej oraz negatywnej
opinii Komendanta Powiatowego Policji i Ko-
mendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach
w uzasadnieniu wskazuj¹ce, i¿ takie dzia³anie spo-
woduje utratê p³ynnoœci w strukturze bezpieczeñ-
stwa gminy, co w konsekwencji mo¿e prze³o¿yæ
siê na wzrost przestêpczoœci na jej terenie, nie
znalaz³y uznania wœród Radnych. Zmniejszenie
obsady kadrowej funkcjonariuszy prewencji spo-
woduje od 1 lutego 2012 r. wycofanie siê Komen-
dy Stra¿y Miejskiej z obs³ugi prewencyjnej ca³o-
dobowej gminy. Skutkiem tej reorganizacji pra-
cy zmian prewencyjnych jest fakt, i¿ przez kilka
godzin ka¿dej doby gmina Brzeszcze bêdzie po-
zbawiona patroli. W znacz¹cy sposób zostan¹
ograniczone wspólne dzia³ania prewencyjne
z Policj¹ przeciwdzia³aj¹ce drobnej przestêpczo-
œci realizowane w ramach wspólnych patroli, wy-
mianie informacji czy te¿ wspólnych zabezpie-
czeñ imprez masowych i rekreacyjno-sportowych.
Tak¿e dzia³ania ponadstandardowe realizowane
przez Stra¿ w postaci nadzoru i ochrony prawie
60 obiektów u¿ytecznoœci publicznej, wspoma-
ganie dzia³añ jednostek sektora socjalnego w za-
kresie przeciwdzia³ania bezdomnoœci, przeciw-
dzia³anie i zapobieganie klêskom ¿ywio³owym
poprzez koordynacje ca³ego systemu zarz¹dzania
kryzysowego, bêd¹ musia³y ulec modyfikacji. Z wiel-
kim niepokojem i obaw¹ Komendanci jednostek
Policji oraz Stra¿y Miejskiej wskazuj¹, i¿ tak dra-
styczne poci¹gniêcia kadrowe mog¹ prze³o¿yæ siê
na wzrost negatywnych zachowañ przestêpczych
w aspekcie pojawiaj¹cego siê wzrostu wykroczeñ
za 2011 r. w kategoriach chocia¿by zak³ócania
porz¹dku publicznego, drobnej kradzie¿y czy te¿
przemocy domowej.
Kwotê 750 tys. z³ uzyskan¹ z Basenu i Stra¿y
Miejskiej Rada przeznaczy³a na zadania, które nie

by³y wnioskowane i przedyskutowane w Komi-
sjach, w zwi¹zku z czym nie mog³y byæ przygo-
towane pod wzglêdem merytorycznym i finanso-
wym przez Burmistrza i jego pracowników. Wnio-
ski zg³oszone przez Radnych 29 grudnia naru-
szy³y Wieloletni¹ Prognozê Finansow¹, a tak¿e
nie zbilansowa³y bud¿etu, co narusza³o zapisy
ustawy o finansach publicznych, a w konsekwen-
cji spowodowa³yby uchylenie bud¿etu przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹. Po propozycji
Burmistrza Radni podczas II czêœci sesji 11 stycz-
nia wprowadzili stosowne poprawki do z³o¿onych
wczeœniej wniosków. Burmistrz uznaje, ¿e czêœæ
z tych wniosków jest wa¿na dla poszczególnych
samorz¹dów, ale zadania te nie wpisuj¹ siê w ak-
tualn¹ strategiê  gminy Brzeszcze. Zadania inwe-
stycyjne do realizacji w 2012 r.: przebudowa
skrzy¿owania drogi wojewódzkiej nr 949 ul. £êc-
ka z drog¹ powiatow¹ nr 1868K ul. Kostka Ja-
gie³³y i Wypoczynkowa w Zasolu (300 tys. z³),
przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Biel-
ska w Jawiszowicach (100 tys. z³), budowa par-
kingu przy ul. Olszyny w Jawiszowicach PT (50
tys. z³), budowa parkingu na os. Paderewskiego
w Jawiszowicach, po stronie wschodniej PT (20
tys. z³), zabudowa wiat przystankowych (15 tys.
z³), wykonanie przejœæ dla pieszych na ul. Mic-
kiewicza (35 tys. z³), wykup gruntów (130 tys.
z³), plany zagospodarowania przestrzennego
(173.224 z³), budowa alejek na cmentarzach ko-
munalnych (31 tys. z³), modernizacja komory
ch³odniczej na cmentarzu w Brzeszczach (6 tys.
z³),  zakupy inwestycyjne UG (40 tys. z³), projekt
architektoniczno-budowlany Komisariatu Poli-
cji w Brzeszczach (25 tys. z³), wykonanie robót
budowlano-remontowych w pomieszczeniach DL
w Przecieszynie u¿ytkowanych przez OSP (60
tys. z³), zakup paralizatorów dla SM (16 tys. z³),
modernizacja kot³owni w SP w Jawiszowicach PT
(10 tys. z³), termomodernizacja budynku SP nr
2 PT (5 tys. z³), modernizacja Przedszkola nr 4 -
³azienki dla dzieci (27 tys. z³), modernizacja ko-
t³owni w G2 PT (10 tys. z³), modernizacja po-
mieszczeñ terapeutycznych (210 tys. z³), budo-
wa pompowni wraz z ruroci¹giem t³ocznym œcie-
ków sanitarnych z Nowej Kolonii (465 tys. z³),
kanalizacja sanitarna w rejonie ulic: Pszczyñskiej,
Lisicy, Wspólnej w Brzeszczach (269.217 z³),
budowa kanalizacji sanitarnej na terenie: Przecie-
szyn Po³udnie - zadanie XI oraz rejon ul. Tury-
stycznej w Jawiszowicach - zadanie IIA (195.680
z³), kanalizacja sanitarna gminy (155 tys. z³), za-
kup pomp do przepompowni i na oczyszczalniê
œcieków (51.800 z³), budowa przydomowej oczysz-
czalni œcieków do budynku przy ul. Siedliska
23 (34 tys. z³), zagospodarowanie parku miejskie-
go w Brzeszczach (1.247.285 z³), zagospodaro-
wanie parku przy ul. Koœciuszki PT(35 tys. z³),
modernizacja budynku przy ul. Bór nr 65 (50 tys.
z³), modernizacja budynku przy ul. Ofiar Oœwiê-
cimia nr 68 (90 tys. z³), przebudowa systemu
wentylacji na basenie (PT) - dotacja celowa dla
OK (60 tys. z³), przebudowa i remont Domu Lu-
dowego w Skidziniu - dotacja celowa dla OK (63
tys. z³), adaptacja pomieszczeñ „Willi” na biblio-
tekê (30.250 z³), budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego „Piecowisko” w Wilczkowicach
(338.309 z³).
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Samorz¹d
Uchwa³a Nr S.O.XIV/426-1/I5/11
Sk³ad Orzekaj¹cego Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7
grudnia 2011 r.

W sprawie: opinii o mo¿liwoœci sfinansowania
deficytu przedstawionego w projekcie Uchwa³y
Bud¿etowej Gminy Brzeszcze na rok 2012 r.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 z dnia 7 paŸ-
dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachun-
kowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póŸn.
zm.) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z póŸn. zm.) - Sk³ad Orzekaj¹cy Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w osobach:
Anna Polak - Przewodnicz¹ca,
Gabriela Brol-Stanek - Cz³onek Sk³adu Orzeka-
j¹cego,
Ewa Mitoraj - Cz³onek Sk³adu Orzekaj¹cego
po zapoznaniu siê z przedstawionym projektem
Uchwa³y Bud¿etowej Gminy Brzeszcze na
2012 rok postanowi³ zaopiniowaæ pozytywnie
mo¿liwoœæ finansowania deficytu przedstawio-
nego w projekcie Uchwa³y Bud¿etowej Gminy
Brzeszcze na 2012 r.

Uzasadnienie:
W dniu 15 listopada 2011 r. do regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie Zespó³ Zamiejsco-
wy w Oœwiêcimiu wp³yn¹³ projekt Uchwa³y Bu-
d¿etowej Gminy Brzeszcze na 2012 rok.

W projekcie tym zaplanowano dochody w wy-
sokoœci 53.353.343,45 z³ oraz wydatki w wy-
sokoœci 53.903.343,45 z³. Wykazany deficyt
bud¿etu Gminy Brzeszcze planowany na rok
bud¿etowy 2012 wynosi 550.000 z³. Przed³o-
¿ony projekt uchwa³y bud¿etowej zak³ada, i¿
deficyt ten zostanie pokryty przychodami po-
chodz¹cymi z zaci¹gniêtej po¿yczki w kwo-
cie 200.000 z³ oraz wolnych œrodków jako nad-
wy¿ki œrodków pieniê¿nych na rachunku bie-
¿¹cym bud¿etu wynikaj¹cej z rozliczeñ kre-
dytów i po¿yczek z lat ubieg³ych w kwocie
350.000 z³.
Przedstawione w projekcie uchwa³y bud¿etowej
Ÿród³a pokrycia deficytu s¹ zgodne ze Ÿród³ami
przewidzianymi w art. 127 ust. 2 ustawy o finan-
sach publicznych, a ich planowana kwota nie
budzi zastrze¿eñ z punktu widzenia mo¿liwoœci
pozyskania przez Gminê.
Jak wynika z Prognozy kwoty d³ugu Gminy
Brzeszcze na lata 2011-2022, stanowi¹cej czêœæ
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brzeszcze, planowane zad³u¿enie Gminy nie
przekroczy w latach 2012-2013 dopuszczalnych
wskaŸników zad³u¿enia jednostki samorz¹du te-
rytorialnego okreœlonych w art. 169 i art. 170
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŸn.
zm.) w zwi¹zku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj¹ce usta-
wê o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1241 z póŸn. zm.), a w latach 2014-2022 nie

spowoduje naruszenia zasad uchwalania bud¿e-
tów jednostek samorz¹du terytorialnego okreœlo-
nych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, Sk³ad orzekaj¹cy
postanowi³ jak w sentencji uchwa³y.

Pouczenie
Zgodnie z art. 20 ust 1 powo³anej wy¿ej ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, od ni-
niejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych przedmiotowa opinia jest publiko-
wana przez jednostkê samorz¹du terytorialne-
go w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od
regionalnej izby obrachunkowej na zasadach
okreœlonych w ustawie z dnia 6 wrzeœnia 2001 r.
o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr
112, poz. 1198, z póŸn. zm.).

Przewodnicz¹ca Sk³adu Orzekaj¹cego
Cz³onek Kolegium RIO w Krakowie
Anna Polak

Uchwa³a Nr S.O.XIV/421-1/22/11
Sk³adu Orzekaj¹cego Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7
grudnia 2011 r. w sprawie opinii o mo¿liwoœci
sfinansowania deficytu przedstawionego w pro-
jekcie Uchwa³y Bud¿etowej Gminy Brzeszcze
na 2012 rok.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt. 3 i art. 19 ust.
2 ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regio-
nalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577 z póŸn. zm.) Sk³ad Orzekaj¹-
cy Kolegium regionalnej Izby Obrachunko-
wej w osobach:
Anna Polak - Przewodnicz¹ca,
Gabriela Brol-Stanek - Cz³onek Sk³adu Orzeka-
j¹cego,
Ewa Mitoraj - Cz³onek Sk³adu Orzekaj¹cego
po zapoznaniu siê z przed³o¿onym projektem
uchwa³y bud¿etowej Gminy Brzeszcze na 2012 r.
postanowi³ pozytywnie zaopiniowaæ projekt
uchwa³y bud¿etowej Gminy Brzeszcze na rok
2012 r.

Uzasadnienie
W dniu 15 listopada 2011 r. do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie Zespó³ Zamiejsco-
wy w Oœwiêcimiu wp³yn¹³ opracowany przez
Burmistrza Gminy Brzeszcze projekt uchwa³y
bud¿etowej na rok 2012.
Analiza przekazanych do Izby materia³ów sk³a-
nia do wniosku, ¿e projekt bud¿etu Gminy Brzesz-
cze opracowany zosta³ w sposób zgodny z wy-
maganiami prawa obowi¹zuj¹cego w powy¿szym
przedmiocie na rok 2012.
Struktura uchwa³y bud¿etowej odpowiada wi¹-
¿¹cym w tym wzglêdzie wymaganiom z przepi-
sów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŸn.
zm.). Projektowi towarzyszy uzasadnienie oraz
dodatkowe materia³y informacyjne, których za-
kres i treœci nie budz¹ zastrze¿eñ.
Zaplanowane dochody bud¿etu, co do ich wyso-
koœci i Ÿróde³ pochodzenia, pozostaj¹ w zgodzie
z ustawami, w tym z wymogiem realnoœci planu
dochodów. Wydatki bud¿etu obejmuj¹ œrodki na
zadania w³asne Gminy Brzeszcze (w tym za-
dania w³asne i obowi¹zkowe) i zadania zleco-
ne z zakresu administracji rz¹dowej.
£¹czna kwota planowanych wydatków bie¿¹cych
w relacji do planowanych dochodów bie¿¹cych
dochowuje normatywu z art. 242 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.
Analiza przychodów bud¿etu, w tym Ÿróde³ zrów-
nowa¿enia deficytu, sk³adnia do wniosku, ¿e
kwoty przychodów zwrotnych (d³u¿nych) nie
powoduj¹ przekroczenia w roku 2012 limitów
d³ugu publicznego z art. 169 i art. 170 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z póŸn. zm.).
Bud¿et w rozchodach zabezpiecza sp³atê d³ugu
aktualn¹ w roku 2012.
Projektowane ustalenia bud¿etu nie odstêpuj¹ od
ustaleñ równolegle opracowanej Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze w za-
kresie podstawowych wielkoœci bud¿etu z art.
229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych i projektowanych przedsiê-
wziêæ wieloletnich z art. 231 ustawy o finansach
publicznych.
Towarzysz¹ce bud¿etowi upowa¿nienia i inne
ustalenia zwi¹zane z wykonywaniem bud¿etu
pozostaj¹ w zgodzie z przepisami art. 212 tej
ustawy.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca ponadto uwagê, i¿
w podstawie prawnej projektu uchwa³y bud¿eto-

wej bez potrzeby przywo³ano przepis art. 18 ust.
2 pkt. 9 lit. i ustawy o samorz¹dzie gminnym.
Sk³ad Orzekaj¹cy sygnalizuje dodatkowo, ¿e
uchwa³a bud¿etowa przed jej uchwaleniem po-
winna uwzglêdniæ wszystkie wymagania wyni-
kaj¹ce z nowych lub zmienionych przepisów fi-
nansowych, które wesz³y w ¿ycie po opracowa-
niu projektu uchwa³y bud¿etowej.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, Sk³ad orzekaj¹cy
postanowi³ jak w sentencji.

Pouczenie
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 paŸdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577; z póŸn. zm.)
od niniejszej opinii Burmistrzowi Gminy
Brzeszcze przys³uguje mo¿liwoœæ wniesienia
odwo³ania do Kolegium Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od
jej dorêczenia.
Stosownie do art. 238 3 ustawy z dnia 27 paŸ-
dziernika 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 z póŸn. zm.) niniejsz¹ opi-
niê Burmistrz Gminy Brzeszcze zobowi¹zany
jest przedstawiæ organowi stanowi¹cemu Gmi-
ny Brzeszcze przed uchwaleniem bud¿etu.

Przewodnicz¹ca Sk³adu Orzekaj¹cego
Cz³onek Kolegium RIO w Krakowie
Anna Polak



Odg³osy Brzeszcz     luty 2012 5

Powy¿sze oœwiadczenia dotycz¹ projektu bu-
d¿etu przedstawionego przez Burmistrza 17
grudnia 2011 na sesji Rady Miejskiej, pozytyw-
nie zaopiniowanego przez RIO. Nie zosta³ on jed-
nak uchwalony we wspomnianej formie, dopie-
ro po wprowadzeniu nowych zadañ inwestycyj-
nych Radni zdecydowali o zatwierdzeniu bud¿e-
tu podczas drugiej czêœci sesji 11 stycznia 2012 r.

Szanowni Pañstwo!

Có¿ mo¿na powiedzieæ o bud¿ecie samorz¹du,
który kolejny rok z rzêdu zak³ada nak³ady na za-
dania inwestycyjne znacznie poni¿ej progu 10%
wydatków ogó³em, a z regu³y zadania te nie s¹
nawet w tym niskim zakresie realizowane? Có¿
mo¿na powiedzieæ o bud¿ecie samorz¹du, w któ-
rym œrodki z op³at i kar œrodowiskowych jeszcze
niedawno wspomagaj¹ce i stymuluj¹ce dzia³ania
proekologiczne mieszkañców s¹ anga¿owane na
zadania bie¿¹cego utrzymania gminy? Co mo¿na
powiedzieæ o bud¿ecie, w którym dochody z ty-
tu³u op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napojów al-
koholowych miast realnie s³u¿yæ wspomaganiu
terapii osób uzale¿nionych i œrodowisk z nimi
zwi¹zanych, s¹ w znacznej czêœci anga¿owane do
zadañ remontowych obiektów szkolnych? Co
mo¿na powiedzieæ o bud¿ecie gminy, w którym
nak³ady na p³ace i pochodne maj¹ siê nijak do
za³o¿eñ zawartych w wieloletniej prognozie fi-
nansowej (istotnie je przekraczaj¹c)?
Formalnie jesteœmy w porz¹dku, ale jakie s¹ skutki
tych dzia³añ, a g³ównie zaniechañ?
Otó¿, Szanowni Pañstwo, z pozycji gminy, któ-
ra w badaniach i rankingach kondycji samorz¹-
dów przez ca³e lata utrzymywa³a pewn¹ pozy-
cjê w pierwszej piêædziesi¹tce gmin miejsko-wiej-
skich w Polsce, obsunêliœmy siê g³êboko w drug¹
setkê! Formalnie jest wszystko w porz¹dku. Wy-
s³uchaliœmy pozytywnej opinii Regionalnej Izby

Bud¿et Gminy Brzeszcze jest projektem au-
torskim burmistrza, tylko dwa z kilkunastu z³o-
¿onych prze radnych wniosków zosta³y uwzglêd-
nione w przed³o¿onym projekcie bud¿etu. Na-
dal bardzo du¿e jest zad³u¿enie gminy, rosn¹ tak-
¿e podatki. Zapowiadany przez ekonomistów
kryzys mo¿e dotkn¹æ równie¿ nasz¹ gminê, prze-
k³adaj¹c siê na mniejsze wp³ywy z podatków.
Jednoczeœnie dokonano podwy¿szenia podatków
lokalnych, co uderza g³ównie w przedsiêbior-
ców, rolników i pracodawców. Generalnie mi-
nusem tego bud¿etu jest to, i¿ œrodki zewnêtrz-
ne g³ównie wykorzystywane s¹ do programów
promocyjnych, oœwiatowych, kulturalnych i spo-
³ecznych, brak natomiast inwestycji. S³aboœci
bud¿etu to zbyt ma³o inwestycji, niechêæ do
wspó³pracy inwestycyjnej z powiatem, brak woli
budowy „Orlika” i utarta znacz¹cych dotacji za
tym id¹cych sk³ania Klub Radnych Platformy
Obywatelskiej do negatywnej oceny projektu
bud¿etu. Najwiêksze nak³ady w bud¿ecie gmi-
ny przeznaczone s¹ na oœwiatê, kulturê i opiekê
spo³eczn¹, realizujemy ustawowe obowi¹zki, ale
siê nie rozwijamy, co budzi powa¿ne obawy na
przysz³oœæ.

Szanowni Pañstwo,

Nale¿y podkreœliæ, ¿e projekt bud¿etu na 2012
rok zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez
RIO, spe³nia wiêc wszelkie wymogi formalne
konieczne przy konstrukcji bud¿etu zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi ustawami i rozporz¹dzenia-
mi. W projekcie ujête i zabezpieczone zosta³y
wszystkie konieczne œrodki na wydatki bie¿¹-
ce gminy, które pozwol¹ zrealizowaæ wszyst-
kie jej zadania i zobowi¹zania w nadchodz¹-
cym 2012 roku. „WskaŸnik 15%”, tj. stosu-
nek zobowi¹zañ kredytowych do dochodu,
wynosi w projekcie bud¿etu 7,95%, natomiast
„wskaŸnik 60%”, tj. stosunek zad³u¿enia kre-
dytowego do dochodu, wynosi 38,80%. Wy-
nika z tego ¿e oba s¹ na œrednim, bezpiecz-
nym poziomie. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
poziom wydatków maj¹tkowych i inwestycyj-
nych w wysokoœci prawie 8% bud¿etu gminy,
tj. oko³o 4.200.000,00 z³. To dwa razy wiêcej
w stosunku do planu bud¿etu na rok 2011, przy
wzroœcie dochodów o prawie 8% w stosunku
do planu na 2011 rok. Inwestycje w gminie s¹
tym na co wszyscy czekamy i na co najbar-
dziej zwracaj¹ uwagê mieszkañcy. Niestety
realia bud¿etu 2012 roku nie pozwalaj¹ na
wy¿szy poziom œrodków przeznaczonych na
inwestycje, czyli wzrost do oczekiwanego po-
ziomu 10% wydatków bud¿etowych. Niepo-
koj¹cy mo¿e wydawaæ siê fakt tak du¿ego
wzrostu dochodów w stosunku do dochodów
z planu za rok ubieg³y, który wynika g³ównie
z - wydaje siê - doœæ optymistycznych wskaŸ-

Obrachunkowej, Pani Burmistrz po raz kolejny
podkreœli, ¿e funkcjonujemy w czasach kryzysu
i mo¿emy uwa¿aæ, ¿e jesteœmy rozgrzeszeni. Tyl-
ko dlaczego w tej samej Polsce, nawet w tym sa-
mym powiecie, w tym samym kryzysie, inni po-
trafi¹ iœæ do przodu, a my nie?! S³yszymy te¿, ¿e
przedstawiony kszta³t bud¿etu to wynik wype³-
niania zapisów art. 243 Ustawy o finansach pu-
blicznych. Radni s¹ przy tym hipnotyzowani ta-
siemcowym wzorem w tym artykule zawartym.
A có¿ ten strasznie wygl¹daj¹cy zapis mówi, kie-
dy prze³o¿ymy zawarte w nim symbole na s³o-
wa? Otó¿ mówi on: Burmistrzu, Gmino - bêdziesz
tym ³atwiej mog³a rozwijaæ siê korzystaj¹c z kre-
dytów i innych narzêdzi finansowych, im bardziej
racjonalne bêd¹ twe wydatki bie¿¹ce! Mówi prak-
tycznie to samo, na co ju¿ od szeregu lat zwraca
uwagê, od¿egnywany od czci i wiary, Klub Rad-
nych Bezpartyjnych. Istotnym pytaniem jest te¿
i to, jak rozumieæ pojêcie kryzysu, którym siê Bur-
mistrz pos³uguje  w odniesieniu do gminy Brzesz-
cze, gminy, której prognozowane dochody, rok
do roku, rosn¹ w przedziale ponad 7%? Tymcza-
sem jedynym obszarem, w którym obserwujemy
istotne ograniczenia jest, ju¿ tradycyjnie, obszar
inwestycji.

W zwi¹zku z powy¿szym Klub Radnych Bezpar-
tyjnych nie poprze uchwa³y w/s bud¿etu Gminy
Brzeszcze na 2012 rok w proponowanym przez
Burmistrza kszta³cie.

ników wzrostu udzia³u w podatkach od osób
prawnych i fizycznych, opublikowanych przez
ministerstwo finansów. W obecnej dobie kry-
zysu osi¹gniecie poziomu tych wskaŸników
mo¿e byæ trudne. Dobr¹ wiadomoœci¹ jest jed-
nak fakt, ¿e deficyt bud¿etowy zmniejszy³ siê
z poziomu 1,3 mln z³ do oko³o 0,5 mln z³. Na
zakoñczenie chcia³bym zwróciæ uwagê na pro-
blem zrównowa¿enia bud¿etu. Osi¹gniêcie sta-
nu, gdzie wydatki maj¹ pokrycie w dochodach
bez zaci¹gania nowych kredytów w tegorocz-
nym bud¿ecie okazuje siê niestety niemo¿li-
we. Jednak¿e w d³ugofalowej prognozie finan-
sowej w nastêpnych latach pojawia siê nad-
wy¿ka bud¿etowa pozwalaj¹ca w ca³oœci sfi-
nansowaæ bie¿¹c¹ sp³atê zad³u¿enia.

Podsumowuj¹c: Klub radnych Wspólnota Samo-
rz¹dowa pozytywnie opiniuje projekt bud¿etu na
2012 rok i bêdzie g³osowa³ za jego przyjêciem
w kszta³cie zaproponowanym przez Burmistrza
Brzeszcz.

Radni z Brzeszcz uchwalili wysokoœæ
rocznej stawki op³aty od posiadania psów.
W naszej gminie wynosi 42 z³ od jednego
psa. Op³ata p³atna jest jednorazowo, bez
wezwania, w terminie do 30 czerwca roku
podatkowego lub w terminie 14 dni od daty
nabycia psa.

Mieszkañcy z terenu miasta Brzeszcze po-
datek mog¹ zap³aciæ w kasie Urzêdu Gminy
w Brzeszczach lub na rachunek bud¿etu gmi-
ny. Mieszkañcy so³ectw maj¹ dodatkowo mo¿-
liwoœæ zap³acenia podatku u inkasentów, któ-
rymi s¹: Maria Ma³ecka w Jawiszowicach, Cze-
s³aw Smó³ka w Przecieszynie, Jerzy Krawczyk
w Skidziniu, Zbigniew Stawowy w Wilczko-
wicach i Zofia Wójcik w Zasolu. Przypomnij-
my, ¿e po raz pierwszy podatek od psów do-
mowych wprowadzono w Królestwie Prus w 1810
roku jako jeden z tzw. podatków od luksusu.
Prawodawcy wychodzili z za³o¿enia, ¿e osoba
posiadaj¹ca psa (który nie jest zwierzêciem
u¿ytkowym) musi posiadaæ du¿o pieniêdzy.
Obecnie w naszym kraju podatek (bezpoœredni
i kwotowy) od posiadania psa obowi¹zywa³ do
31 grudnia 2007 r. Jego wysokoœæ ustalana by³a
przez gminy, jednak ograniczona przez rozpo-
rz¹dzenie ministerialne. W 2007 r. wynosi³
przewa¿nie 40 z³. Ca³oœæ podatku wp³ywa³a do
bud¿etu gmin. Poza celem fiskalnym, podatek
mia³ równie¿ na celu ograniczanie iloœci zwie-
rz¹t. Z podatku wy³¹czone by³y psy gospodar-
skie, jednak najwy¿ej dwa na jednej posesji.
W zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o podatkach i op³a-
tach lokalnych, od 1 stycznia 2008 r. podatek
ten zosta³ zniesiony, natomiast w jego miejsce
istnieje mo¿liwoœæ wprowadzenia fakultatyw-
nej op³aty za posiadanie psa, uzale¿nionej od
rady gminy w zakresie jej poboru, wysokoœci
czy terminu p³atnoœci. W ubieg³ym roku mak-
symalna stawka tej op³aty mog³a wynieœæ
110,66 z³.

Stanowisko Klubu Radnych Bezpartyjnych

Stanowisko Klubu Radnych Platfor-
my Obywatelskiej RP

Stanowisko Klubu Radnych Wspól-
nota Samorz¹dowa

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Ÿród³o: www.wikipedia.org

Samorz¹d

Podatek od psów
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Wojewoda Ma³opolski uchyli³ w ca³oœci
uchwa³ê Rady Miejskiej w Brzeszczach w spra-
wie likwidacji Gminnego Zarz¹du Edukacji
w Brzeszczach.

Przypomnijmy, ¿e radni podczas sesji 29 li-
stopada 2011 r. zadecydowali o likwidacji Gmin-
nego Zarz¹du Edukacji w Brzeszczach. Wynika-
³o z tego, ¿e 31 sierpnia br. ma zostaæ zlikwido-
wana gminna jednostka organizacyjna (o statusie
jednostki bud¿etowej), czyli GZE. Mienie po zli-
kwidowanej jednostce mia³o pozostaæ w maj¹tku
gminy Brzeszcze. Nale¿noœci i zobowi¹zania li-
kwidowanego GZE mia³ przej¹æ Urz¹d Gminy,
a wykonanie zadañ w zakresie obs³ugi finanso-
wej szkó³ i przedszkoli powierzono burmistrzo-
wi. Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska poin-
formowa³a radnych, ¿e podjêta z ich inicjatywy
uchwa³a j/w ma b³êdy prawne i narusza kompe-
tencje burmistrza. Organ Nadzoru Prawnego, któ-
rym jest Wojewoda Ma³opolski, dokonuj¹c oce-
ny przedmiotowej uchwa³y pod wzglêdem zgod-
noœci z obowi¹zuj¹cym prawem stwierdzi³, ¿e
uchwa³a ta zosta³a podjêta z istotnym narusze-
niem prawa wed³ug ustawy z 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym, ustawy z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych i ustawy z 23
maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych. Wobec tak
licznych uchybieñ prawa organ nadzoru stwier-
dzi³ niewa¿noœæ Uchwa³y Nr XIII/135/11 Rady
Miejskiej w Brzeszczach z 29 listopada 2011 r.
w sprawie likwidacji Gminnego Zarz¹du Eduka-
cji w Brzeszczach w ca³oœci. W obszernym uza-
sadnieniu do orzeczenia organ nadzoru prawne-
go podkreœli³, ¿e Rada Miejska w Brzeszczach nie
okreœli³a przeznaczenia mienia znajduj¹cego siê
w zarz¹dzie Gminnego Zarz¹du Edukacji w Brzesz-
czach, jak równie¿ przekroczy³a swoje uprawnie-

nia w zakresie wykonywania zadañ, obs³ugi fi-
nansowej gminnych jednostek oœwiatowych, któ-
re nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji burmistrza.
Teresa Jankowska od pocz¹tku, gdy tylko poja-
wi³ siê wniosek o likwidacji GZE mówi³a, ¿e jest
to pomys³ nieekonomiczny i nieracjonalny.
- W marcu 2011 roku przedstawi³am radnym trzy
wersje zmiany sieci placówek oœwiatowych. Je-
sieni¹ zaproponowa³am równie¿ przygotowa-
nie audytu zewnêtrznego, który oceni³by aktu-
aln¹ sytuacjê naszej gminnej oœwiaty pod wzglê-
dem organizacyjnym i ekonomicznym, a tak¿e
wskaza³ kierunki zmian do dyskusji, ale moje
propozycje zosta³y przez Radê Miejsk¹ odrzu-
cone. Likwidacja GZE oznacza zatrudnienie
g³ównych ksiêgowych oraz pracowników ra-
chuby p³ac w jednostkach oœwiatowych, wy-
posa¿enie stanowisk w sprzêt i oprogramowa-
nie,  utworzenie Wydzia³u Edukacji oraz zatrud-
nienie osób do Wydzia³u Finansowego Urzêdu
Gminy. Szacujemy, ¿e zwiêkszy³oby siê zatrud-
nienie, a tym samym koszty utrzymania oœwia-
ty w gminie. Przykre jest to, ¿e Komisja Edu-
kacji, Kultury i Sportu z³o¿y³a wniosek o li-
kwidacjê GZE bez ¿adnych analiz finansowych,
a tak¿e nie odnios³a siê do wyliczeñ przygoto-
wanych przez burmistrza i dyrektora GZE -
stwierdza Teresa Jankowska.
Przypomnijmy, ¿e Gminny Zarz¹d Edukacji
w Brzeszczach funkcjonuje od 1 stycznia
1998 roku. Obecnie obs³uguje 4 przedszkola, 3
szko³y podstawowe, 3 zespo³y szkolno-przed-
szkolne i 2 gimnazja. W GZE pracuje 15 osób,
w tym pracownicy obs³ugi. GZE ma w trwa³ym
zarz¹dzie nieruchomoœæ gminn¹ przy ulicy Ko-
synierów 20. Wyp³aty pracowników generuj¹
koszt w wysokoœci ok. 634 tys. z³.

Radni uchwalili wysokoœæ stawek op³at za ko-
rzystanie z cmentarzy komunalnych w Brzesz-
czach i w Jawiszowicach, które w wiêkszoœci
nie uleg³y zmianie od 2007 r.

Za miejsce pod groby ziemne zwyk³e na okres
20 lat nale¿y zap³aciæ kolejno: za grób jednomiej-
scowy 350 z³, dwumiejscowy (w poziomie) 500
z³, trzymiejscowy (w poziomie) 750 z³, za miej-
sce grobu na urnê 150 z³, a grób dla dzieci 50 z³.
Miejsce pod groby murowane (grobowce) na
okres 40 lat wynosz¹: grobowiec jednomiejsco-
wy 900 z³; dwumiejscowy (w poziomie) 1200 z³;
trzymiejscowy 1500 z³. Za grobowiec na urnê
trzeba zap³aciæ 300 z³.
Wprowadzono now¹ op³atê za miejsca pod
urny. Rada Miejska w Brzeszczach w § 2
uchwa³y w wymienionej sprawie wprowadzi³a
zapis, ¿e stawki op³at wyszczególnione w § 1 tej
uchwa³y bêd¹ waloryzowane raz w roku o œred-
nioroczny wskaŸnik cen towarów i us³ug konsump-
cyjnych za rok kalendarzowy poprzedzaj¹cy rok,
w którym dokonuje siê waloryzacji, od pierwsze-
go dnia miesi¹ca po miesi¹c, w którym wskaŸnik
og³oszono komunikatem Prezesa GUS, opubliko-
wanym w Monitorze Polskim. Niezmieniony zo-
sta³ równie¿ zapis dotycz¹cy pochowania nastêp-
nej osoby w dzier¿awionym grobie przed up³ywem
20 lat (groby ziemne) czy 40 lat (groby murowane
- grobowce); op³ata musi byæ uiszczona na kolej-
ne lata od nowa. Ka¿da op³ata jest rozliczana pro-
porcjonalnie do czasu trwania, ale zawsze powin-
na byæ op³acona na kolejne 20 lat (czy 40) od ostat-
niego pochówku.
- Jeœli jest np. grób dwupoziomowy i ktoœ robi tzw.
dopochowanie maj¹c uiszczon¹ op³atê na 20 lat,
a obecnie minê³o 15 lat z tego okresu, to op³ata
musi byæ uiszczona zgodnie z uchwa³¹ Rady Miej-
skiej w Brzeszczach na kolejne 20 lat. Mamy mo¿-
liwoœæ wyegzekwowania op³aty w czasie za³atwia-
nia pochówku lub dopochówku w danym grobie.
Od kilku lat administrator dzia³aj¹cy w imieniu
gminy prowadzi akcjê polegaj¹c¹ na znalezieniu
opiekunów prawnych wielu grobów. Polega ona
m.in. na tym, ¿e w okresie Wszystkich Œwiêtych
przy grobie jest pozostawiana informacja z proœb¹
o kontakt z administratorem. W tym celu admini-
strator wykonuje dokumentacjê zdjêciow¹. Je¿eli
w najbli¿szym czasie nie znajd¹ siê opiekunowie
nieop³acanych od lat grobów, bêd¹ podejmowane
decyzje odnoœnie ich likwidacji. Mamy obecnie
cztery wnioski osób, które chc¹ wykupiæ nieop³a-
cane groby. Od 2007 r. nie zosta³a jeszcze podjêta
¿adna decyzja w sprawie likwidacji grobu - mówi
naczelnik Wydzia³u Mienia Komunalnego Urzê-
du Gminy w Brzeszczach Roman Senkowski. - Za
zachowanie istniej¹cego grobu na kolejne 20 lat
lub grobowca na kolejne 40 obowi¹zuj¹ takie same
stawki jak za miejsce pod groby. Istnieje równie¿
mo¿liwoœæ op³aty istniej¹cego grobu lub grobow-
ca, na kolejny okres, lecz nie krócej ni¿ 5 lat. Wów-
czas op³ata jest proporcjonalna do okresu zacho-
wania miejsca. Mamy opiekunów, którzy zajmuj¹
siê kilkoma grobami. Wiemy, ¿e s¹ to niejedno-
krotnie starsze osoby, których nie staæ, by op³aciæ
tak¹ iloœæ grobów - dodaje Roman Senkowski.
Op³aty za rezerwacjê miejsca wynosz¹ kolejno:
grób ziemny jednomiejscowy 500 z³, dwumiejsco-

wy w poziomie 1000 z³, pod urnê 300 z³. Za rezer-
wacjê grobu murowanego - grobowca: jednomiej-
scowy 1000 z³, dwumiejscowy w poziomie 2000
z³, pod urnê 700 z³. W przypadku nie wykorzysta-
nia rezerwacji przy pochówku przed up³ywem
okresu rezerwacji dop³aca siê ró¿nicê wed³ug ak-
tualnych cen. Op³aty za jednorazowe wydanie ze-
zwolenia na wybudowanie lub remont nagrobka,
pomnika, grobowca wynosz¹: grób jednomiejsco-
wy 100 z³, grób dwumiejscowy w poziomie 150
z³, grób trzymiejscowy w poziomie 200 z³. Za jed-
norazowe korzystanie z sali obrzêdowej w Domu
Pogrzebowym w Jawiszowicach pobierana jest
op³ata w wysokoœci 150 z³, z Kaplicy w Brzesz-
czach w wysokoœci 100 z³, z ch³odni za ka¿d¹ roz-
poczêt¹ dobê naliczana jest op³ata w wysokoœci
35 z³. Op³ata za wykopanie grobu zwyk³ego wyno-
si maksymalnie 400 z³, g³êbinowego 450 z³, a pod
urnê - 150 z³. Za wykopanie grobu dla dzieci do
lat 6 - 50 z³. W cenê wliczone jest wykopanie i za-
sypanie grobu oraz uformowanie mogi³y. Za
obs³ugê ceremonii pogrzebowej pobierana jest
op³ata w wysokoœci 100 z³, za jednorazowy wjazd
samochodami do 3,5 t (nie dotyczy karawanów)
50 z³. Na teren cmentarzy nie mog¹ wje¿d¿aæ sa-
mochody powy¿ej 3,5 t. Do wymienionych stawek
dolicza siê podatek VAT.

Burmistrz Brzeszcz informuje o zmianach
w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napêdowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej.

W tym roku zainteresowani rolnicy posiadaj¹-
cy u¿ytki rolne na terenie gminy Brzeszcze bêd¹
mogli sk³adaæ wnioski o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napêdowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej w dwóch
terminach. Pierwszy termin przypada od 1 lutego
do 29 lutego (konieczne s¹ faktury VAT doku-
mentuj¹ce zakup oleju napêdowego do produk-
cji rolnej w okresie od 1 wrzeœnia 2011 r. do 31
stycznia 2012 r.). Kolejny termin obowi¹zuje od
1 sierpnia do 31 sierpnia (konieczne s¹ faktury
VAT dokumentuj¹ce zakup oleju napêdowego do
produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do
31 lipca 2012 r.). Wiêcej informacji na ten temat
mo¿na uzyskaæ w Wydziale Gospodarki Prze-
strzennej i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Gminy
w Brzeszczach przy ul. Koœcielnej 4, 32-620
Brzeszcze, pok. 213, tel. 032/ 77 28 576 w godz.
pracy urzêdu, tj. 

pn., œr., czw. 7.00-15.00,
wt. 8.00-17.00,
pt. 7.00-14.00.
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Likwidacja Gminnego Zarz¹du Edukacji uchylona

Komunikat dla rolników
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Op³aty za korzystanie z cmentarzy
Samorz¹d
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Od 1 stycznia 2012 r. wysokoœæ rocznych
stawek podatku od nieruchomoœci uchwalo-
nych przez radnych Rady Miejskiej w Brzesz-
czach wynosi kolejno:

1. Od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,72 z³  od 1 m2 powierzchni.
Z kolei od gruntów pod jeziorami, zajêtych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchni podatek wyno-
si 4,05 z³. Od pozosta³ych gruntów, w tym zajê-
tych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia-
³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego, od 1 m2 nale¿y zap³aciæ
0,15 z³. Podatek od gruntów ujêtych w ewidencji
gruntów jako drogi (oznaczone symbolem - dr) -
0,05 z³ od 1 m2 powierzchni. Z kolei od gruntów
ujêtych w ewidencji gruntów jako wody stoj¹ce
(oznaczone symbolem Ws) zajête na prowadze-
nie dzia³alnoœci statutowej stowarzyszeñ - 0,05 z³
od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich czêœci:
- mieszkalnych - 0,55 z³ od 1 m2 powierzchni u¿yt-
kowej,
- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci go-
spodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alno-
œci gospodarczej - 19,15 z³ od 1 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej,
- zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ma-
teria³em siewnym - 9,89 z³ od 1 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej,
- zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alno-
œci leczniczej, zajêtych przez podmioty udzie-
laj¹ce tych œwiadczeñ - 4,21 z³ od 1 m2 po-

wierzchni u¿ytkowej,
- pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicz-
nego przez organizacje po¿ytku publicznego:
- gara¿y - 5,59 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
- innych - 3,54 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

3. Od budowli lub ich czêœci - 2 proc. ich war-
toœci (okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt
3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lo-
kalnych). Z podatku od nieruchomoœci zwol-
nione s¹ nieruchomoœci lub ich czêœci zajête na
prowadzenie dzia³alnoœci kulturalnej i sporto-
wej, z wyj¹tkiem nieruchomoœci lub ich czêœci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci go-
spodarczej. Zwolnione z op³at s¹ równie¿ nie-
ruchomoœci lub ich czêœci zajête na potrzeby
cmentarzy, zbiorowych oczyszczalni œcieków;
przeznaczone na realizacjê zadañ w zakresie
ochrony p.po¿., z wy³¹czeniem powierzchni
zajmowanych na prowadzenie dzia³alnoœci go-
spodarczej. Zwolnienia z podatku od nierucho-
moœci, o którym mowa powy¿ej w odniesieniu
do podatników prowadz¹cych dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ bez wzglêdu na formê organizacyj-
no-prawn¹ oraz sposób finansowania, stanowi
pomoc de minimis, której udzielenie nastêpuje
zgodnie z rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr
1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie sto-
sowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mi-
nimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z dnia 28.12.2006 r.).
Pomoc de minimis mo¿e byæ udzielona, je¿eli
wartoœæ pomocy brutto uzyskanej przez podat-
nika na mocy przepisów niniejszej uchwa³y
³¹cznie z wartoœci¹ brutto innej pomocy de mi-
nimis, otrzymanej przez podatnika w ci¹gu bie-
¿¹cego roku kalendarzowego oraz dwóch po-
przedzaj¹cych go lat kalendarzowych, nie prze-
kracza kwoty 200 tys. euro brutto.

Samochód Volkswagen Transporter T5 Cara-
velle, rok produkcji 2008
Rodzaj: 9-osobowy (z kierowc¹), z mo¿liwoœci¹
wymontowywania siedzeñ tworz¹c przestrzeñ do
przewo¿enia towaru.
Stan techniczny: idealny, gara¿owany, bardzo
ma³y przebieg pojazdu, klimatyzacja manualna,
silnik TDI.
Cena: 2 z³/km
Kontakt: 698 62 44 78, www.republika.pl/funda-
cjabrzeszcze

5 miejsc parkingowych - 70 m od biurowca ko-
palni KWKK „Brzeszcze”
Cena: 35 brutto/miesi¹c, 2 z³/dzieñ
Kontakt: 698 62 44 78, www.republika.pl/funda-
cjabrzeszcze

Lokal u¿ytkowy z przeznaczeniem na gabinet
masa¿u i fizykoterapii o pow. 31,60 m2

Dodatkowo: pomieszczenia do obs³ugi gabinetu
(WC dla pacjentów, WC dla personelu, poczekal-
nia, pomieszczenie socjalne) o pow. 9.88 m2.

Lokalizacja: Brzeszcze
Typ budynku: us³ugowo-biurowy
Kondygnacja: parter
Stan techniczny: wymagany remont adaptacyjny
wraz z wyposa¿eniem
Cena: 622 z³ netto (15 z³/m2) plus media
Kontakt: 698 62 44 78, www.republika.pl/funda-
cjabrzeszcze

Lokal u¿ytkowy z przeznaczeniem na biuro lub
us³ugi o pow. 39,68 m2

Dodatkowo: pomieszczenia do obs³ugi lokalu
(WC dla stron, WC dla personelu, pomieszcze-
nie socjalne) o pow. 6 m2

Lokalizacja: Brzeszcze
Typ budynku: us³ugowo-biurowy
Kondygnacja: parter
Stan techniczny: dobry
Cena: 913 z³ netto (20 z³/m2) plus media
Kontakt: 698 62 44 78, www.republika.pl/funda-
cjabrzeszcze

Lokal u¿ytkowy z przeznaczeniem na biura lub

us³ugi o pow. 129 m2

Lokalizacja: Brzeszcze
Typ budynku: us³ugowo-biurowy
Kondygnacja: parter
Stan techniczny: idealny, po remoncie
Cena: 3.225 z³ netto (25 z³/m2) plus media
Kontakt: 698 62 44 78, www.republika.pl/funda-
cjabrzeszcze

Gabinet Terapii Sensorycznej o pow. 36,99 m2

z pe³nym wyposa¿eniem
Lokalizacja: Brzeszcze
Kondygnacja: parter
Stan techniczny: idealny, po remoncie
Cena: 739 z³ netto (20 z³/m2) plus media
Kontakt: 698 62 44 78, www.republika.pl/funda-
cjabrzeszcze

Hala magazynowa o pow. 285 m2

Lokalizacja: Brzeszcze
Kondygnacja: parter
Stan techniczny: do generalnego remontu
Cena: 3.135 netto (11 z³/m2) plus media
Kontakt: 698 62 44 78, www.republika.pl/funda-
cjabrzeszcze

Samorz¹d

Stawki podatku od nieruchomoœci

OprOprOprOprOpr. KW. KW. KW. KW. KW

Fundacja Pomocy Spo³ecznej
oferuje do wynajêcia:

Od 16 stycznia do 7 lutego uczniowie Szko³y
Podstawnej nr 2 w Brzeszczach im. Miko³aja
Kopernika bior¹ udzia³ w projekcie finanso-
wanym ze œrodków The VELUX Foundations.

G³ównym za³o¿eniem projektu jest przygoto-
wanie uczniów klas I-VI szko³y podstawowej do
bezpiecznego korzystania z Internetu i poruszania
siê w sieci poprzez uœwiadomienie uczniom, ro-
dzicom i nauczycielom zagro¿eñ wystêpuj¹cych
w sieci. Cele projektu zosta³y osi¹gniête poprzez
realizacjê ró¿norodnych dzia³añ, takich jak: warsz-
taty z psychologiem, spotkania z przedstawicie-
lem policji do spraw przestêpstw w Internecie,
zajêcia plastyczne, prelekcje i prezentacje mul-
timedialne oraz warsztaty literackie. Podsumo-
waniem projektu bêdzie Happening w Dniu Bez-
piecznego Internetu 7 lutego w naszej szkole.

Bezpiecznie, czyli jak?

SP2SP2SP2SP2SP2

Szczegó³owe opracowanie uwzglêdniaj¹ce
wszelkie planowane w 2012 roku wydarzenia
w jednostkach kultury prowadzonych przez
Województwo Ma³opolskie jest ju¿ dostêpne
dla wszystkich zainteresowanych na stronie
www.malopolskie.pl, w zak³adce kultura, pod lin-
kiem: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2012/ZA-
MIERZENIA_IK_2012.pdf. W opracowaniu
przygotowanym przez Departament Edukacji,
Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM
mo¿na znaleŸæ szczegó³owe informacje o plano-
wanych na 2012 rok premierach, spektaklach,
wystawach, koncertach itp. w tak wa¿nych dla
Ma³opolski miejscach, jak m.in. Teatr im. Juliu-
sza S³owackiego w Krakowie, Opera Krakowska,
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Kra-
kowie, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krako-
wie, czy Muzeum Tatrzañskie im. Tytusa Cha³u-
biñskiego w Zakopanem.

Biuro Prasowe UMWMBiuro Prasowe UMWMBiuro Prasowe UMWMBiuro Prasowe UMWMBiuro Prasowe UMWM

Plany kulturalne
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Szanowni Mieszkañcy Gminy Brzeszcze, Pre-
zes Fundacji Pomocy Spo³ecznej informuje:

Wp³ywy z 1% za rok rozrachunkowy 2010 wy-
nios³y odpowiednio:

Subkonta has³a dla osób niepe³nosprawnych:
92.273,04 z³; œrodki na subkontach wyp³acane s¹
systematycznie.
Dworek: 4.390,90 z³; Za wizualizacjê projektu
Dworku na ca³odobow¹ placówkê dla osób star-
szych Fundacja pokry³a koszty wizualizacji fir-
my projektowej na kwotê 5.500 z³ brutto. Na tê
kwotê sk³ada³a siê kwota z 1% w wysokoœci
4.390.90 z³ i kwota pokryta przez sam¹ Fundacjê
w wysokoœci 1.109,10 z³. Fundacja posiada au-
torskie prawa maj¹tkowej koncepcji rozbudo-
wy i przebudowy istniej¹cego budynku Dwor-
ku w Skidziniu. Osoby zainteresowane przenie-
sieniem praw autorskich obiektu na osobê trzeci¹
prosimy o kontakt telefoniczny (698 62 44 78).
Fundacja 33.635,80 z³; Kwota Fundacji zosta³a
zagospodarowana na dzia³alnoœæ statutow¹ Fun-
dacji (dzia³alnoœæ nieodp³atn¹ (œwietlice) i od-
p³atn¹ (osoby niepe³nosprawne).

Razem: 130.299,74 z³.

Informujê równie¿, ¿e z uwagi na niespe³nienie
jednego z warunku umowy u¿yczenia na Dwór
w Skidziniu, czyli zgromadzenie œrodków finan-
sowych na uruchomienie dzia³añ adaptacyjnych
Dworku na Ca³odobow¹ Placówkê dla Osób Star-
szych do 31.12.2011 r., zosta³a rozwi¹zana umo-
wa u¿yczenia pomiêdzy Fundacj¹ a Gmin¹
Brzeszcze na mocy porozumienia stron. G³ówn¹
przyczyn¹ nie pozyskania œrodków na adaptacjê
Dworu by³y:
- brak kwalifikacji podatku VAT w przypadku
pozyskania œrodków zewnêtrznych. Przy kwocie
4 mln z³ na adaptacjê VAT stanowi³by kwotê nie-
mo¿liw¹ do pozyskania ze strony Fundacji.
- brak mo¿liwoœci pozyskania œrodków na powsta-
j¹c¹ placówkê dla osób starszych; zarówno z Ma-
³opolskiego Programu Operacyjnego jak równie¿
ze Szwajcarskiego Programu œrodki przeznacza-
ne by³y na ju¿ istniej¹ce Domy Opieki dla Osób
Starszych,
- brak mo¿liwoœci pozyskania œrodków na dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ - Dworek w zamyœle mia³
pomagaæ starszym mieszkañcom Gminy
Brzeszcze, a zgromadzony zysk przekazany
mia³ byæ na wk³ad finansowy Fundacji do kon-
kursu ofert Gminy Brzeszcze na  prowadzenie
œwietlic terapeutycznych,
- brak zainteresowania przez inwestora prywat-
nego z uwagi na poniesienie wysokich nak³adów
finansowych z uwagi na ochronê konserwatorsk¹
zabytku,
- brak zainteresowania biznesu lokalnego do za-
anga¿owania siê w projekt. Pomimo szeroko za-
kreœlonych dzia³añ na konferencji zorganizowa-
nej przez Fundacjê „Biznes spo³ecznie odpowie-
dzialny” w lutym 2011 roku, nikt z inwestorów
siê nie pojawi³,
- brak podstawy prawnej, aby Starostwo Oœwiê-
cimskie mog³o wspomagaæ projekt w partnerstwie
prywatno-publicznym.
Informujemy, ¿e Fundacja wnioskowa³a o urato-
wanie Dworku, zg³aszaj¹c go w dzia³aniu ochro-

ny zabytków, niestety podstawy prawne, zapisy
umowy u¿yczenia stanowi³y barierê w pozyska-
niu œrodków. Fundacja aplikowa³a i wygra³a pro-
jekt reklamuj¹cy Dworek. Z uwagi na rozwi¹za-
nie umowy u¿yczenia niestety nie móg³ byæ on
zrealizowany.
Jako Prezes Fundacji chcia³am serdecznie podziê-
kowaæ pani Burmistrz gminy Brzeszcze, Teresie
Jankowskiej, Radnym Gminy Brzeszcze, Staro-
stwie Oœwiêcimskiemu, Urzêdowi Marsza³kow-
skiemu w Krakowie za czas spêdzony przy szu-
kaniu rozwi¹zañ na powstanie placówki dla osób
starszych w Dworze w Skidziniu. Chcia³am ser-
decznie podziêkowaæ za zaufanie w darowaniu
1% podatku na ten cel wszystkim Tym, dla któ-
rych projekt sta³ siê bliski sercu. Chcia³abym
Pañstwa zapewniæ, ¿e w miarê posiadanych œrod-
ków Fundacja bêdzie zajmowaæ siê tematyk¹
osób starszych, wiemy bowiem, ¿e potrzeba
opieki nad nimi w gminie Brzeszcze i w powie-
cie jest ogromna, a my chcemy czuæ siê potrzebni
w œrodowisku lokalnym.

Misj¹ naszej organizacji jest pomoc potrzebuj¹-
cym. Ju¿ od przesz³o 15 lat Fundacja prowadzi³a
œwietlice terapeutyczne dla dzieci z gminy Brzesz-
cze i gminy Oœwiêcim.
Zadanie to odbywa³o siê w oparciu o ofertê kon-
kursow¹ gminy Brzeszcze  dla organizacji spo³ecz-
nych na  prowadzenie tego zadania. Warunkiem
przyst¹pienia do konkursu by³ wk³ad finansowy
podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê. Fundacja
utrzymuje siê g³ównie z dystrybucji  medycznego
sprzêtu u¿ywanego, pochodz¹cego ze Szwecji.
Z uwagi na kryzys ogólnoœwiatowy, jak równie¿
na niebywa³¹ konkurencjê sprzêtu medycznego na
rynku, Fundacja nie jest w stanie zapewniæ wk³a-
du w³asnego do oferty konkursowej na rok 2012.
Poni¿ej podajê zaanga¿owanie Fundacji w prowa-
dzeniu œwietlic na prze³omie 5 lat:

Jako Prezes Fundacji Pomocy Spo³ecznej oœwiad-
czam, ¿e finansowanie etatów administracji Fun-
dacji nie jest finansowane z pieniêdzy dotacji.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e dziêki inicjatywie Funda-
cji zosta³a nawi¹zana wspó³praca z Fundacj¹
Szwedzk¹, dziêki której Fundacja mog³a przez d³u-
gie lata siê utrzymaæ i dotowaæ zadania gminy,
przez d³ugie lata utworzono mechanizm samofi-
nansuj¹cy siê. Wszystkie etaty oprócz wychowaw-
czyñ w œwietlicach by³y finansowane z w³asnych,
wypracowanych œrodków. Chcia³am Pañstwa za-
pewniæ, ¿e dopóki si³ nam wystarczy bêdziemy
walczyæ o to, aby funkcjonowaæ jak najd³u¿ej dla
dobra lokalnej spo³ecznoœci. W chwili obecnej nie-
siemy pomoc przez lokalny funduszu stypendial-
ny, bank ¿ywnoœci, przekazywanie nieodp³atnie
sprzêtu ortopedycznego.

Otrzymywane produkty ¿ywnoœciowe to: mleko,
m¹ka, kasze, sery, cukier, makaron, konserwy,
kawa zbo¿owa, soki. Dystrybucj¹ ¿ywnoœci zaj-
mowa³y siê zespo³y charytatywne przy koœcio³ach:
M.B. Bolesnej w Brzeszczach-Jawiszowicach, œw.
Urbana w Brzeszczach, M.B. Czêstochowskiej
w Przecieszynie w oparciu o wykazy sprawdzone
przez MOPS w Brzeszczach. ¯ywnoœæ przekazy-
wana by³a równie¿ do noclegowni w Brzeszczach,
GOPS w Grójcu i Domu Dziecka w Kêtach. Ogó-
³em wsparciem ¿ywnoœciowym w gminie Brzesz-
cze objêto ponad 200 rodzin (tj. ponad 1027 osób).

Sk³adamy serdeczne podziêkowanie KWK
Brzeszcze za wieloletni¹ wspó³pracê w niesie-
niu pomocy Fundacji. Dziêkujemy równie¿ Ro-
tary Club Oœwiêcim za darowiznê œwi¹teczn¹
w postaci paczek œwi¹tecznych dla dzieci ze
œwietlic. Sk³adamy serdeczne podziêkowanie
wszystkim osobom, które mia³y udzia³ w zor-
ganizowaniu Wigilii dla podopiecznych ze œwie-
tlic. To dziêki Pañstwu dzieci prze¿y³y Œwiêta Bo-
¿ego Narodzenia w szczêœciu i radoœci. Dziêkuje-
my tak¿e Fundacji im. Stefana Batorego w War-
szawie za wspó³pracê i pomoc w finansowaniu Lo-
kalnego Funduszu Stypendialnego. Sk³adamy rów-
nie¿ podziêkowanie Mieszkañcom gminy Brzesz-
cze za wsparcie finansowe stypendiów, Bankowi
¯ywnoœci w Krakowie za pomoc w pozyskaniu
artyku³ów spo¿ywczych, trafiaj¹cych do osób po-
trzebuj¹cych pomocy. Fundacja otrzyma³a ponadto
darowiznê w wysokoœci 3.500 z³ od BRICOMAR-
CHE z Brzeszcz. Œrodki te w pe³ni zostan¹ zago-
spodarowane na zajêcia sportowe (basen) dla pod-
opiecznych dwóch œwietlic terapeutycznych. Dzie-
ci same zdecydowa³y, w jaki sposób chc¹ spo¿yt-
kowaæ œwi¹teczny prezent.

Jeœli nie jest Pañstwu obojêtny mój przekaz,
proszê o wsparcie naszej organizacji podatkiem
1% KRS 5964 na cele statutowe fundacji.

Dziêkujê wszystkim za dotychczasow¹ wspó³pracê.

Fundacja Pomocy Spo³ecznej rozliczy Twój Pit 37 gratis w zamian za pozostawienie 1%
podatku na cele statutowe Fundacji. Pit 37 bêdzie przyjmowany w budynku Fundacji przy
ul. Koœciuszki 4a (œwietlica) od poniedzia³ku do piatku w godzinach od 8.00 do 16.00. Odbiór
w ka¿dy nastêpny poniedzia³ek. Tel. 32/21 11 949; Rozliczenia zaczynamy od 13 lutego.

Bank ¯ywnoœci:

Lokalny Fundusz Stypendialny:

Danuta Zalwowska PrezesDanuta Zalwowska PrezesDanuta Zalwowska PrezesDanuta Zalwowska PrezesDanuta Zalwowska Prezes
Fundacji Pomocy Spo³ecznejFundacji Pomocy Spo³ecznejFundacji Pomocy Spo³ecznejFundacji Pomocy Spo³ecznejFundacji Pomocy Spo³ecznej

Fundacja Pomocy Spo³ecznej
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Szanowni Pañstwo!

Zbli¿a siê okres rozliczeñ
podatkowych z fiskusem
za 2011 rok i mo¿na prze-
kazywaæ 1% podatku od dochodu. Status po¿yt-
ku publicznego nadawany jest przez s¹d po spe³-
nieniu wa¿nych warunków, uprawnia do korzy-
stania z tzw. mechanizmu 1% podatku. Jak wia-
domo ka¿dy podatnik - osoba fizyczna - mo¿e przy
dokonaniu rozliczenia podatkowego przekazaæ
1% podatku dochodowego na wybran¹ organiza-
cjê po¿ytku publicznego zamiast do fiskusa.

Wp³ata 1% jest obywatelskim przywilejem, dziêki
któremu „wygrywaj¹” wszystkie strony: podat-
nik nie ponosi kosztów, organizacja uzyskuje
wsparcie finansowe na prowadzenie dzia³alnoœci
statutowej.
Uprawnione organizacje po¿ytku publicznego do
przekazania 1% podatku z gminy Brzeszcze to:

Fundacja Pomocy Spo³ecznej ul. Koœciuszki 4,
32-620 Brzeszcze Nr KRS: 0000005964

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna ul. Piastowska 41,
32-620 Brzeszcze, Nr KRS: 0000009649

Towarzystwo Turystyki Rowerowej  „CYKLI-
STA” ul. Wyzwolenia 35, 32-625 Przecieszyn,
Nr KRS: 0000157112

Stowarzyszenie Shisei Kai ul. Narutowicza 23/
26, 32- 620 Brzeszcze, Nr KRS:0000313170

Andrzej Sikorowski œpiewa: Na moim po-
dwórzu jest œciana ³aciata, na œcianie tej dzieci
list pisz¹ do œwiata (…) Gdyby te listy czyta³
œwiat, to pewnie by siê zmieni³”. W³aœnie s³o-
wa tej piosenki przysz³y nam na myœl, kiedy
omawialiœmy szczegó³y nowego projektu dla
najm³odszych mieszkañców Jawiszowic.

„Malowanie i klaskanie - nasze œwiata pozna-
wanie - cykl zajêæ dla dzieci i ich rodziców” to
projekt, który dziêki dotacji z Fundacji im. Jana
Kantego Steczkowskiego bêd¹ realizowaæ od lu-
tego do koñca czerwca Towarzystwo Kultury Al-
ternatywnej i Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych
„Kurnik”, Oœrodek Kultury oraz Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna w Brzeszczach. Ka¿-
de zajêcia w ramach projektu, bêd¹ tworzeniem
swoistych listów do œwiata, jak w piosence gru-
py „Pod bud¹”. Maluchy za pomoc¹ ró¿nych
œrodków wyrazu (plastycznych, muzycznych,
„przytulnych”) bêd¹ mog³y przekazaæ œwiatu,
a w³aœciwie tym, którzy tworz¹ ich ma³y œwiat,
to, co dzieje siê w ma³ych g³ówkach i serdusz-
kach. Œwiat pewnie z tego powodu siê nie zmie-
ni, ale na pewno nam rodzicom, babciom i in-
nym towarzyszom ma³ych ludzi ³atwiej bêdzie
nawi¹zaæ z nimi kontakt i pomagaæ im siê roz-
wijaæ. Tych, którzy tak jak my, nie mog¹ siê ju¿
doczekaæ, zapraszamy!
Zajêcia bêd¹ odbywaæ siê w ma³ych grupach (6
dzieci + 6 opiekunów), dwie z nich bêd¹ spoty-
kaæ siê w œwietlicy Oœrodka Kultury na osiedlu
Paderewskiego w Jawiszowicach, a dwie kolejne

w Bibliotece Oœrodka Kultury (w budynku Szko³y
Podstawowej w Jawiszowicach). Spotkania bêd¹
prowadzone przez doœwiadczonych pedagogów,
którzy zaprezentuj¹ metody znane im z codzien-
nej praktyki. Uczestnicy projektu (rodzice i opie-
kunowie) bêd¹ mieli te¿ mo¿liwoœæ konsultacji
ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej. W wypadku, gdy ktoœ nie bêdzie móg³
uczestniczyæ w zajêciach, a czuje potrzebê po-
g³êbienia swej wiedzy z zakresu nowoczesnych
form i metod wczesnej edukacji, bêdzie mia³ do
tego œwietn¹ okazjê podczas trzech otwartych
spotkañ, które zorganizujemy w kwietniu, marcu
i maju. Uczestnikami projektu mog¹ byæ miesz-
kañcy Jawiszowic, którzy urodzili siê w 2008,
2009 lub 2010 roku i nie chodz¹ do przedszkola
oraz ich rodzice/opiekunowie. Rekrutacja trwa od
1 do 13 lutego, podstawowym kryterium jest ko-
lejnoœæ zg³oszeñ. Formularze zg³oszeniowe do-
stêpne bêd¹ w Oœrodku Kultury, w Œwietlicy
na os. Paderewskiego, w bibliotece w Jawiszo-
wicach, w przedszkolu w Jawiszowicach oraz
na stronie OK Brzeszcze. Wype³nione aplika-
cje bêdzie mo¿na sk³adaæ w miejscu pobrania.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 608 114 590
lub u Piotra Kruszyñskiego w Oœrodku Kul-
tury w Brzeszczach.

UGUGUGUGUG

Malowanie i klaskanie…, czyli o ³aciatej œcianie

Zespó³ projektuZespó³ projektuZespó³ projektuZespó³ projektuZespó³ projektu

Rozstrzygniêta zosta³a druga edycja kon-
kursu organizowanego przez Brzeszcze na
¯ywo „Gmina pe³na blasku”.

Na portalu internetowym jeszcze do niedawna
mo¿na by³o g³osowaæ na najpiêkniej oœwietlony
dom lub najciekawsz¹ dekoracjê bo¿onarodze-
niow¹ w gminie Brzeszcze.

Tegoroczni zwyciêzcy w kategorii œwi¹teczne-
go wystroju domu:

Pierwsze miejsce: dom przy ulicy Daszyñ-
skiego 25,
Drugie miejsce: dom przy ulicy Mickiewicza 31,
Trzecie miejsce: dom przy ulicy Partyzantów 5.

Tegoroczni zwyciêzcy w kategorii œwi¹tecznej
dekoracji:

Pierwsze miejsce: dekoracja przy ulicy Tysi¹c-
lecia 1,
Drugie miejsce: dekoracja przy ulicy Willowej 10,
Trzecie miejsce: dekoracje przy ulicy Bia³ej 2f
oraz Nawsie 16.

Wszystkie zdjêcia dostêpne na stronie http://
www.brzeszczenazywo.ubf.pl/news.php?readmo-
re=322

Organizatorzy gratuluj¹ zwyciêzcom i zapra-
szaj¹ do udzia³u w konkursie za rok!

„Mam haka na raka” to nazwa ogólnopol-
skiego programu skierowanego do uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych w ca³ej Polsce.
Celem jest zaanga¿owanie m³odzie¿y w pro-
ces edukacyjny zwi¹zany z profilaktyk¹ no-
wotworow¹.

W V edycji programu, dotycz¹cej profilakty-
ki raka jelita grubego, bior¹ udzia³ równie¿
uczniowie Powiatowego Zespo³u nr 6 Szkó³ Za-
wodowych i Ogólnokszta³c¹cych im. Kazimierza
Bielenina w Brzeszczach - zespó³ 64. Dzia³a on
pod opiek¹ Beaty Dubiel-Wojtas, a w jego sk³ad
wchodz¹ Colleen Moore, Patrycja £opusiewicz,
Patrycja Moll, Joanna Bucha³a i Kamil Mika.
Grupa, po zapoznaniu siê z minimum onkologicz-
nym, czyli podstawow¹ wiedz¹ na temat nowo-
tworów jelita grubego, opracowa³ prezentacjê
multimedialn¹, projekty ulotki i plakatu s³u¿¹ce
do celów edukacyjnych spo³ecznoœci szkolnej
i œrodowiska lokalnego. Œrodki do powielania tych
materia³ów uzyskaliœmy od sponsorów. W drugim
tygodniu stycznia rozpoczêliœmy akcje profilak-
tyczne. Pierwsz¹ z nich zorganizowaliœmy w cza-
sie œródrocznego zebrania dla rodziców. Przepro-
wadziliœmy wyk³ady i prelekcje w szkole dla m³o-
dzie¿y i doros³ych. Zbieramy tak¿e materia³y pa-
piernicze dla dzieci, które przeka¿emy placówce
spo³ecznej. 26 stycznia zorganizowany zosta³
Dzieñ Hakowicza, w ramach którego odby³ siê

marsz, rozdawanie ulotek, promocja Drzwi
Otwartych w oœrodkach onkologicznych, Flash
Mob oraz zbieranie podpisów pod deklaracj¹ „Za-
chêcê jedn¹ osobê do wykonania badania profi-
laktycznego”. Dzia³ania bêdziemy realizowaæ do
koñca lutego. Rak jelita grubego zajmuje 2
miejsce na liœcie chorób nowotworowych, na
które zapadaj¹ Polacy! Najczêœciej wystêpuj¹ce
objawy to d³ugotrwa³e lub naprzemiennie wystêpu-
j¹ce biegunki b¹dŸ zaparcia, skurczowe, nawroto-
we bóle brzucha, parcie na stolec, które nie ustêpu-
je po wypró¿nieniu, zmniejszenie œrednicy wydala-
nego stolca, stolec podbarwiony krwi¹, krwawienie
z odbytu, os³abienie i zmêczenie. W celu rozpozna-
nia choroby nale¿y wykonaæ podstawowe badania,
czyli badanie per rectum, test na obecnoœæ krwi uta-
jonej w kale, kolonoskopiê. Aby unikn¹æ choroby
lepiej stosowaæ siê do zaleceñ profilaktyki raka jeli-
ta grubego. W tym celu nale¿y zrezygnowaæ z alko-
holu, papierosów, nadmiaru kawy, s³odkich napo-
jów, pokarmów typu fast food, regularnie wyko-
nywaæ æwiczenia fizyczne, np. d³ugie spacery, bie-
ganie, p³ywanie, stosowaæ dietê bogat¹ w b³onnik
(30-50 g na dobê) - wybieraæ warzywa, owoce, ale
nie cytrusowe oraz ziarna, unikaæ czerwonego miê-
sa, nadmiaru ¿ó³tego sera, jeœæ wiêcej ryb, dbaæ o pra-
wid³ow¹ masê cia³a, a po 50 roku ¿ycia obowi¹zko-
wo wykonaæ kolonoskopiê. Je¿eli w Twojej rodzi-
nie by³y przypadki zachorowañ na raka lub inne
choroby jelita grubego, nale¿y wykonaæ badania
znacznie wczeœniej. „Rak nie czeka - atakuje, nie
czekaj wiêc i TY - zwyciê¿ysz!”

Lider zespo³u 64 w PZ nr 6Lider zespo³u 64 w PZ nr 6Lider zespo³u 64 w PZ nr 6Lider zespo³u 64 w PZ nr 6Lider zespo³u 64 w PZ nr 6
Collen MooteCollen MooteCollen MooteCollen MooteCollen Moote

„Mam haka na raka”
w Powiatowej Szóstce

Gmina pe³na blasku
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Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Noworyt¹,
psychologiem, terapeutk¹ uzale¿nieñ.

Katarzyna Senkowska: Zagadnienie staroœci
przewija³o siê ju¿ w naszych rozmowach, jed-
nak nigdy dot¹d nie skupi³yœmy na nim uwagi.

Barbara Chrz¹szcz-Noworyta: Có¿, staroœæ to
istotnie temat morze, zahacza przecie¿ o szereg
ró¿nych kontekstów, przejawia siê we wszystkich
aspektach ¿ycia. Niestety najczêœciej kojarzy siê
ze zniedo³ê¿nieniem, zale¿noœci¹ od innych, ogra-
niczeniem sprawnoœci i si³, zarówno psychicznych
jak i fizycznych. Tymczasem warto uœwiadomiæ
sobie, ¿e staroœæ, choæ brzmi to paradoksalnie, jest
kolejnym szczeblem rozwoju, dlatego nie nale¿y
siê jej baæ, ale traktowaæ j¹ jako kolejny etap, który
mo¿e mieæ wiêcej plusów ni¿ minusów, jednak
to zale¿y ju¿ od podejœcia ka¿dego cz³owieka. Na
prze³omie ró¿nych okresów historycznych i ró¿-
nych kultur funkcjonowa³y dwa biegunowe po-
gl¹dy na temat ludzi starszych: pierwszy z nich
zak³ada traktowanie seniorów jako ciê¿aru spo-
³ecznego, drugi zaœ uznanie cennych wartoœci,
które starsi zazwyczaj posiadaj¹, takich jak do-
œwiadczenie, wiedza czy te¿ m¹droœæ ¿yciowa.
Pierwsze za³o¿enie owocuje lekcewa¿eniem,
mo¿e litoœci¹, w skrajnych przypadkach pogard¹,
z drugiego natomiast wyp³ywa szacunek, przy-
wi¹zanie i mi³oœæ. Oczywiœcie w zale¿noœci od
tego, która postawa przewa¿a/³a w poszczegól-
nych cywilizacjach i okresach politycznych, starsi
ludzie mieli/maj¹ siê gorzej lub lepiej. Przyk³a-
dowo w staro¿ytnym Egipcie czy Grecji do wie-
ku podesz³ego odnoszono siê z ogromnym sza-
cunkiem i atencj¹, podobnie w polskiej kulturze
szlacheckiej. Najwiêkszy autorytet posiada³a rada
starszych, nawet samo s³owo senat wywodzi siê
od ³ac. senex (stary). Dodatkowo przez stulecia
w Europie religia chrzeœcijañska oddzia³ywa³a na
wiele sfer ¿ycia, a Dekalog wyraŸnie nakazuje:
czcij ojca swego i matkê swoj¹.

K.S.: Nie da siê chyba jednak zaprzeczyæ, ¿e
dzisiejsza rzeczywistoœæ czêsto odchodzi od ta-
kich wzorców, co œrednio skutkuje pogorsze-
niem jakoœci ¿ycia najstarszej generacji.

B. Ch-N.: Zacznê od tego, ¿e w okresie staroœci
pojawia siê wiele problemów zdrowotnych, czê-
sto te¿ ekonomicznych i materialnych. Dochodzi
poczucie marginalizacji spo³ecznej, co mo¿e skut-
kowaæ stanami depresyjnymi. Kult m³odoœci pro-
mowany przez media powoduje, ¿e starzenie siê
i jego objawy postrzegane s¹ jako wstydliwe klê-
ski. W reklamach starsze osoby pojawiaj¹ siê
g³ównie zachwalaj¹c protezê do zêbów czy œro-
dek przeciwbólowy. Nie jest to zbyt buduj¹cy ob-
raz. Ponadto ich doœwiadczenie zawodowe i wie-
dza w oczach m³odych przestaj¹ byæ przydatne,
gdy¿ w dzisiejszym œwiecie informacje specjali-
styczne przestarzaj¹ siê w nies³ychanie szybkim
tempie. Inna sprawa, ¿e w takiej rzeczywistoœci

m³odzi fachowcy równie¿ nie nad¹¿aj¹ z przy-
swajaniem kompletnej wiedzy w swoich dziedzi-
nach, gdy¿ najczêœciej materia³u jest po prostu za
du¿o, nie da siê go ogarn¹æ. Dziœ ludzie na rynku
pracy przywykli do korzystania z nowoczesnych
Ÿróde³ informacji, czasem w sposób wybiórczy,
gdy¿ ca³¹ wiedzê maj¹ na zawo³anie, o jedno klik-
niêcie myszki komputerowej. Pod tym wzglêdem
œwiat funkcjonowa³ zupe³nie inaczej 50, 40, 30,
czy nawet 10 lat temu. Starszy cz³owiek czêsto
nie orientuje siê w obs³udze nowoczesnych urz¹-
dzeñ, nie zna ich - a poznaæ siê boi. Taki stan
jeszcze bardziej marginalizuje i zamyka go poza
ramami aktywnego spo³eczeñstwa. Tymczasem
warto spojrzeæ na ca³¹ sytuacjê w zupe³nie inny
sposób: przecie¿ ludzka natura wcale nie zmie-
nia siê z czasem, i tak na przyk³ad w œredniowiecz-
nym spo³eczeñstwie znajdziemy dok³adnie te
same wady i zalety, co w dzisiejszym œwiecie, pod
tym wzglêdem zamieniliœmy tylko przedmioty
u¿ytku: manuskrypty na ksi¹¿ki i Internet, mie-
cze na karabiny i rakiety. M¹droœæ ¿yciowa przy-
chodzi wiêc z latami i pozostaje niezmienna
wzglêdem œwiata nowych gad¿etów. Dopóki bê-
dziemy funkcjonowaæ w œrodowisku ludzkim za-
miast tworzyæ relacje z robotami najnowszych
technologii, dopóty doœwiadczenia starszych osób
bêd¹ niezwykle cenne - oraz cenione przez roz-
s¹dnych i praktycznych ludzi.

K.S.: Wydaje siê, ¿e w naszym spo³eczeñstwie
dominuje raczej strach przed tym okresem
¿ycia. To nastawienie odzwierciedla siê w pa-
nice na widok nowej zmarszczki i poczuciu
pora¿ki postêpuj¹cemu wraz z pogarszaniem
siê wzroku.

B.Ch-N.: Tak, niekiedy mówi siê nawet o geron-
tofobii jako o zjawisku spo³ecznym polegaj¹cym
na wytwarzaniu wy³¹cznie negatywnych wyobra-
¿eñ na temat staroœci, po³¹czonych z lêkiem przed
ni¹. Œwiat medialny kreuje obraz aktywnego ¿ycia
pozostaj¹cego w zasiêgu tylko m³odych i spraw-
nych osób, jednak chyba wystarczy mieæ jedynie
odrobinê zdrowego rozs¹dku, by ³atwo obaliæ ten
pogl¹d, a co za tym idzie, mo¿e równie¿ zmniej-
szyæ towarzysz¹cy mu strach. Wspomniany lêk
wystêpuje najczêœciej u tych kobiet, które w ci¹gu
¿ycia wiêkszoœæ swojego wysi³ku i energii zain-
westowa³y w wygl¹d. Trudno nie ulec przera¿e-
niu, kiedy najwa¿niejsza dla nich sfera bezpow-
rotnie le¿y w gruzach, a one same zostaj¹ prak-
tycznie z niczym, bo nie zbudowa³y ani wartoœcio-
wych relacji, nie zdoby³y przydatnej wiedzy, nie
rozwinê³y swoich zainteresowañ. Oczywiœcie dba-
nie o w³asny wygl¹d jest niezmiernie wa¿ne, nie-
rzadko odzwierciedla równie¿ stan psychiczny
cz³owieka, szczególnie jeœli chodzi o panie, jed-
nak nie mo¿e staæ siê celem ¿ycia i obsesj¹. Warto
wiêc kupiæ sobie nowy krem, ale nie g³odowaæ, by
tylko dostaæ ten najdro¿szy, na pewno warto od-
wiedziæ kosmetyczkê i fryzjera, ale nie mo¿na uza-
le¿niæ siê od tych wizyt. Z kolei wiêkszoœæ mê¿-
czyzn znacz¹c¹ wagê przywi¹zuje do swojej spraw-
noœci seksualnej. Jeœli pojawiaj¹ siê na tym polu
problemy zwi¹zane z wiekiem, niektórzy panowie
trac¹ grunt pod nogami, za³amuje siê ca³e ich po-
czucie w³asnej wartoœci. Taki mê¿czyzna próbuje
to sobie rekompensowaæ w rozmaity sposób, udo-
wadniaj¹c przed samym sob¹, ¿e jeszcze wiele

mo¿e zdzia³aæ - zwi¹zki z coraz m³odszymi part-
nerkami to czasem faktycznie przejaw ¿artobliwie
okreœlany jako „kryzys wieku œredniego”. Zdro-
we podejœcie przejawia siê analogicznym nasta-
wieniem, a raczej œwiadomoœci¹, jak w wypadku
starszych kobiet: jeœli taki mê¿czyzna ma poczu-
cie - zawê¿aj¹c ju¿ sprawê do samych relacji ero-
tycznych - ¿e da³ i daje swojej partnerce wiele
szczêœcia, jest dla niej oparciem i opiekunem, wie,
¿e nie straci w jej oczach nic ze swojej mêskoœci,
mimo ¿e nie bêdzie ju¿ tak sprawny jak osiemna-
stolatek. Wa¿na uwaga na marginesie - z wiekiem
mê¿czyŸni staj¹ siê bardziej nara¿eni na problemy
z prostat¹, których najczêœciej nie lecz¹. Jest to
ogromny b³¹d z dwóch wzglêdów: pierwszy to
oczywiœcie niezmiernie powa¿ne komplikacje
zdrowotne, drugi wi¹¿e siê œciœle z sam¹ „sfer¹
sypialnian¹”: dopiero w ostatnim czasie ruszy³y
kampanie podejmuj¹ce temat wspó³¿ycia seksu-
alnego starszych par. W koñcu zaczê³o siê mó-
wiæ o tym, ¿e udane ¿ycie erotyczne nie jest by-
najmniej zarezerwowane tylko dla m³odych - seks
w ka¿dym wieku mo¿e byæ wspania³y pod warun-
kiem, ¿e oparty bêdzie na g³êbokiej wiêzi (w czym
seniorzy mog¹ nawet przewy¿szaæ m³odsze zwi¹z-
ki!) oraz dba³oœci o zdrowie.

K.S.: Wracaj¹c jeszcze na moment do wyklu-
czenia, które odbywa siê na ró¿nych p³aszczy-
znach spo³ecznych…?

B. Ch-N.: Problem tkwi równie¿ w tym, ¿e czêsto
nawet nieœwiadomie izoluje siê ludzi starszych or-
ganizuj¹c spotkania, zak³adaj¹c stowarzyszenia
przeznaczone tylko i wy³¹cznie dla nich. W ten
sposób zamyka siê ich w hermetycznym œrodowi-
sku, odbieraj¹c poœrednio mo¿liwoœæ kontaktu
z m³odszymi osobami. Takie zajêcia s¹ naturalnie
niezwykle cenne ju¿ ze wzglêdu na sam¹ aktywi-
zacjê, jednak dobrze nie stawiaæ ograniczeñ wie-
kowych i zachêcaæ ludzi w ka¿dym wieku do przy-
st¹pienia do grupy/ przyjœcia na spotkanie. Wyklu-
czenie spo³eczne seniorów jest pog³êbiane równie¿
przez nisk¹ aktywnoœæ ludzi starszych w walce
o swoje prawa i przywileje. Tak¿e przesadna duma
nie pozwala ubiegaæ siê o pomoc ze strony insty-
tucji czy nawet rodziny, gdy¿ w oczach samego
zainteresowanego œwiadczy to o nieporadnoœci
¿yciowej. Trzeba równie¿ braæ pod uwagê fakt, ¿e
ze wzglêdu na wspomnian¹ niechêæ do nowocze-
snych œrodków masowego przekazu, pojawia siê
równie¿ ograniczony dostêp do informacji. Osob-
nym tematem jest tak¿e niekorzystna sytuacja
w s³u¿bie zdrowia. Bior¹c pod uwagê wszystkie
wspomniane fakty, niestety bardzo tracimy na ta-
kim stanie rzeczy równie¿ jako spo³eczeñstwo.
W kulturze masowej, czy ogólnie w dzisiejszej me-
dialnej rzeczywistoœci, tak bardzo brakuje m¹drych
ludzi, którzy mogliby staæ siê autorytetami dla
m³odszych pokoleñ w wielu dziedzinach. Trudno
siê jednak dziwiæ, ¿e oni sami usuwaj¹ siê w cieñ,
poniewa¿ odbieraj¹ przestrzeñ publiczn¹ jako nie-
przyjazn¹ i nieprzeznaczon¹ dla starszych.

K.S.: W jaki sposób okreœla siê staroœæ na
gruncie psychologii, czym charakteryzuje siê
ten okres? Kiedy cz³owiek wkracza w wiek
podesz³y?

B. Ch-N.: Wed³ug psychologa Erika Eriksona

Wyzwanie ¿ycia
Staroœci nie trzeba siê baæ,
a trzeba z ni¹ p³yn¹æ

Czes³aw Mi³osz
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dopóki tylko ¿yjemy, zmieniamy siê i rozwijamy,
budujemy w³asn¹ to¿samoœæ i stajemy przed cha-
rakterystycznymi dla danego etapu wyzwaniami,
którym nale¿y sprostaæ w trosce o dobr¹ jakoœæ
swojego ¿ycia. Jako ostatnie stadium rozwoju
cz³owieka Erikson wyró¿nia póŸn¹ doros³oœæ,
która rozpoczyna siê po osi¹gniêciu oko³o 61 lat.
Oczywiœcie wyznaczenie progu staroœci nie jest
takie jednoznaczne. Niektórzy wyró¿niaj¹ tak¿e
wiek spo³eczny, czyli zakoñczenie aktywnoœci
zawodowej po przejœciu na emeryturê, jednak
najbardziej popularn¹ miar¹ jest wiek chronolo-
giczny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿-
czyzn. NajwyraŸniejszym objawem starzenia jest
spowolnienie procesów umys³owych i fizycz-
nych. Czas reakcji na bodŸce wyd³u¿a siê, po-
dobnie jak czas potrzebny na wykonywanie po-
szczególnych czynnoœci. Pogorszeniu ulegaj¹ te
funkcje poznawcze, które we wczeœniejszych fa-
zach ¿ycia s³u¿¹ do gromadzenia wiedzy i pozna-
wania œwiata, czyli podzielnoœæ uwagi, pamiêæ,
umiejêtnoœæ selekcji wa¿nych informacji spoœród
innych. Spadek sprawnoœci dotyczy równie¿ po-
ziomu inteligencji. Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e
tak naprawdê os³abieniu ulega sprawnoœæ tylko
tych funkcji, które odpowiadaj¹ za przetwarza-
nie i nabywanie nowej wiedzy oraz nowych
sprawnoœci. Pogarsza siê co prawda wyobraŸnia
przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa,
ale kompetencje s³owne, rozumowanie arytme-
tyczne oraz wiedza zgromadzona w ci¹gu ¿ycia
nadal pozostaj¹ na prawid³owym poziomie. To
prawda, ¿e z wiekiem zmienia siê struktura mó-
zgu, jednak jest on organem, na który mamy real-
ny wp³yw przez odpowiedni¹ stymulacjê. Jeœli
pozwolimy, by nasz rozwój intelektualny stan¹³
w miejscu po przekroczeniu progu póŸnej doro-
s³oœci, bêdziemy sami sobie winni postêpuj¹cych
procesów. Czêsta lektura, æwiczenia umys³owe
oraz aktywne ¿ycie towarzyskie - spotkania, roz-
mowy, niejednokrotnie pozwalaj¹ utrzymaæ œwietn¹
kondycjê do koñca ¿ycia w wieku 90 + lat.

K.S.: Wspomnia³yœmy ju¿ o sferze socjalnej,
o wycofywaniu siê z kontaktów spo³ecznych.
Ze staroœci¹ nierzadko wi¹¿¹ siê jednak rów-
nie¿ problemy czysto fizyczne, choæ przecie¿ i one
nie pozostaj¹ bez wp³ywu na stan psychiczny
cz³owieka.

B.Ch-N.: Najczêstsze przyczyny niedo³êstwa fi-
zycznego, ale tak¿e umys³owego, to stany po prze-
bytych udarach mózgu z parali¿em, których przy-
czyn¹ jest nadmierny stres, mia¿d¿yca, cukrzy-
ca. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e w przypadku pa-
rali¿u mo¿na pewne funkcje w drodze rehabilita-
cji wyæwiczyæ. Czêœæ mózgu jest nieczynna, ale
inne jego obszary mog¹ przej¹æ odpowiedzialnoœæ
za utracone funkcje. Staroœæ wi¹¿e siê u niektó-
rych z ujawnieniem siê reumatoidalnego zapale-
nia stawów, osteoporozy, zmian mia¿d¿ycowych.
GroŸne s¹ równie¿ stany po z³amaniach, szcze-
gólnie koœci udowej oraz inne dolegliwoœci, z któ-
rymi silniejszy organizm poradzi³by sobie bez tru-
du. Natomiast z uwagi na fakt, ¿e u osób star-
szych s³abo uaktywniaj¹ siê funkcje obronne,
nawet niegroŸna choroba mo¿e stanowiæ zagro-
¿enie dla ¿ycia. Dlatego tak wa¿ne szczególnie
w tym wieku s¹ wizyty u specjalistów, jeœli tylko
pojawi¹ siê jakieœ problemy ze zdrowiem. Nale-

¿y pamiêtaæ, ¿e w okresie staroœci ujawniaj¹ siê
choroby, na które przez nieodpowiednie od¿ywia-
nie, brak aktywnoœci fizycznej i ci¹g³y stres pra-
cowaliœmy przez ca³e ¿ycie.

K.S.: Staroœæ mo¿e wygl¹daæ zupe³nie inaczej
porównuj¹c poszczególne przypadki - czasem
wi¹¿e siê z ciê¿kim brzemieniem, innym razem
kojarzy siê bardziej z odpoczynkiem i relaksem.

B. Ch-N.: Postawy wobec staroœci mog¹ byæ ró¿-
ne. Pierwsz¹ z nich jest tzw. postawa konstruk-
tywna, czyli pozytywne nastawienie ze œwiado-
moœci¹, ¿e to kolejny etap rozwoju, pogodzenie
ze œmierci¹, zadowolenie z ka¿dego dnia, dobre
relacje z innymi, wysoki poziom moralny i reli-
gijny (co nie ma niczego wspólnego z dewocj¹).
Kolejna postawa charakteryzuje siê s³aboœci¹ fi-
zyczn¹ i psychiczn¹, oczekiwaniem pomocy od
innych, a w przypadku jej braku, poczuciem do-
tkliwego nieszczêœcia. U niektórych wystêpuje
równie¿ postawa obronna. Osoby te nie nawi¹-
zuj¹ kontaktów z innymi, s¹ ch³odne, sztywne,
nawet przesadnie opanowane, opancerzone, na
w³asne ¿yczenie izoluj¹ siê od otoczenia. Chc¹
sobie radziæ ze wszystkim same. Ostatni¹ z po-
staw prezentuj¹ tzw. „starcy gniewni” - przeja-
wiaj¹ wrogoœæ do otoczenia, s¹ podejrzliwi, agre-
sywni, zgorzkniali, wszystkie swoje b³êdy przy-
pisuj¹ okolicznoœciom lub innym ludziom, przy
czym staraj¹ siê byæ jak najd³u¿ej aktywni zawo-
dowo, by nie wymagaæ pomocy. Staroœæ budzi
w nich przera¿enie i odrazê, kurczowo trzymaj¹
siê pracy nie ze wzglêdu na w³asn¹ przyjemnoœæ
czy chêæ dzia³ania, ale z powodu wielu zwi¹za-
nych z przejœciem na emeryturê obaw. Najwa¿-
niejsze by pamiêtaæ, ¿e starzenie siê nie oznacza
koñca rozwoju. ¯ycia ma swoje walory na sta-
roœæ, ka¿dy etap je posiada, z tym ¿e ka¿dy inne.
Na staroœæ ludzie najczêœciej staj¹ siê bardziej
schorowani, ale jeœli przyj¹æ te cierpienia z mo¿-
liwie najbardziej pogodnym nastawieniem, akcep-
tacj¹ i brakiem buntu, cia³o bêdzie mniej odczu-
waæ ból i uci¹¿liwoœci, uodporni siê. Staroœæ sta-
nowi tak¿e okres, kiedy mo¿na doœwiadczyæ
profitów, na które pracowa³o siê przez ca³e ¿ycie,
a wiêc satysfakcji z efektów ¿ycia zawodowego
i rodzinnego. Oczywiœcie zale¿y to w g³ównej
mierze od tego, jak zapracowaliœmy na nasz¹ sta-
roœæ - jeœli dobrze wychowaliœmy dzieci, mo¿e-
my teraz czerpaæ z tego garœciami, ¿yj¹c otoczeni
szacunkiem, mi³oœci¹ i dum¹ z naszych w³asnych
oraz córek czy synów osi¹gniêæ. Podobnie w ka-
rierze zawodowej. Nie chodzi tyle o zawrotn¹ karie-
rê i pieni¹dze, ale o poczucie dobrze spe³nionych obo-
wi¹zków - œwiadomoœæ, ¿e w pamiêci ludzi z który-
mi mieliœmy kontakt, dobrze siê zapisaliœmy.

K.S.: Jakie jeszcze czynniki wp³ywaj¹ na prze-
bieg staroœci?

B. Ch-N.: Nie trzeba dodawaæ, ¿e sam proces sta-
rzenia jest bardzo z³o¿ony i dotyczy aspektów za-
równo biologicznych, psychologicznych jak i spo-
³ecznych. To, jak staroœæ przebiega w g³ównej mie-
rze, zale¿y od warunków genetycznych, indywi-
dualnego stylu ¿ycia oraz wp³ywu czynników œro-
dowiskowych (w tym stosunku otoczenia do osób
starszych), tak¿e od poziomu wykszta³cenia, ro-
dzaju podejmowanych aktywnoœci (cele ¿yciowe,

poziom aspiracji), stanu zdrowia, ogólnej kondy-
cji fizycznej, typu osobowoœci, a tak¿e od warun-
ków ¿ycia. Jeœli ktoœ skoncentruje siê wy³¹cznie
na stratach, nie dostrze¿e szans i zasobów które
posiada jako osoba starsza, bêdzie z niechêci¹ za-
czyna³ ka¿dy kolejny dzieñ. Wbrew obiegowym
opiniom nie mo¿na zapominaæ, ¿e staroœci rów-
nie¿ towarzyszy rozwój z kilku istotnych wzglê-
dów: seniorzy posiadaj¹ wiedzê i doœwiadczenie,
które pozwalaj¹ na efektywne funkcjonowanie
w wielu dziedzinach ¿ycia, przy czym strach przed
nowoczesnoœci¹, np. Internetem, nale¿y oswajaæ
i staraæ siê opanowaæ przynajmniej podstawowe
funkcje nieznanych urz¹dzeñ. Naprawdê warto
spróbowaæ, poniewa¿ to znacznie zmniejsza po-
czucie wyalienowania oraz zwi¹zane z nim nie-
pewnoœæ i stres. Mo¿na zacz¹æ od obs³ugi poczty
elektronicznej i wys³ania maila do wnuczków.
Nale¿y mieæ tak¿e œwiadomoœæ, ¿e niczego na tym
polu nie nale¿y robiæ na si³ê - modne gad¿ety s¹
bardzo przydatne i funkcjonalne, jednak bynaj-
mniej nie niezbêdne do szczêœliwego ¿ycia. Po-
nadto wielu starszych ludzi potrafi œwietnie radziæ
sobie z emocjami, s¹ bardziej opanowani i mniej
wybuchowi. Chêtniej zwracaj¹ uwagê na rzeczy
i sytuacje, które wywo³uj¹ w nich pozytywne do-
znania. Z racji wolniejszego tempa ¿ycia na eme-
ryturze mog¹ sobie pozwoliæ na to, o czym wiêk-
szoœæ zabieganych pracuj¹cych osób marzy: zg³ê-
bianie w³asnych pasji i zainteresowañ. U wielu
osób zmienia siê równie¿ wtedy hierarchia warto-
œci, która bardziej sprzyja rozwojowi duchowemu.
Piêkne i m¹dre ¿ycie nie wymaga przecie¿ wy¿sze-
go wykszta³cenia, szerokich horyzontów i wielkich
czynów, ale zasad moralnych, dobrej woli i uczci-
wej pracy. Staroœæ w ¿adnym wypadku nie oddala
od spraw, które wymagaj¹  si³ duchowych. Wiado-
mo przecie¿ doskonale, ¿e najwa¿niejsze decyzje
podejmuje siê nie przy pomocy si³y fizycznej, ale
wymagaj¹ one rozwagi, m¹droœci i dojrza³ej wie-
dzy. Sprzyja im refleksyjnoœæ, znajomoœæ œwia-
ta i ludzi oraz zrozumienie dla prawa i porz¹dku
moralnego. Staroœæ os³abia cia³o, jednak przy
spadku si³ i mo¿liwoœci fizycznych nastêpuje
jednoczeœnie intensywny proces dojrzewania du-
chowego. Na koniec dodam, ¿e dla wiêkszoœci
ludzi, którzy przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do szczê-
œcia rodzinnego, staroœæ jest okresem rozkwitu
bezcennych relacji z najbli¿szymi. Jest to szcze-
gólnie wa¿ne i mo¿e dostarczyæ zarówno satys-
fakcji jak i radoœci. Opieka nad najm³odszymi
cz³onkami rodziny pozwala równie¿ na przeka-
zywanie rodzinnej i narodowej tradycji, która
stanowi pod³o¿e silnej wiêzi miêdzypokolenio-
wej. M¹dre babcie i m¹drzy dziadkowie czêsto
stanowi¹ tak¿e nieprzecenion¹ ostojê emocjo-
naln¹ w okresie dorastania swoich wnucz¹t, kie-
dy najczêœciej narasta bunt przeciw rodzicom.
Pomagaj¹ przetrwaæ pierwsze burze zmian.
Staroœæ posiada wiêc to, czego brakuje m³o-
doœci i odwrotnie. Pokolenia s¹ i zawsze bêd¹
sobie nawzajem niezwykle potrzebne.

K.S.: Wydaje siê, ¿e naturalna wdziêcznoœæ
w stosunku do babæ i dziadków u doros³ego
cz³owieka poza wszystkim innym powinna
opieraæ siê tak¿e na niewzruszonej œwiadomo-
œci, ¿e nie by³by tym kim jest, bez ich oddania,
opieki i mi³oœci.

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska
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Rada miejska po d³ugich, „ciekawych”, nie
zawsze merytorycznych dyskusjach podjê³a
najwa¿niejsz¹ decyzjê - uchwali³a bud¿et gmi-
ny na 2012 rok. To dobrze, ¿e po dyskusjach
w³aœnie, a nie na polecenie decydentów, tak
jak ma to miejsce w Parlamentach europejskim
i polskim, gdzie nasi wybrañcy nie zawsze
wiedz¹, za czym g³osuj¹, czego jaskrawym
przyk³adem jest ustawa zezwalaj¹ca Najwy¿-
szej Izbie Kontroli praktycznie na pe³n¹ inwi-
gilacjê obywateli. Podobnym problemem dla
œwiata jest ustawa ACTA, któr¹ przeg³osowa-
li równie¿ nasi pos³owie w Europarlamencie.
G³osowali, bo „ktoœ” powiedzia³, ¿e tak trze-
ba. Kiedy pojawia siê oburzenie spo³eczne t³u-
macz¹ siê w dziecinny sposób z uchwalonych
bubli, które tworz¹ nie wiadomo dla kogo -
nas czy te¿ lobbystów?

Wrócimy jednak do gminy. W tegorocznym
bud¿ecie prawie 8% œrodków - 4 miliony 350
tysiêcy - przeznaczone zosta³o na inwestycje,
to ju¿ nieŸle. W pozosta³ych sferach bud¿etu
gminy rada nadal szuka oszczêdnoœci. Decy-
zja o likwidacji Gminnego Zarz¹du Edukacji
praktycznie zosta³a zawieszona. Nowa orga-
nizacja systemu oœwiaty w gminie rodzi siê w bó-
lach. Nie wiemy, co przyniesie. Oszczêdno-

œci? Kolejny stan niezadowolenia spo³eczne-
go? Zobaczymy. Ju¿ raz przerabialiœmy to w Prze-
cieszynie, Zasolu i Skidziniu. Czy bêdzie po-
wtórka z historii? Niewielkie oszczêdnoœci
pochodz¹ce z bud¿etu Stra¿y Miejskiej bêd¹
mia³y wp³yw na bezpieczeñstwo w gminie, a zw³asz-
cza na ochronê obiektów, w tym zabytkowe-
go koœcio³a œw. Marcina w Jawiszowicach,
o czym œwiadczy list komendanta Stra¿y Miej-
skiej do parafii. Myœlê, ¿e warto go opubliko-
waæ. Jak siê to ma do zakupu dla Stra¿y Miej-
skiej paralizatorów za 16 tysiêcy z³otych? Czy
mniej stra¿ników „lepiej uzbrojonych” bêdzie
skuteczniej dzia³aæ? Myœlê, ¿e nie, o czym
œwiadcz¹ ostatnie zuchwa³e napady. Ca³e
szczêœcie, ¿e skuteczna jest policja, której part-
nerem powinny byæ przecie¿ lokalne s³u¿by.
I dalej, odnoœnie bud¿etu. Bardzo dobrze, ¿e
wracaj¹ nak³ady na kanalizacjê i oczyszczal-
niê. Prawie 1 milion 200 tysiêcy z³otych. Œrod-
ki te pozwol¹ na porz¹dkowanie kanalizacji
w Brzeszczach i realizacje kolejnych zadañ w so-
³ectwach. Jak tu jednak porównywaæ nak³ady
na te zadania z nak³adami na zagospodarowa-
nie parków, na które przeznaczono 1 milion
300 tysiêcy z³otych? Co w tych parkach po-
wstanie? Zobaczymy. Z propozycji bud¿eto-
wych burmistrza rada miejska wyeliminowa-
³a zadanie dla Oœrodka Kultury „wymiana cen-
trali wentylacyjnej” za 600 tysiêcy z³otych,
przeznaczaj¹c te pieni¹dze na ró¿ne ma³e, nie
wiem czy potrzebne, ale na pewno populi-
styczne zadania. Co stanie siê, je¿eli wentyla-
cja „wysi¹dzie”? Obiekt zostanie zamkniêty,
co poci¹gnie za sob¹ konieczne nak³ady, a kto
policzy straty? Dzielenie bud¿etu na zasadzie
dla ka¿dego coœ ma³ego, ale satysfakcjonuj¹-

Urodzi³ siê 1 czerwca 19001 roku w Bochni
w rodzinie górniczej. Jego ojciec by³ dozorc¹ w ko-
palni soli. W Bochni Pan Aleksander ukoñczy³
szko³ê powszechn¹, a nastêpnie wydzia³ow¹, po
ukoñczeniu której 2 lata pracowa³ w Kopalni Soli
„Bochnia”. W latach 1920-1921 odby³ zasadnicz¹
s³u¿bê wojskowa w 19. Pu³ku Odsieczy Lwowa
w Gródku Jagielloñskim. Nastêpnie podj¹³ naukê
w Pañstwowej Szkole Górniczej w Wieliczce, gdzie
uzyska³ stopieñ sztygara. Od lipca 1924 roku pra-
cowa³ w Pañstwowej Kopalni Wêgla Kamienne-
go „Brzeszcze”, pe³ni¹c funkcjê sztygara pomoc-
niczego, a nastêpnie oddzia³owego (obecnie jest
to funkcja kierownika oddzia³u wydobywczego
pod ziemi¹). Na tym stanowisku Pan Aleksander
zatrudniony by³ równie¿ po przejêciu kopalni przez
okupanta niemieckiego w 1939 roku. Od pocz¹t-
ku wojny bra³ czynny udzia³ w pomocy jeñcom
i wiêŸniom pracuj¹cym pod ziemi¹. Za ³agodne
traktowanie podw³adnych w paŸdzierniku 1943
roku Aleksander Zachara zosta³ zwolniony z pra-
cy w Kopalni „Brzeszcze”. Brak dozoru w kopal-
niach uratowa³ go jednak przed uwiêzieniem w obo-
zie. Trafi³ do pracy w najbli¿szej kopalni „Silesia”
w Czechowicach, gdzie podj¹³ pracê jako sztygar
oddzia³owy, pe³ni¹c swoje obowi¹zki do lutego
1945 roku. Jako mieszkaniec Brzeszcz nadal bra³
udzia³ w zorganizowanym ruchu na rzecz wiêŸ-
niów KL Auschwitz i podobozu Jawischowitz,
udzielaj¹c wszelkiej mo¿liwej pomocy. W lutym

cego, jest niczym innym ni¿ zabaw¹ populi-
styczn¹. Z satysfakcj¹ stwierdziæ nale¿y, ¿e fi-
nansowy wspó³udzia³ w inwestycjach na drogach
wojewódzkich i powiatowych zosta³ podtrzyma-
ny. Przebudowa skrzy¿owania w Zasolu oraz
kontynuacja ulicy Bielskiej w Jawiszowicach,
podobnie jak istniej¹ce ju¿ ronda, wyraŸnie po-
prawi bezpieczeñstwo na naszych drogach.
O poziomie zaanga¿owania radnych w „wal-
kê” o dobry - nie wiem czy dla nas, czy dla
siebie - bud¿et œwiadczy to, ¿e nie uda³o siê
dokonaæ uzgodnieñ w komisjach rady miej-
skiej. Pierwsza sesja bud¿etowa zakoñczy³a siê
„wymian¹ m¹droœci” bez efektu. Dopiero na
kolejnej sesji bud¿et zosta³ uchwalony. Miej-
my nadziejê, ¿e jego realizacja bêdzie lepsza
od sposobu jego uchwalania. Bud¿et gminy
jest bezpieczny, deficyt, czyli ró¿nica miêdzy
dochodami i wydatkami, wynosi 550 tysiêcy
z³otych. Pokryty zostanie po¿yczk¹ w kwocie
200 tysiêcy z³otych i rozliczeniami z lat ubie-
g³ych w kwocie 350 tysiêcy z³otych. Decyzje
zosta³y podjête, teraz czas ich gospodarskiej
realizacji, mo¿e wreszcie partnerskiej. Nale-
¿y skoñczyæ ze œmieszn¹ podwójna opozycyj-
noœci¹: burmistrza wobec rady i rady wobec
burmistrza. Koalicja wiêkszoœciowa w radzie
nie mo¿e byæ w opozycji. Ma tworzyæ i inspi-
rowaæ, bo to od niej zale¿y rozwój naszej
gminy. Bud¿etu dotkn¹³em wyrywkowo, aby
zachêciæ mieszkañców - podatników - do za-
poznania siê z nim, aby wiedzieli, na co wy-
dawane s¹ nasze pieni¹dze. Wtedy ³atwiej bê-
dzie dokonywaæ ocen i rozmawiaæ konkretnie
z decydentami, którzy przecie¿ nie zawsze
wiedz¹ najlepiej.
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1945 roku po wyzwoleniu Brzeszcz powróci³ do
pracy w KWK „Brzeszcze”, gdzie pracowa³ jako
sztygar oddzia³owy, nastêpnie objazdowy, tech-
nik strza³owy, instruktor bhp, nadsztygar górni-
czy w dziale inwestycji. By³ tak¿e czynnym ra-
townikiem górniczym.
Warto podkreœliæ, ¿e Pan Aleksander pracê zawo-
dow¹ umiejêtnie ³¹czy³ z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹.
W okresie miêdzywojennym w Bochni udziela³ siê
w chórze koœcielnym, nastêpnie w Brzeszczach
w zespo³ach œwietlicowych, w Zwi¹zku Przyjació³
Harcerstwa oraz organizacjach „Sokó³” i „Strze-
lec”. Po wyzwoleniu równie aktywnie w³¹czy³ siê
w ¿ycie spo³eczno-gospodarcze gminy. Wspó³two-
rzy³ spó³dzielniê „Górnik” i w jej radzie nadzor-
czej pracowa³ od wyboru w 1947 roku do lat osiem-
dziesi¹tych. By³ wspó³organizatorem œwietlicy
Zwi¹zku Zawodowego Górników, tam te¿ wystê-
powa³ na scenie jako cz³onek zespo³u teatralnego.
Przez d³ugie lata pe³ni³ równie¿ funkcjê przewod-
nicz¹cego brzeszczañskiego ko³a Stronnictwa
Demokratycznego. Nie obca by³a mu tak¿e dzia-
³alnoœæ w samorz¹dzie gminnym i powiatowym
(w radzie gminy pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹-
cego). By³ równie¿ radnym powiatowym powiatu
Bia³a Krakowska. Za pracê zawodow¹ i dzia³al-
noœæ spo³eczn¹ zosta³ wyró¿niony wieloma odzna-
czeniami pañstwowymi i resortowymi oraz dyplo-
mami. W 1984 roku przyznano mu Krzy¿ Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski. Zapisy dokumen-
tuj¹ce dzia³alnoœæ Aleksandra Zachary w przyobo-
zowym ruchu oporu znajdziemy w archiwum obo-

zowym, w pracach Jankiel Millera, Victora Jacob-
sa oraz w publikacji „Ludzie dobrej woli”, „Prze-
rwanej lekcji” i wielu innych dokumentach poœwiê-
conych pracy i poœwiêceniu mieszkañców Brzeszcz
w najtrudniejszym okresie naszej historii.

Czas decyzji
„Praca cz³owieka jest jêzy-
kiem mówionym do drugiego
cz³owieka,
Jêzykiem, który go niszczy
lub rozwija”

ks. Józef Tischner

Aleksander Zachara

W maju OK rusza projekt Ekstremalne
Brzeszcze STOP dopalaczom - mamy w³asn¹
adrenalinê! Planujemy zorganizowanie zawo-
dów na rolkach, deskorolkach, rowerach BMX
i MTB, zawodów w trialu rowerowym, poka-
zów mistrzów Best Trick, pokazów tanecznych
hip-hop oraz break dance’u. W ramach impre-
zy rozegrany zostanie popularny turniej Pro-
evolution Soccer, uruchomiony bêdzie spraw-
noœciowy tor przeszkód z Klubu Speleologicz-
nego, zorganizujemy grafy w parku, czyli graf-
fiti znanych artystów street artu, zaprezentuje-
my filmy propaguj¹ce sporty ekstremalne. Or-
ganizatorzy przewiduj¹ równie¿ warsztaty, po-
gadanki na temat profilaktyki uzale¿nieñ, kon-
certy hip-hopowe. Projektu zwraca uwagê nie
tylko na narkotyki, ale na uzale¿nienie ogólnie
- od hazardu, cyberprzestrzeni, telewizji. Nasz¹
ide¹ jest odkrywanie w sobie si³y i energii, by
m³odzi ludzie znaleŸli swoje pasje i jej siê od-
dali. Alternatyw¹ dla tej adrenaliny ma byæ
sport, który mo¿e rozwijaæ i wzmacniaæ pod
ka¿dym wzglêdem.

Informacja
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Kierownik Szko³y Podstawowej w Jawiszowi-
cach w latach 1950-1967.

Aby po latach przypomnieæ mieszkañcom i wy-
chowankom jawiszowickiej szko³y tê wspania³¹
postaæ, zwróci³am siê z proœb¹ do Jego
wnuka, Zbigniewa Baraniaka o niektó-
re informacje z ¿ycia pana Czernka.
Mia³am szczêœcie, bo umo¿liwiono mi
tak¿e kontakt z pani¹ Jadwig¹ Czernek
(Wisi¹) Handzlik, m³odsz¹ córk¹ pana
Czernka. To osobiste spotkanie spra-
wi³o mi wielk¹ radoœæ.
Oto relacja pani Jadwigi Handzlik:
Józef Czernek urodzi³ siê 31 grudnia
1902 roku w Mikuszowicach (pow.
Bia³a), jako najm³odszy z dziewiêcior-
ga rodzeñstwa. Ojciec by³ robotnikiem
w zak³adzie w³ókienniczym w Miku-
szowicach, matka Anna zajmowa³a siê
gospodarstwem domowym. Do szko³y
uczêszcza³ najpierw w Leszczynach,
nastêpnie wst¹pi³ do drugiej klasy wy-
dzia³owej w prywatnym Seminarium Nauczy-
cielskim w Bia³ej. Maturê w seminarium zda³
w 1924 r. W tym samym roku zosta³ mianowany
tymczasowym nauczycielem szko³y w Witkowi-
cach ko³o Kêt. 15 marca 1927 r. zosta³ nauczy-
cielem mianowanym po zdaniu egzaminu kwa-
lifikacyjnego w Krakowie. W 1930 roku obj¹³
obowi¹zki kierownika Publicznej Szko³y Po-
wszechnej w Janowicach w gminie Bestwina,
gdzie uczy³ dzieci do czerwca 1939 roku. Oprócz
obowi¹zków kierownika, poœwiêci³ siê równie¿
pracy spo³ecznej: prowadzi³ Kasê Stefczyka,
opiekowa³ siê orkiestra stra¿ack¹ oraz organi-
zacjami m³odzie¿owymi. W wakacje 1939 r.
odbywa³ s³u¿bê wojskow¹, a kiedy wybuch³a
wojna, chcia³ broniæ ojczyzny. Bardzo prze¿y³
fakt, ¿e dowódcy pouciekali, ka¿¹c im wracaæ
do domów. W czasie okupacji hitlerowskiej
ostrze¿ony przez dobrych ludzi z poczty w Be-
stwinie o tym, ¿e znajduje siê na liœcie inteli-
gencji, któr¹ Niemcy planuj¹ wywieŸæ do obo-
zów koncentracyjnych, ukry³ siê u pañstwa
Pieczków w Starej Wsi. „Pamiêtam ³omot do
drzwi, gdy po niego przyjechali. Mama, która
zna³a jêzyk niemiecki, powiedzia³a im, ¿e wczo-
raj pojecha³ do urzêdu zatrudnienia i do tej pory
nie wróci³. Zosta³ skreœlony z listy osób prze-
znaczonych na wywózkê”. Pani¹ Helenê Czer-
nek z dzieæmi wyrzucono z budynku szkolnego.
Mieszkali najpierw u pañstwa Gazdów, a potem
w jednym pokoju ogrzewanym tzw. „koz¹” u pañ-
stwa Grygierców na „Pasiekach” w Janowicach.
Oko³o 1942 roku Józef Czernek próbowa³ uczyæ
polskie dzieci w Piotrowicach w dzielnicy Bu-
gaj. Tam szpiedzy przepytywali uczniów, o czym
mówi na lekcjach. Po powrocie ze œwi¹t zasta³
w izbie, gdzie odbywa³y siê lekcje, por¹bane
³awki. Niemiecki gospodarz do tego pomiesz-
czenia wprowadzi³ krowy. ¯ona Helena robi³a
ludziom swetry na drutach, za co otrzymywa³a
mleko, jaja i inne produkty ¿ywnoœciowe. W prze-
³omowym 1943 roku, kiedy w niektórych miej-
scowoœciach otwarto polskie szko³y, Józef Czer-
nek ponownie zosta³ kierownikiem janowickiej

szko³y, do której chodzi³y dzieci z Ha³cnowa,
Bestwiny i Bestwinki, gdy¿ w tamtych miejsco-
woœciach istnia³y szko³y niemieckie. Po przej-
œciu frontu trzeba by³o remontowaæ budynki, za-
dbaæ o meble i pomoce szkolne. Kierownik or-
ganizowa³ kursy w zakresie materia³u dla siód-
mej klasy przeznaczone dla m³odzie¿y i doro-

s³ych oraz analfabetów. Pan Czernek bardzo an-
ga¿owa³ siê w prace komitetu elektryfikacji wsi.
Przez rok pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego
Gminnej Rady Narodowej w Bestwinie, by³ tak-
¿e ³awnikiem s¹du w Bia³ej. Sprawowa³ równie¿
funkcjê opiekuna prawnego dzieci pozosta³ych
bez rodzin. W 1949 r. ukoñczy³ kurs dla kie-
rowników szkó³ w Krakowie. Otrzyma³ propo-
zycjê objêcia funkcji Inspektora Oœwiaty w po-
wiecie D¹browa Tarnowska, jednak nie przyj¹³
jej. W nagrodê za wzorow¹ pracê zosta³ prze-
niesiony do szko³y w Jawiszo-
wicach na stanowisko kierow-
nika szko³y. By³ ju¿ wtedy na-
uczycielem z 26-letnim sta¿em
pracy, w tym po 19 latach s³u¿-
by na stanowisku kierownika
szko³y. Przysz³o mu pracowaæ
z nastêpuj¹cymi nauczycielami:
Tekl¹ Fajfer, Stanis³awem Faj-
frem, siostrami Ann¹, Mari¹ i Sta-
nis³aw¹ Maœlonkami, Ann¹
Oziersk¹, Zofi¹ Mastalerz, Ste-
fanem Jarzyn¹ i katechet¹ ksiê-
dzem Janem Górskim. Tylko
dwóch nauczycieli by³o wy-
kszta³conych po wojnie, pozostali to przedwo-
jenna kadra, rekrutuj¹ca siê z dawnych semina-
riów nauczycielskich. W kronice szko³y Józef
Czernek zapisa³: „Grono nauczycielskie by³o
bardzo pracowite, staranne, karne, doœwiadczo-
ne, o wysokiej wiedzy teoretycznej i praktycz-
nej”. Szko³a w 1950 roku funkcjonowa³a w 3
budynkach: w starej szkole - 3 sale lekcyjne, w no-
wej - 3 sale lekcyjne i równie¿ 3 sale w wynajê-
tym od pani Nelli Trammer budynku dawnej
karczmy. To ostatnie pomieszczenie by³o ciem-
ne i zagrzybione. Rozbudowa szko³y rozpoczê-
ta przez Jego poprzednika Romana Kosiñskie-
go, utknê³a w martwym punkcie. Ostatni do tej
pory etap budowy (stan surowy bez dachu) ukoñ-
czono 31 sierpnia 1952 roku. Zabrak³o 100.247
z³. Po tê kwotê pojecha³ kierownik szko³y Józef
Czernek wraz z ksiêdzem Janem Górskim do

Departamentu Inwestycji w Ministerstwie Oœwia-
ty. Pieni¹dze delegacja zdoby³a i dodatkowo wy-
dêbi³a jeszcze limit w kwocie 640 tysiêcy z³o-
tych na wykoñczenie szko³y w 1953 roku. Pana
Józefa zawiód³ i rozczarowa³ jednak Komitet Bu-
dowy Szko³y. Ludzie ci okazali siê figurantami.
Na szczêœcie nie zawiod³y osoby, które dzia³a³y

w Komitecie Rodzicielskim. Wymienia
kilkanaœcie nazwisk. W kronice szko³y
napisa³ „Przez 10 lat pracowa³ niestrudze-
nie dla dobra szko³y” - to opinia o Ru-
dolfie Papli. W nastêpnych latach funk-
cjê przewodnicz¹cego Komitetu Rodzi-
cielskiego z wielkim oddaniem sprawo-
wali: Józef Grzywa, Józef Bielenin i Lu-
dwik Faruga. Za czasów kierownictwa
Józefa Czernka szko³ê ogrodzono, za³o-
¿ono sad owocowy, jawiszowicka pla-
cówka nale¿a³a do najlepszych w powie-
cie. Poœwiadczaj¹ to protoko³y powizy-
tacyjne. Pan Czernek posiada³ nadzwy-
czajny sposób zjednywania sobie ludzi,
bo potrafi³ za³atwiæ w pomyœlny sposób
wiele spraw. Wspó³pracowa³ z kierow-
nictwem kopalni, POM-u, ZZG. Pomoc¹

w sprawach budowlanych s³u¿yli mu in¿. Bia³-
czyñski i Franciszek Sobik. Mia³ tak¿e dobre re-
lacje z Janem Grzyw¹, przewodnicz¹cym Gro-
madzkiej Rady Narodowej. Szkole Podstawowej
Nr 2 ci¹gle przybywa³o nowych uczniów i na-
uczycieli, w 1962 roku liczy³a ju¿ 961 uczniów,
a 13 paŸdziernika przenios³a siê do nowego bu-
dynku na osiedlu.
My, uczniowie z tamtych czasów, œwietnie pana
Czernka pamiêtamy. By³ mê¿czyzn¹ s³usznej po-
stury. Wzbudza³ respekt, ale by³ szanowany za

to, ¿e by³ œwietnym nauczycielem i mia³ poczucie
humoru. We wspomnieniach nauczycielek, które
z nim pracowa³y, Marii Zem³y i Eugenii Apryas,
pozosta³ jako wymagaj¹cy, ale sprawiedliwy prze-
³o¿ony. Przez w³adze pañstwowe zosta³ uhonoro-
wany przed wojn¹ Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi,
po wojnie otrzyma³ Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Od-
znakê 10-lecia PRL oraz liczne dyplomy i pochwa-
³y. Na emeryturê przeszed³ w 1968 roku. Zamiesz-
ka³ w Mikuszowicach w domu, który przed wojn¹
pomaga³ budowaæ swojej siostrze, Marii Pysz.
Bardzo cieszy³a Go praca w ogrodzie i sadzie. By³
wzorowym mê¿em i ojcem. Zmar³ 9 kwietnia 1976
roku. Spocz¹³ na cmentarzu w rodzinnej miejsco-
woœci - Mikuszowicach.

Opracowano na podstawie pisemnej relacji Jadwi-
gi Handzlik oraz kroniki szko³y w Jawiszowicach.

Józef Sylwester Czernek

Grono pedagogiczne z wychowankami rocznika 1949 (SP Jawiszowice)

Anna Bawo³ekAnna Bawo³ekAnna Bawo³ekAnna Bawo³ekAnna Bawo³ek
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Inne niezwykle wa¿ne akcje prowadzone przez
Bios to: sprz¹tanie œwiata, zbiórka ¿ywnoœci dla
zwierz¹t, zbiórka makulatury, obchody Œwiêta
Ziemi, Zlot M³odych Ekologów oraz sadzenie

drzew. Poprzez zbiórkê nakrêtek z petów Bios
wspar³ chor¹ mieszkankê naszej gminy Lenkê.
Stowarzyszenie opracowa³o i zrealizowa³o rów-
nie¿ œcie¿kê edukacyjn¹ o treœciach przyrodniczo-
ekologicznych ustawiaj¹c w miejscach o szcze-
gólnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych
tablice informacyjne. Cz³onkowie stowarzysze-
nia wydali, a w 2010 wznowili, Przewodnik po
Œcie¿ce Ekologicznej. Kolejny pro-
gram opracowany i wdro¿ony przez
Bios nosi nazwê Ratujmy kasztanow-
ce. Stowarzyszenie wspó³pracuje ze
wszystkimi jednostkami oœwiatowy-
mi i organizacyjnymi gminy Brzesz-
cze. Bios otrzyma³ nagrodê Zarz¹du
Powiatu Oœwiêcimskiego „Kalejdo-
skop inicjatyw”, zosta³ tak¿e nomi-
nowany do nagrody Zarz¹du Woje-
wództwa Ma³opolskiego „Kryszta³y
soli”. Cz³onkowie stowarzyszenia
prowadz¹ edukacjê ekologiczn¹
poprzez konkursy, akcje, programy
i projekty kszta³tuj¹c w³aœciwe po-
stawy wœród dzieci, m³odzie¿y i do-
ros³ych w odniesieniu do problemów
œrodowiska.

KATEGORIA: DZIA£ALNOŒÆ SPO£ECZNA

Zespó³ „Têcza” powsta³ w paŸdzierniku 2004
roku z inicjatywy Marii Foksiñskiej, kierowni-
kiem muzycznym zosta³ Ferdynand Foksiñski.
Obecnie zespó³ tworzy 6 pañ i 3 panów. Spoty-
kaj¹ siê na próbach w Oœrodku Kultury w Brzesz-
czach. W swoim repertuarze prezentuj¹ piosenki
biesiadne, kabaretowe, kolêdy, pastora³ki oraz
bardzo ciekawy i bogaty program cygañski. Ze-
spó³ od lat bierze czynny udzia³ w ¿yciu spo³ecz-
noœci lokalnej, uœwietnia swoim œpiewem uroczy-

stoœci gminne, powiato-
we i wojewódzkie. Co
roku podczas jubileuszy
ma³¿eñskich organizuje
koncert ¿yczeñ dla jubi-
latów œwiêtuj¹cych 50,
60 i 65 lat po¿ycia ma³-
¿eñskiego. Co najmniej
dwa razy w roku Têcza
jest zapraszana przez
Stowarzyszenie Folklo-
rystyczne Teatru Regio-
nalnego w Krakowie, by

uczestniczyæ w artystycznych wyda-
rzeniach rozgrywaj¹cych siê na kra-
kowskim rynku. Zespó³ szczególnie
chêtnie œpiewa dla ludzi samotnych,
chorych, niepe³nosprawnych, rege-
neruj¹cych si³y w szpitalach i sana-
toriach, odwiedza pensjonariuszy
Domów Opieki Spo³ecznej i Zak³a-
dy Opiekuñczo-Lecznicze w Grojcu,
Zatorze, Oœwiêcimiu, oddziale ge-
riatrycznym Szpitala w Pszczynie.
W roku 2011 Têcza zorganizowa³a
dla nich wspóln¹ Wigiliê, dodat-
kowo zapraszaj¹c pensjonariuszy
z Fundacji Brata Alberta w Jawiszo-
wicach oraz Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Brzeszczach. Gru-
pa bierze udzia³ w wielu akcjach charytatywnych
na terenie gminy. Do tej pory artyœci wyst¹pili
182 razy. Motto zespo³u brzmi: „Serce ma tylko
ten, kto ma je dla innych”. Ich dzia³alnoœæ jest
najlepszym dowodem, ¿e serce okazuj¹ wszyst-
kim widzom, a szczególnie osobom pokrzywdzo-
nym przez los. Nigdy ¿aden cz³onek zespo³u nie
odsun¹³ siê od ciê¿ko chorego, upoœledzonego fi-
zycznie czy psychicznie. Staraj¹ siê pomagaæ nio-

s¹c radoœæ, uœmiech, prezenty,
œpiew i taniec.

KATEGORIA: PRZEDSIÊ-
BIORCZOŒÆ

Aleksandra Wo³owiec swój
pierwszy gabinet kosmetyczny
otworzy³a w domu swoich ro-
dziców w 1982 roku. By³ to
tak¿e pierwszy gabinet kosme-
tyczny w Brzeszczach. W 1987
roku wraz z mê¿em wybudo-
wali budynek o powierzchni 45
m2, a w 2010 gabinet zosta³
przebudowany i rozbudowany.
Obiekt stanowi obecnie bardzo
ciekaw¹ bry³ê o 140 m2 po-

wierzchni u¿ytkowej i jest wyró¿niaj¹cym siê bu-
dynkiem na Osiedlu Paderewskiego, co bardzo
cieszy mieszkañców. Gabinet kosmetyczny
ALEKSANDRA zosta³ wy-
posa¿ony w nowoczesny
sprzêt kosmetyczny, œwiad-
czy us³ugi z wykorzystaniem
zaawansowanych techno-
logii medycznych i kosme-
tycznych. Ze swoj¹ ofert¹
z pewnoœci¹ mo¿e równaæ
siê z najlepszymi gabineta-
mi w Warszawie, Krakowie
czy Katowicach. Na potrze-
by modernizacji uda³o siê
pozyskaæ œrodki z Funduszy
Europejskich i dotacji Urzê-
du Pracy w Oœwiêcimiu.
ALEKSANDRA zatrudnia
obecnie 12 osób, a 5 kolej-
nych z Cieszyna, Bielska-
Bia³ej, Katowic i Warszawy. To w³aœnie w 2011
roku Gabinet pani Aleksandry osi¹gn¹³ wszyst-
kie wskaŸniki zak³adane w biznesplanie do wnio-
sku o œrodki unijne, a wiêc nowe zabiegi kosme-
tyczne, nowoczesne techniki pracy, w pe³ni za-

stosowa³ zakupiony sprzêt, za-
trudni³ nowych pracowników.
Aleksandra Wo³owiec skupia siê
na pracy w gabinecie, ale rów-
nie¿ prowadzi zajêcia w gimna-
zjach prezentuj¹c zawód kosme-
tyczki, a tak¿e jako w³aœcicielka
firmy, udziela siê charytatywnie.
Jest wymagaj¹cym prze³o¿o-
nym, ale jednoczeœnie mistrzem
i mentorem dla zatrudnionych
przez ni¹ osób, którzy swoj¹ pra-
cê uwa¿aj¹ za dobr¹ szko³ê
umiejêtnoœci i przyjemnoœæ.
Warto podkreœliæ, ¿e gabinet ko-
smetyczny ALEKSANDRA od
lat pozostaje jednym z wiod¹-

cych przedsiêbiorstw tego typu w Polsce. W 1999
roku uzyska³ wyró¿nienie w konkursie Super
Salon, a w 2010 roku zdoby³ tytu³ Super Salon
2010 w konkursie organizowanym przez pre-
sti¿owy bran¿owy miesiêcznik Salon i Elegan-
cja jako najlepszy salon kosmetyczny w Pol-
sce. Z danych statystycznych potwierdzaj¹cych
jak wielkim zaufaniem cieszy siê gabinet pani
Aleksandry wynika, ¿e co trzecia doros³a miesz-
kanka gminy Brzeszcze jest jej klientk¹. Jest to
swoisty rekord Polski, bo œrednia to ok. 10% do-
ros³ych Polek.

KATEGORIA: SPORT

Mariusz Pawlus w swoje 23-letniej karierze spor-
towej mo¿e poszczyciæ siê wybitnymi osi¹gniê-
ciami jako zawodnik i instruktor, zarówno w kra-
ju jak i poza jego granicami, przez co rozs³awia
równie¿ gminê Brzeszcze. Karate æwiczy od 1998
roku. Instruktorem sportu Oyama karate zosta³
w 1995 roku, Kick-boxingu w 2005 roku, boksu
w 2010 r. Jest równie¿ ratownikiem medycznym.
Pan Mariusz zajmuje czo³owe miejsce wœród pol-
skich sportowców. Zdoby³ III miejsce w kat. 70
kg „The Ultimate Challenge” Alabama ’99 USA,
tytu³ Wicemistrza Europy Haga ’03 w kat. 80 kg,
jest tak¿e zwyciêzc¹ Gali Mistrzów Oyama Ka-
rate Warszawa ’02 w kat. +80 kg, Mistrzem Pol-
ski Knockdown Karate ’99 w kat. 80 kg, Wice-

mistrzem  Polski Fullcontact Karate ’00, zdo-
bywc¹ Pucharu Polski Lubsko ’01, Pucharu Œl¹-
ska Katowice ’97, Mistrzem Œl¹ska Katowice ’98.
W 1999 roku otrzyma³ od burmistrza Brzeszcz
nagrodê za popularyzacjê miasta w kraju i zagra-

ci¹g dalszy ze str.1

Aleksandra Wo³owiec (pierwsza z lewej) z pracownikami

Iskierkowa Familia

Krystyna Sobociñska

Halina Kolanko

Józef Czysz
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Kim jest ten Pan Doktór? Nie wiesz! To naj-
wiêkszy Polak na œwiecie! Przecie¿ jest
¯ydem?! W takim razie to najwiêkszy ¯yd na
œwiecie - tak t³umaczy³ Józek (podopieczny
Janusza Korczaka) Szlomie - nowemu wycho-
wankowi Domu Sierot.

Rok 2012 zosta³ og³oszony rokiem Janusza
Korczaka. Kino Wis³a rozpoczê³o obchody od za-
prezentowania m³odzie¿y gimnazjalnej „Korcza-
ka”, znakomitego filmu przybli¿aj¹cego ostatnie
lata ¿ycia Starego Doktora. Tytu³em wstêpu przed
seansem Krzysztof Ociepa (filmoznawca z Cen-
trum Sztuki Filmowej w Katowicach) przedsta-
wi³ pokrótce uczniom postacie re¿ysera Andrze-
ja Wajdy, twórcy scenariusza - Agnieszki Holland
oraz odtwórcy g³ównej roli - Wojciecha Pszonia-
ka. Prelekcja dotyczy³a jednak przede wszyst-
kim osoby samego Doktora, od którego œmierci
w obozie zag³ady w Treblince up³ywa w³aœnie 70
lat. Urodzony jako Henryk Goldszmit, przyjmu-
je pseudonim Janusz Korczak podpisuj¹c sw¹
pierwsz¹ sztukê. Natomiast Stary Doktor pojawia
siê w 1935r., kiedy to Polskie Radio rozpoczyna
nadawanie cyklu pogadanek dla dzieci i o dzie-
ciach, przygotowywanych przez Korczaka. Au-
dycje ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹, zarówno
wœród najm³odszych s³uchaczy jak i ich rodziców.
Pogl¹dy znanego pedagoga na wychowanie s¹ do
dzisiaj ¿ywe: miejsce dziecka jest wœród rówie-
œników, nale¿y je traktowaæ po partnersku i po-
zwoliæ mu na samodzielnoœæ. Wa¿ne jest równie¿
uznanie praw dziecka podobnych do tych, które
maj¹ doroœli, st¹d powo³ywanie do ¿ycia instytu-

cji takich jak samorz¹d, parlament i s¹d dzieciê-
cy oraz utworzenie pisma redagowanego przez
dzieci. Wspó³czesnym przyk³adem szko³y reali-
zuj¹cej nauki Korczaka jest warszawski Zespó³
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych „Bednarska” im. Ma-
harad¿y Jam Saheba Digvijay Sinhji, gdzie k³a-
dzie siê du¿y nacisk na tolerancjê - zarówno na-
rodowoœciow¹, kulturow¹ jak i religijn¹. Panuje
tam pe³en system demokratyczny, z klasycznym
trójpodzia³em w³adzy: Sejm, S¹d Szko³y, Rada
Szko³y. W ka¿dej z tych instytucji obierani co roku
w wyborach powszechnych zasiadaj¹ uczniowie,
nauczyciele, rodzice i absolwenci, bêd¹cy oby-
watelami Rzeczpospolitej Szkolnej.
Wracaj¹c jeszcze do samego filmu: akcja rozpo-
czyna siê w 1936 r., kiedy to pod wp³ywem anty-
semickich nastrojów dyrekcja Polskiego Radia
rezygnuje z audycji Starego Doktora. Korczak
zostaje jednoczeœnie poproszony o osobiste wy-
t³umaczenie s³uchaczom, i¿ cykl pogadanek zo-
staje zawieszony z powodu jego nieoczekiwane-
go wyjazdu. Dyrektor Radia obawia siê reakcji
publicznoœci. Opanowany w kontaktach z dzieæ-
mi doktor Goldszmit unosi siê gniewem. PóŸniej
akcja przenosi siê do roku 1940 r. W nowym
Domu Sierot w getcie doktor przejmuje obowi¹zki
zaopatrzeniowca i ja³mu¿nika. Przemierzaj¹c co-
dziennie ulice getta prosi choæby o worek m¹ki
czy kartofle dla swych podopiecznych. Gotów jest
nawet ¿ebraæ u spekulantów. Gdy cz³onek ruchu
oporu zarzuca mu: Gdzie pañska godnoœæ!?, Dok-
tor odpowiada: Ja nie mam godnoœci. Ja mam 200
dzieci. Rozk³ad zajêæ w ci¹gu dnia pozostaje taki
jak dotychczas: posi³ki, sprawdzenie stanu zdro-

wia, ze szczególnym uwzglêdnieniem wagi dziec-
ka, zajêcia w grupach. Korczak ka¿e zamurowaæ
w sierociñcu okna od ulicy, aby wychowankowie
nie widzieli porzucanych tam ludzkich cia³. Kie-
dy jednak wszystko wskazuje na to, i¿ nic nie
bêdzie w stanie uratowaæ getta i samego Domu
Sierot przed likwidacj¹, inscenizacj¹ „Poczty”
Rabindranatha Tagore próbuje przygotowaæ pod-
opiecznych i oswoiæ ich ze œmierci¹. Nadchodzi
5 sierpnia 1942 r. Esesmani nakazuj¹ opuœciæ
budynek. Doktor zapowiada dzieciom wyciecz-
kê za miasto. Maj¹ siê schludnie ubraæ i wzi¹æ
najpotrzebniejsze rzeczy. Najbardziej drama-
tycznym prze¿yciem dla widzów jest naturalnie
koniec filmu: przejmuj¹ca muzyka Wojciecha
Kilara odprowadza ulicami getta dzieci z Domu
Sierot wraz z Januszem Korczakiem i Stefani¹
Wilczyñsk¹ na Umschlagplatz przy Dworcu
Gdañskim. Na ekranie pojawia siê lakoniczna
informacja: Janusz Korczak wraz z wychowan-
kami zgin¹³ w sierpniu 1942 r. w obozie zag³a-
dy w Treblince.
Igor Newerly we wspomnieniach napisa³: Wszyst-
kie utwory podpisywa³ zawsze „Janusz Korczak”
i znany by³ pod tym pseudonimem. Zacz¹³em pra-
cowaæ z nim nie znaj¹c jego prawdziwego nazwi-
ska. Zdziwi³em siê, gdy podaj¹c do podpisu listy
prywatne, ujrza³em - Henryk Goldszmit. Tak siê
podpisywa³ w korespondencji prywatnej, w spra-
wach osobistych. PóŸniej zrozumia³em. Twórczo-
œci¹ literack¹ i ca³ym swym ¿yciem patrioty pol-
skiego zdoby³ prawo do nazwiska Korczak, ale
poczucie godnoœci kaza³o mu nie zatajaæ pocho-
dzenia, które komuœ mog³o siê nie podobaæ, a któ-
re on szanowa³.

Marzena SpadekMarzena SpadekMarzena SpadekMarzena SpadekMarzena Spadek

„Korczak” w Kinie Wis³a

nic¹, a w 2005 tytu³ Animatora
Sportu 2005. Pan Mariusz aktyw-
nie wspó³pracuje z Wiosk¹ Dzie-
ciêc¹  im. Janusza Korczaka w Raj-
sku, z Domem Dziecka w Oœwiê-
cimiu, prowadzi zajêcia w Brzesz-
czach i Oœwiêcimiu. Propaguje idee
sportu podczas wielu imprez na te-
renie gminy Brzeszcze, Powiatu
Oœwiêcimskiego i kraju. Na swo-
im koncie posiada równie¿ wiele
osi¹gniêæ instruktorskich. W roku
2011 jego wychowankowie zajêli
zaszczytne pozycje w rankingach
podczas zawodów krajowych i za-
granicznych: Mateusz Nowak I miejsce podczas
Pucharu Seniorów i Juniorów w Oyama Karate
Andrychów 2011, Patrycja Mostowik i Paulina
Sobañska I miejsca na Miedzynarodowych Mi-
strzostwach Polski K1 Rules Seniorów i Junio-
rów Gdañsk 2011, Pawe³ Anlauf zwyciê¿y³ na
Fighting Tournament II Gliwice, 2011, Magda-
lena Kraszewska natomiast okaza³a siê najlep-
sza podczas Mistrzostw Polski Oyama Polskiej
Federacji Karate Juniorów Lublin 2011 oraz
Otwartych Mistrzostw Europy Oyama IKF
Yohvi (Estonia) 2011.

NAGRODA SPECJALNA BURMISTRZA

W roku 2011 minê³o 100 lat od czasu powstania
Kasy Stefczyka w Brzeszczach, której dzie³o kon-
tynuuje dzisiejszy nowoczesny Bank Spó³dziel-

czy w MiedŸnej z Oddzia³ami w
Brzeszczach. W roku 2000 Bank
naby³ na w³asnoœæ budynek i dzia³kê
dotychczas dzier¿awionej siedziby
przy ul Dworcowej w Brzeszczach.
W latach 2001-2002 Bank dokona³
rozbudowy i modernizacji budynku
Oddzia³u w Brzeszczach przy ul.
Dworcowej, a worku 2010 uruchomi³
II Oddzia³ w Brzeszczach przy ul.
Ofiar Oœwiêcimia z myœl¹ o miesz-
kañcach tej czêœci gminy Brzeszcze.
Bank oferuje pe³n¹ gamê produktów
i us³ug dla osób prywatnych, firm i
instytucji oraz rolników, tj. prowadze-

nie rachunków (w tym internetowych), lokowa-
nie œrodków, kredyty. Posiada sieæ dogodnie roz-
mieszczonych bankomatów, w tym najnowszy z
funkcj¹ wp³atomatu. Bank Spó³dzielczy nie ogra-
nicza siê tylko do dzia³añ biznesowych, uczest-
niczy równie¿ w ¿yciu lokalnej spo³ecznoœci.
Wspomaga finansowo i organizacyjnie przedsiê-
wziêcia spo³eczne, kulturalne i sportowe na tere-
nie gminy Brzeszcze, wspiera ró¿ne organizacje,
w tym szkolne, kulturalne, sportowe, spo³eczne.
W roku 2009 Bank zosta³ uhonorowany Statu-
etk¹ za zas³ugi dla Zrzeszenia Banku Polskiej
Spó³dzielczoœci a w roku 2011 Z³otym Laurem
dla Najlepszego Przedsiêbiorcy Powiatu Pszczyñ-
skiego w 2010 roku.

Tegoroczne rozdanie nagród swym wystêpem
uœwietni³ zespó³ Iskierkowa Familia. W progra-

mie oprócz piosenek znalaz³y siê równie¿ tañce.
Jak stwierdzi³a dyrektor OK Ma³gorzata Wójcik:
- W minionym roku artyœci obchodzili piêkny
jubileusz swojej dzia³alnoœci. Cieszymy siê nie-
zmiernie, ¿e mamy okazjê obserwowaæ rozwój
tak niezwyk³ej grupy. Warto przy tym podkre-
œliæ, ¿e iskierkow¹ rodzinê tworz¹ nie tylko
dzieci czy doroœli pojawiaj¹cy siê na scenie, ale
tak¿e wszystkie babcie, dziadkowie i inni opie-
kunowie najm³odszych wykonawców. Dziêki
nim w³aœnie maluchy pojawiaj¹ siê na próbach,

a w dniu wystêpu s¹ zawsze piêknie wystrojone
i uœmiechniête.

Po uhonorowaniu wszystkich nagrodzonych bur-
mistrz Teresa Jankowska wznios³a toast, ¿ycz¹c
zebranym wiele szczêœcia i pomyœlnoœci w ca³ym
2012 r.

AudraAudraAudraAudraAudra

Zdjêcia z gali udostêpnione dziêki uprzejmoœci
p. Zajdy

Zespó³ Têcza

Mariusz Pawlus
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Nawet, jeœli ktoœ zadawa³ je sobie wchodz¹c
w pi¹tek 13 stycznia na salê widowiskow¹
Oœrodka Kultury, to wychodz¹c ju¿ musia³ byæ
przekonany, ¿e jednak UCZYÆ SIÊ.

Kolejne ju¿ spotkanie w trakcie piêcioletniej
dzia³alnoœci Uniwersytetu Ka¿dego Wieku od-
by³o siê w ramach projektu „Nie bój siê zagraæ
o swoj¹ edukacjê”, realizowanego ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Celem
by³o pokazanie - na przyk³adzie ca³kiem zwy-
czajnych osób, takich, jakimi móg³by byæ ka¿-
dy z nas - jak wa¿ne jest nieustanne doskonale-
nie siebie i swoich umiejêtnoœci. Panie: Barbara
Nowak (diagnosta laboratoryjny), Aleksandra
Wo³owiec (w³aœcicielka gabinetu kosmetyczne-
go) oraz Barbara Gawryluk (najlepsze okreœle-
nie to chyba „cz³owiek-orkiestra”) przedstawi-
³y studentom Uniwersytetu trzy wspania³e, choæ
tak ró¿ne ¿yciorysy, których treœæ stanowi³y za-
równo droga zawodowa, pasje, plany na przy-
sz³oœæ, ale równie¿ odpowiedŸ na pytanie: Jak
to jest byæ kobiet¹ sukcesu? Ka¿da z pañ po
szkole œredniej z innego powodu wybra³a dal-
szy kierunek edukacji. Barbara Nowak ju¿ wów-
czas w pe³ni œwiadoma, co chce robiæ w ¿yciu,
rozpoczê³a kszta³cenie od pomaturalnego stu-
dium medycznego, nastêpnie trzy lata pracy
i dalsze studia na Akademii Medycznej w Kra-
kowie, praca w bielskim szpitalu, studia I spe-
cjalizacji, praca w Oœrodku Zdrowia w Brzesz-
czach, II specjalizacja, by w koñcu móc otwo-
rzyæ w³asne laboratorium diagnostyczne w Oœwiê-
cimiu. Po drodze mnóstwo kursów doszkalaj¹-
cych, miêdzy innymi z obs³ugi coraz to nowo-
czeœniejszych urz¹dzeñ:
- Zajmujê siê technologi¹ na œwiatowym po-
ziomie, do której ju¿ rzeczywiœcie mamy do-
stêp, a warunki s¹ nierzadko bardziej profesjo-
nalne ni¿ na „zachodzie”. To jednak wymaga ode
mnie ci¹g³ej nauki i doskonalenia warsztatu pra-
cy - stwierdza Barbara Nowak.
Plany zawodowe Aleksandry Wo³owiec po ukoñ-
czeniu szko³y œredniej zmieni³y siê diametralnie
pod wp³ywem rad starszej siostry. Zamiast kszta³-
ciæ siê w kierunku ksiêgowym, ukoñczy³a szko³ê
kosmetyczn¹ w Akademii Medycznej w Krako-

wie i w 1982 r. za³o¿y³a gabinet kosmetyczny.
W miarê jak biznes z „domowego” rozrasta³ siê
do profesjonalnego, pani Aleksandra ukoñczy³a
studia z zakresu fizjoterapii na AWF w Krako-
wie, ró¿nego rodzaju kursy kosmetologii i masa-
¿u. Co daj¹ te szkolenie czy wyjazdy na kongre-
sy? Pewnoœæ, ¿e w tym co robi, jest profesjona-
listk¹. Dla klientów natomiast wa¿ne pozostaje
przekonanie, ¿e zabiegi wykonywane w jej gabi-
necie s¹ bezpieczne i na wysokim poziomie.
Oprócz tego ci¹g³e starania s¹ konieczne ze
wzglêdu na rozwój zak³adu:
- W koñcu konkurencja nie œpi; zreszt¹, kto nie idzie
naprzód, ten siê cofa - t³umaczy pani Aleksandra.

Barbarê Gawryluk okreœli³am na pocz¹tku mia-
nem „cz³owieka-orkiestry”, choæ najm³odszym
czytelnikom gminy Brzeszcz jest ona dosko-
nale znana jako autorka ksi¹¿ek, w dodatku czê-
sty goœæ spotkañ bibliotecznych organizowa-
nych przez Oœrodek Kultury. Pani Barbara jest
z wykszta³cenia filologiem szwedzkim, a z za-
wodu t³umaczem przysiêg³ym, t³umaczem lite-
ratury szwedzkiej, dziennikark¹ Radia Kraków,
autork¹ ksi¹¿ek dla dzieci, w miêdzyczasie
ukoñczy³a kurs pielêgniarski, pracowa³a rów-
nie¿ jako nauczycielka jêzyka niemieckiego.
Sama jest przyk³adem, i¿ „niewa¿ne, jak¹ szko-
³ê ukoñczysz. To, kim bêdziesz, zale¿y od CIE-
BIE”. Kiedy postanowi³a wybraæ kierunek fi-
lologia szwedzka (marzy³a wtedy o pracy w dy-
plomacji), ojciec z przera¿eniem zapyta³:
Dziecko, i co ty bêdziesz po tym robiæ? Skoñ-
czysz ucz¹c w szkole niemieckiego! To jednak
jej nie zrazi³o, w dodatku ka¿de wakacje stara-
³a siê spêdzaæ w Szwecji, aby doskonaliæ jê-
zyk, tam te¿ zdoby³a uprawnienia pielêgniar-
skie (nawet zaczê³a myœleæ o medycynie). Po
studiach ukoñczy³a pañstwowy kurs t³umacza
przysiêg³ego i przez 10 lat pracowa³a wykonu-

Oœrodek Kultury w Brzesz-
czach realizuje  projekt promo-
cyjno-informacyjny „Nie bój siê
zagraæ o swoj¹ edukacjê” finan-
sowany ze œrodków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego. Po-
przez dzia³ania promocyjne i kul-
turalne chcemy przypomnieæ Pañ-
stwu coœ, o czym wszyscy dobrze
wiemy, ale o czym nie zawsze pamiêtamy - edu-
kacja jest bardzo wa¿na w ¿yciu cz³owieka! Sta-
ramy siê ukazaæ jak wiele korzyœci wynika z
kszta³cenia rozumianego szeroko - jako ustawicz-
ny proces zdobywania nowego doœwiadczenia,
umiejêtnoœci i wiedzy. Te korzyœci s¹ wymierne

j¹c t³umaczenia oraz wychowuj¹c dzieci. Pew-
nego dnia jednak powiedzia³a sobie: doœæ, nie
mam ju¿ si³y tego robiæ. Akurat Radio Kraków
og³osi³o konkurs na dziennikarza. Zg³osi³a siê
i zosta³a wybrana. Pracowa³a jako lektor, dzien-
nikarz informacyjny, przygotowywa³a reporta-
¿e. I tak przez kolejne 10 lat, a¿ nadszed³ kry-
zys i niespokojny duch pani Barbary powie-
dzia³: coœ innego bym zrobi³a. Ju¿ wczeœniej
t³umaczy³a ze szwedzkiego ksi¹¿ki dla dzieci,
ale teraz postanowi³a, ¿e zacznie pisaæ je sama.
Tego równie¿ musia³a siê nauczyæ, a jej postê-
py weryfikowali wydawcy. Od tamtej pory zno-
wu up³ynê³o 10 lat. Uprzedzê pytanie czytelni-
ków - obecnie pani Gawryluk uczy siê re¿yserii
radiowej i adaptowania literatury na potrzeby ra-
dia. Nie potrafi powiedzieæ, który z wykonywa-
nych zawodów lubi najbardziej. Ka¿dy wyma-
ga³ opanowania nowych umiejêtnoœci, na przy-
k³ad w radiu - nauka obs³ugi komputerowego
programu monta¿owego (jeœli by sobie z tym
nie poradzi³a, musia³aby zmieniæ pracê).
Na zakoñczenie prowadz¹cy rozmowê Piotr
Œwi¹der-Kruszyñski zapyta³, co dla pañ znaczy
bycie kobiet¹ sukcesu? Barbara Nowak uwa-
¿a, ¿e najbardziej cieszy j¹ poczucie wolnoœci:
nie musi, ale chce byæ w pracy, i chyba to mo¿-
na uznaæ za miarê spe³nienia siê w zawodzie.
Pani¹ Aleksandrê uhonorowano ogólnopolsk¹
nagrod¹, znalezienie siê w gronie najlepszych
w ca³ym kraju to na pewno promocja, ale rów-
nie¿ uznanie klientek powoduje, ¿e z przyjem-
noœci¹ chodzi codziennie do pracy. S³uchaczy
rozbawi³a anegdota Barbary Gawryluk: jeden
z ma³ych czytelników, na pytanie mamy, kogo
uwa¿a za najbardziej znan¹ Polkê, odpowie-
dzia³ bez wahania - Barbara Gawryluk. I czy to
nie jest miar¹ sukcesu?
Mam nadziejê, ¿e te historie przekona³y Pañstwa
- tak jak przekona³y uczestników spotkania - do
podjêcia wyzwania, jakim jest ustawiczne kszta³-
cenie i doskonalenie, zdobywanie nowych do-
œwiadczeñ. Tamtego dnia Uniwersytet Ka¿dego
Wieku goœci³ równie¿ m³od¹ brzeszczañsk¹ skrzy-
paczkê - Monikê Targosz, która II koncertem
skrzypcowym d-moll, opus 22, czêœæ I Allegro-
Moderato Henryka Wieniawskiego rozpoczê³a ten
pe³en wra¿eñ wieczór, natomiast na koniec mie-
liœmy okazjê wys³uchaæ kilkunastu utworów
(popowych, rockowych i latynoamerykañ-
skich) w aran¿acjach jazzowych Karoliny Œle-
ziak i Przemys³awa Str¹czka.

zarówno dla ka¿dego z nas
osobno, jak i dla ca³ego spo-
³eczeñstwa. Mamy nadziejê,
¿e dziêki akcji promocyjnej
oraz kilku zaplanowanym
dzia³aniom kulturalnym, uda
nam siê przypomnieæ i utrwa-
liæ te proste, a zarazem bardzo
wa¿ne i elementarne prawdy.
Projekt ma na celu równie¿

promocje informacji w gminie Brzeszcze o mo¿-
liwoœciach edukacyjnych w naszym powiecie,
w tym mo¿liwoœciach kszta³cenia formalnego
oraz pozaformalnego. Zapraszamy na www.gra-
joedukacje.eu.

Uczyæ siê, czy nie uczyæ siê?
Oto jest pytanie.

Cz³owiek – najlepsza inwestycja! Marzena SpadekMarzena SpadekMarzena SpadekMarzena SpadekMarzena Spadek

PŒKPŒKPŒKPŒKPŒK

W niedzielê 8 stycznia 2012 roku po raz XX
w ca³ej Polsce zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹-
tecznej Pomocy. Wraz z ni¹ wzorem lat ubie-
g³ych policjanci realizowali dzia³ania prewen-
cyjne maj¹ce na celu zapewnienie organizato-
rom i wolontariuszom bezpieczeñstwa. W re-
jonach gdzie kwestowali wolontariusze oraz
odbywa³y siê imprezy, ruszy³y dodatkowe pa-
trole policyjne. W Oœwiêcimskim Centrum Kul-
tury przeprowadzono równie¿ szkolenie dla wo-
lontariuszy WOŒP dot. podstawowych zasad bez-
pieczeñstwa podczas zbiórki.

Bezpieczeñstwo
wolontariuszy WOŒP



Odg³osy Brzeszcz     luty 2012 17

Miniona noc sylwestrowa sta³a siê dla wie-
lu wiza¿ystów oraz fryzjerów inspiracj¹ do
tworzenia nowych i ciekawych trendów. W sa-
lonach kosmetycznych, kosmetologicznych,
fryzjerskich oraz gabinetach odnowy biologicz-
nej i SPA nie brakuje klientów chc¹cych za-
b³ysn¹æ w piêknym makija¿em czy awangar-
dowym lub klasycznym upiêciem w³osów.

Ju¿ w roku ubieg³ym du¿¹ zmian¹ w modzie
sta³ siê powrót do naturalnoœci. Coraz wiêcej ko-
biet korzysta ze specjalnych zabiegów odm³a-
dzaj¹cych, które bazuj¹ na ekologicznym sk³ad-
nikach wytwarzanych z roœlin, glonów oraz b³o-
ta. Okazuje siê, i¿ tego typu pielêgnacja skóry
daje lepsze efekty ni¿ jednorazowe peelingi czy
solarium. Istotnym elementem tzw. eko-zabie-
gów jest systematycznoœæ ich wykonywania,
gdy¿ w przeciwnym wypadku skutki bêd¹ ma³o
widoczne. Minera³y odgrywaj¹ g³ówn¹ rolê tak-
¿e wœród kosmetyków:
- Produkty mineralne, takie jak pudry, cienie
oraz pomadki z domieszk¹ sk³adników od¿yw-
czych, s¹ najczêœciej polecane do wykonywa-
nia makija¿u wieczorowego, gdy¿ skóra nie
zostaje nasycona chemi¹, powoduj¹c¹ szybkie
zmêczenie twarzy, a nawet reakcje alergiczne.
Poza tym kolor skóry zbli¿ony jest do natural-
nego mimo na³o¿onej bazy i fluidu. Dla nasto-

latek proponowana jest ciemna stylizacja oczu
zwana smokey eyes (dymka) z dodatkiem pa-
stelowych odcieni turkusu, fioletu czy granatu
albo tzw. cieniowanie, do którego wykorzystu-
je siê kilka kolorów lub jeden w ró¿nych od-
cieniach. Dla dojrza³ych kobiet kluczowym
sk³adnikiem makija¿u karnawa³owego jest do-
brze dobrany podk³ad rozœwietlaj¹cy, który
nadaje cerze m³odszy i œwie¿szy wygl¹d, ma-
towe cienie o nieco bardziej st³umionych bar-
wach, takich jak be¿ czy br¹z, oraz szminki
w kolorach dopasowanych do rodzaju karnacji
- dominuj¹ jasne br¹zy. Do podkreœlenia kon-
turu oczu wykorzystywane s¹ najczêœciej ey-
elinery w kolorach czerni, br¹zu a nawet nie-
bieskiego, srebrnego i z³ota. Znanym zabiegiem
sta³o siê równie¿ przed³u¿anie rzês oraz tzw.
makija¿ permanentny brwi - mówi Iwona Lu-
bañska, studentka kosmetologii.
Nowym trendem w salonach fryzjerskich oka-
za³y siê fryzury nieodbiegaj¹ce zbytnio od na-
turalnego u³o¿enia i struktury w³osów. Coraz
czêœciej rezygnuje siê z intensywnych kolorów
czerni i czerwieni, zastêpuj¹c je gam¹ br¹zów
w odcieniach kasztanu i zimnej czekolady oraz
z³ocisty i piaskowy blond. Wœród najmodniej-
szych fryzur przewa¿aj¹ klasyczne koki oraz tzw.
nie³ad artystyczny:
- W tym sezonie modne s¹ w³osy farbowane na
jeden kolor, odchodzi siê od tzw. pasemek lub
baleja¿u. Na zabawach karnawa³owych dominuj¹

natomiast loki upiête w koka z dodatkiem plecio-
nych warkoczy oraz œciêcie na tzw. boba, który
dzieli siê na klasyczny z prost¹ grzywk¹ i pasma-
mi w³osów œciêtymi do linii brody oraz awangar-
dowy, którego œciêcie jest asymetryczne (ty³ d³u¿-
szy, przód d³u¿szy). Do stylizacji fryzury wyko-
rzystuje siê zazwyczaj ozdobne wsuwki b¹dŸ
kwiaty i pióra. Dla mê¿czyzn proponowane s¹
delikatne irokezy uk³adane na gumie lub ¿elu,
w zale¿noœci od typu w³osów i ich gêstoœci. Po-
pularne sta³o siê tak¿e tzw. œci¹ganie koloru. Na-
le¿y jednak wiedzieæ, i¿ taki zabieg jest bardzo
szkodliwy dla w³osów, dlatego nie ka¿dej z klien-
tek go polecam. Jeœli chodzi o fryzury awangar-
dowe dla kobiet, przewa¿aj¹ asymetryczne œciê-
cia oraz irokez. Istotna jest te¿ dobra pielêgnacja
w³osów przed i po wykonaniu fryzury. Z tego
powodu zalecane s¹ kompresy nawil¿aj¹ce oraz
maski od¿ywcze - mówi Anna Pieczonka, w³a-
œcicielka salonu fryzjerskiego w Jawiszowicach.
W okresie karnawa³u coraz wiêcej osób decydu-
je siê na korzystanie w us³ug fryzjerów, wiza¿y-
stów oraz kosmetyczek. Rozpoczê³y siê równie¿
tegoroczne studniówki, co przyci¹ga do salonów
piêknoœci t³umy maturzystów i maturzystek. Bale
staj¹ siê wiêc nie tylko okazj¹ do wspólnej zaba-
wy, ale tak¿e wybiegiem, na którym ka¿dy mo¿e
pochwaliæ siê ciekaw¹ kreacj¹, oryginalnym ma-
kija¿em czy modn¹ fryzur¹ w stylu klasycznym
lub nowoczesnym.

Karnawa³ 2012

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy
zbiera³a pieni¹dze ju¿ po raz dwudziesty. Przez
lata zaskarbi³a sobie wielu sprzymierzeñców,
choæ w innych wypowiedziach pojawia³y siê
równie¿ g³osy krytyczne. Niezaprzeczalnie sta-
³a siê jednak jasnym dowodem na to, ¿e Pola-
cy chc¹ pomagaæ. Warto równie¿ dodaæ, ¿e XX
Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
odby³ siê pod Honorowym Patronatem Prezy-
denta RP Bronis³awa Komorowskiego.

Na terenie gminy Brzeszcze kwestowa³o 120
wolontariuszy (w ca³ej Polsce 120 tysiêcy), g³ów-
nie m³odzie¿ i dzieci w wieku od 9 do 17 lat, cho-
cia¿ najm³odszy ochotnik - Szymon Szromba - ma
7 lat. Szefow¹ sztabu by³a Bo¿ena Sobociñska.
- Zbieraliœmy pieni¹dze na ulicach miasta i wsi,
a tak¿e pod koœcio³em w Rajsku. Rano by³o ju¿
ponad 29 tysiêcy z³. Pieni¹dze na bie¿¹co s¹ prze-
sy³ane do banku, który zlicza wszystko i przeka-
zuje bezpoœrednio na konto WOŒP. Mam nadzie-
jê, ¿e w roku jubileuszowym padnie kolejny re-
kord. Tym razem gramy dla kobiet w ci¹¿y z cu-
krzyc¹, którym potrzebne s¹ pompy insulinowe.
Chcia³bym jeszcze podkreœliæ, ¿e wszystko prze-

bieg³o sprawnie równie¿ dziêki opiece Komendy
Policji, Stra¿y Miejskiej i Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej. Przedstawiciele tych jednostek pilno-
wali bezpieczeñstwa naszych wolontariuszy - stra-
¿acy kwestuj¹c wraz z nimi (wolontariusz mo¿e
samodzielnie zbieraæ pieni¹dze dopiero po ukoñ-
czeniu 16 lat), a policjanci i stra¿nicy patroluj¹c
teren gminy (udostêpniono nawet cztery dodat-
kowe radiowozy) - relacjonowa³ w dniu fina³u
Rafa³ Andreas.
- By³o super, zebraliœmy du¿¹ sumê. Przez ca³y
czas spotyka³yœmy siê tylko z ¿yczliwym zainte-
resowaniem, zdarza³y siê nawet osoby, które po
kilka razy wrzuca³y datki - dodaj¹ Sylwia, Kasia,
Gosia i Ania, wolontariuszki z SP nr 2.
O 16.00 w Oœrodku Kultury rozpocz¹³ siê kon-
cert, publicznoœæ zagrzewa³y do zabawy zespo³y
The Space Sheep z Brzeszcz, Apolikapsa z Pio-
trowic, Loudness of Silence z Oœwiêcimia oraz
Flies z Pszczyny.
- Z wielk¹ chêci¹ zg³osiliœmy swój udzia³ w kon-
cercie. To wspania³a inicjatywa i cieszymy siê,
¿e mogliœmy w ten sposób siê pod ni¹ podpisaæ -
stwierdza menager zespo³u The Space Sheep Bar-
bara Ligêza. W holu mo¿na by³o równie¿ zaku-

piæ ciasta, wrzucaj¹c pieni¹dze do dobrze znanych
puszek. Pod m³otek posz³y te¿ rzeczy przys³ane
przez Jurka Owsiaka, m.in. ksi¹¿ka wydana na
20-lecie WOŒP, kalendarze, kubki, a tak¿e dzie³a
pracowni ceramicznej OK i koszulki z Rock Reg-
gae Festival. Hitem okaza³ siê równie¿ bia³y kask
przekazany przez stra¿aków, który to sami stra-
¿acy zlicytowali do ponad 600 z³! O godzinie
20.00, zarówno w Brzeszczach jak i w ca³ej Pol-
sce, rozb³ys³o Œwiate³ko do Nieba.
Po podliczeniu wszystkich datków okaza³o siê,
¿e w gminie Brzeszcze zebrano ³¹cznie 36.370,82
z³, nie licz¹c waluty obcej. Finansowy wynik ca-
³ej imprezy WOŒP powinien byæ znany w marcu.

Dziêkujemy wszystkim Wolontariuszom, ich Ro-
dzinom, Nauczycielom, pracownikom Urzêdu
Gminy z Pani¹ Burmistrz, Oœrodkowi Kultury,
Stra¿y Po¿arnej OSP Brzeszcze, Stra¿y Miejskiej
i Policji, pracownikom Gminnego Zarz¹du Edu-
kacji w Brzeszczach, Stowarzyszeniu Wspólnota
Samorz¹dowa, Zwi¹zkowi Nauczycielstwa Pol-
skiego, osobom bior¹cym udzia³ w licytacji,
wszystkim dobrym Anio³om.

20 lat minê³o jak jeden dzieñ!

Wiêcej informacji
o sztabie na
www.wosp.brzeszcze.pl
Zdjêcia dostêpne
w galerii na
www.rafalandreas.pl

Kornelia NiedŸwiedŸKornelia NiedŸwiedŸKornelia NiedŸwiedŸKornelia NiedŸwiedŸKornelia NiedŸwiedŸ
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Bo¿ena SobociñskaBo¿ena SobociñskaBo¿ena SobociñskaBo¿ena SobociñskaBo¿ena Sobociñska
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Styczniow¹ sesjê rady zdominowa³y deba-
ty nad niezwykle istotnym dla ka¿dego przed-
szkolaka œwiêtem - Dniem Babci i Dziadka.

Niejakich problemów nastrêczy³a definicja
wieku podesz³ego, jednak po krótkiej wy-
mianie zdañ ustalono, ¿e babcie s¹ w wieku
podesz³ym, bo co rano podchodz¹ do skle-
pów po bu³ki. Jak ju¿ jasno wiadomo, ka¿-
dy cz³owiek ma pewne miejsce do którego
jest nasta³enarazie przyporz¹dkowany - tak
wiêc przedszkolaki przebywaj¹ przed po³u-
dniem w przedszkolu, rodzice w pracy, na-
tomiast dziadkowie i babcie na emeryturze.
Jest to generalnie szeroko pojête odchudza-
nie oraz generalnie wolne (Nikola), z któ-
rym mo¿na zrobiæ wiele rzeczy, np. iœæ do
pracy albo siedzieæ w domu z kwiatkami i
sprz¹taæ (Wiktor), jeœæ bananki i kinderki (Filip),
a kiedy spadnie œnieg jeŸdziæ na sankach za au-
tem taty (Marcin) (pozostaje ¿ywiæ nadzieje, ¿e
powy¿szy protokó³ nie wpadnie w rêce ¿adnego
stró¿a prawa), goniæ siê z pieskami (Igor). Nie-
którzy dziadkowie lubi¹ siê tak¿e opalaæ tam
gdzie s¹ kwiatki (Pawe³) i w lesie (Hania), przy
czym s³oñce nie jest konieczne, czêsto chodz¹
równie¿ na dzia³kê (Tomek). Uwielbiaj¹ odkurzaæ
(Sebastian) i zmieniaæ opony w samochodzie
(Norbert). Babcie oprócz ubrañ dla ca³ej rodziny
(Przemek) robi¹ te¿ kawê i herbatê (Igor) w prze-
rwach miêdzy „serialami gdzie siê ca³uj¹” (Ola)
(tu nad ¿eñsk¹ czêœci¹ audytorium rozbrzmia³
zawstydzony chichot). Gotuj¹ równie¿ ró¿ne rze-
czy, na przyk³ad sadzonki (Marysia), a tak¿e
chodz¹ do fryzjera, by zrobiæ sobie kolorowe ma³e
loczki (Julka). Dziadkowie natomiast s¹ po-
wszechnie znani z tego, ¿e lubi¹ s³uchaæ piose-
nek, np. o rzeczce (Basia), uk³adaæ puzzle ze stat-
kiem oraz uzupe³niaæ gazetê w kratkach. Lubi¹
te¿ babciê (Nikola), dobre naleœniki (Piotrek) oraz
wêdki i ogromne gumowce, które s¹ prawie jak
spodnie (Emilka).
Warto zaznaczyæ, ¿e przedszkolaki podchodz¹ do
w³asnych emerytur z równ¹ powag¹ -  zamierzaj¹
wtedy twórczo siê rozwijaæ, czyli uczyæ wierszy-
ków (Magda), czytaæ i pisaæ (Kasia), du¿o œpie-
waæ (Bartek). By na wspomniane aktywnoœci zdo-
byæ jak najwiêcej energii, bêd¹ oprócz kinderek
jeœæ du¿o innych - urozmaiconych - s³odyczy oraz
mo¿liwie czêsto skakaæ (Marcin). I to do góry
(Tomek). Poza tym na emeryturze przychodz¹
goœcie i mo¿na z nimi graæ w kosi kotki ³apki
(Zuzia). Generalnie jednomyœlnie stwierdzono, ¿e
musi to byæ œwietna sprawa, bo zupe³nie za dar-
mo dostaje siê pieni¹¿ki od pani listonoszki. Chy-
ba ¿e siê by³o niegrzecznym, wtedy trzeba iœæ po
nie a¿ na pocztê (Karolina).
Wszyscy radni doskonale zdaj¹ sobie sprawê, jak
bardzo pomocni mog¹ okazaæ siê babcie i dziad-
kowie. Zazwyczaj idzie siê do nich z czymœ cze-
go siê nie da, z obtartym kolanem (Alan), z nie-
dobr¹ siostr¹ (Agnieszka) albo gdy po raz kolej-
ny w przedszkolu siê zakocha³o i trzeba komuœ
to koniecznie w sekrecie oznajmiæ (Adam). W tym
wzglêdzie polecane sa szczególnie babcie, gdy¿
dziadkowie nie zawsze wykazuj¹ dostateczne zro-
zumienie i zdarza im siê niestosownie zaœmiaæ.
W ogóle dziadkowie pozwalaj¹ sobie nieraz na

¿arty, które mêcz¹ potem myœli przez pó³ nocy -
np. czy z po³kniêtej pestki czereœni jednak rze-
czywiœcie wyroœnie w brzuszku drzewko i liœcie
wystrzel¹ uszami…?! - co jest im jednak zawsze
bezwzglêdnie wybaczane, bo pomagaj¹ równie¿

z zaciêtym zamkiem od kurteczki (Kuba) albo
cierpliwie - co fascynuje wiêkszoœæ radnych - roz-
wi¹zuj¹ zaplatane nawet podwójnie wêz³y i ko-
kardki. Mo¿na te¿ zawsze pog³askaæ kota gdy sie-
dzi u babci spokojnie na klanach (¿adnemu z ze-
branych ta sztuka jeszcze siê nie uda³a, gdy¿ zwy-
kle zwierz¹tko taktycznie i zbyt szybko wycofu-
je siê na jakieœ nieosi¹galne pozycje). Wydaje
siê czasem nawet, ¿e dziadkowie rozumiej¹ nie-
które potrzeby lepiej ni¿ rodzice, bo zawsze
mo¿na z nimi trochê „pokiermasiæ”, czyli w se-
krecie przed mam¹ najeœæ siê chipsów (Micha³).
Ponadto jedn¹ z najlepszych letnich atrakcji s¹
wspólne wyprawy do lasu - grzyby mo¿na zbie-
raæ wszystkie jak siê ¿ywnie podoba, nawet te
kolorowe, przed wrzuceniem do koszyka trzeba
jedynie poddaæ dziadkowej kontroli (Maciek).
Czasem wyjmuj¹ sobie z uszu ma³e urz¹dzenia
by odpocz¹æ od ha³asów, jest z tym jednak spo-
ro zabawy, bo wtedy jedyny raz mo¿na w domu
g³oœno krzyczeæ, by im coœ zakomunikowaæ (Mi-
cha³). Babcie maj¹ natomiast niezbadane bli¿ej
moce, które radni potwierdzaj¹ ca³¹ powag¹
swego urzêdu - po przytuleniu siê do ich fartu-
chów ka¿de nieszczêœcie od razu wydaje siê cho-
cia¿ trochê mniej z³e (Basia).
Pomimo pozornie nieskrêpowanej niczym wol-
noœci, seniorzy maj¹ jednak pewne ograniczenia
- nie mog¹ chodziæ do przedszkola, tylko do wie-
szaczków, najdalej czasem na chwilê do sali. Nie
mog¹ równie¿ p³akaæ (Patryk) i wybrzydzaæ je-
dzenia (chocia¿ to ostatnie dziadkowie i tak cza-
sem robi¹!), wspinaæ siê na meble (Maciek), œli-
zgaæ po lodzie (Hania) (zawsze pozostaje kulig
za samochodem…), jeœæ surowych jab³ek i malin
(Krzyœ) oraz spaæ bez kord³eki jak im zimno (Pio-
trek). Boj¹ siê natomiast królików, szczurów,
¿mijów (Norbert) i kas pikaj¹cych w Tesco (Ba-
sia). W³aœciwie na wszystkie powy¿sze wykro-
czenia mo¿na by przymkn¹æ oczy w drodze licz-
nych wyj¹tków, jednak jest pewna granica, któ-
rej nie wolno im nigdy z³amaæ: dziadkowie i bab-
cie nie mog¹ umarœæ (Krzyœ).
Jako ostatni pod obrady wp³yn¹³ spontaniczny
wniosek o umilenie powszechnie ukochanym oso-
bom ¿ycia, nie tylko w dniu ich œwiêta, chocia¿
kilka wskazówek okaza³o siê przydatnych rów-
nie¿ i w tym wzglêdzie. Sposobów na osi¹gniê-
cie celu jest wiêc wiele, jednak najpewniejsze
z nich to zjedzenie do koñca zupki (Karolina),

„nieuciapranie” spodenek podczas wspólnych
spacerów (Filip) oraz powstrzymanie siê od na-
legañ wzglêdem kolejnej przebie¿ki tam i z po-
wrotem do p³otu na wyœcigi (Nikola). Jeœli cho-
dzi o prezenty materialne, ustalono, ¿e dziadko-
wie najbardziej ciesz¹ siê z koszuli kwadratowej
(Przemek), super ksi¹¿ki z naklejkami samocho-
dowymi (Tomek), herbaty, soku (Asia) i ziem-
niaków (Daria), papierowych okularów (Hania),
tatua¿u z gumy do ¿ucia (Wiktoria) oraz pilota
od telewizora i gry w pieski (Wiktor). Babcie
natomiast bêd¹ najszczêœliwsze, jeœli zostan¹
obdarowane mnóstwem kolorowych lekarstw
w pude³ku (Igor), sukienk¹ w kwiatki (Magda),
szmink¹ w subtelnym pomarañczowym kolorze
(Julka) oraz wyklejank¹ z ró¿yczkami (ró¿owy-
mi, niebieskie s¹ dobre dla dziadków). Oboje
byliby zachwyceni przygotowanym dla nich
œniadankiem czy obiadem (Pawe³) oraz plasteli-
now¹ zastaw¹ (Basia). Poza tym zawsze mo¿na
równie¿ obdarowaæ zabawkami i s³odyczami,
które zostan¹ nastêpnie wspólnie spo¿ytkowa-
ne. W kuluarach da³o siê równie¿ us³yszeæ, ¿e
w tym roku pod dowództwem pañ przedszkola-
nek przy nak³adzie wielu wysi³ków pamiêcio-
wych i choreograficznych, ku szczêœliwoœci babæ
i dziadków przygotowany zosta³... FESTYN, czy-
li przedstawienie z Maryj¹, Józefem i Jezuskiem.
Przedszkolaki oprócz tradycyjnego szczêœcia
i zdrowia, a tak¿e radoœci, w domyœle: pociechy
z NAS, ¿yczy³y dziadkom i babciom tak¿e tego,
by ¿yli sobie kiedy chc¹ (Julka), du¿o spania
(Filip) oraz by wszystko sobie robili (Marcin).

Pozostaje jedynie do³¹czyæ siê do tych szczerych
¿yczeñ, co niniejszym z wielk¹ przyjemnoœci¹
czyniê.

Pajdokraci Babciom i Dziadkom

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

Og³oszeniOg³oszeniOg³oszeniOg³oszeniOg³oszeniaaaaa drobne drobne drobne drobne drobne
•  Montaż i konserwacja anten RTV-sat.; tel. 33 810
70 22, 604 836 409.

• Niemiecki - korepetycje, przygotowanie do matu-
ry i egzaminów A1, A2, B1, B2, C1; tel. 513 161 756.

• Profesjonalne korepetycje z matematyki dla
uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
i studentów w przystępnej cenie; tel. 695 978 615

• Sprzedam mieszkanie wyremontowane na Os.
Słowackiego; tel. 668 951 728.

• Sprzedam dom w Jawiszowicach o pow. 150 m2;
działka 9,3 ara. Tel.: 602 652 429.

• Sprzedam mieszkanie na os. Paderewskiego
(pow. 46,6 m2). Tel.: 880 700 628.

• Wynajmę kawalerkę 27m2 (pokój i kuchnia) na
osiedlu Słowackiego w Brzeszczach, 400 zł odstęp-
nego, cena do uzgodnienia. Tel.: 502 316 636.

• Sprzedam śliczne szczeniaki Yorki. Pieski za-
szczepione z aktualna książeczką zdrowia. Ro-
dzice do wglądu na miejscu. Ojciec porodowo-
dowy. Tel.: 792 617 273 lub 664 917 130.
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Rozmowa z Ann¹ Bawo³ek, bibliotekark¹ i na-
uczycielk¹ jêzyka polskiego.

Katarzyna Senkowska: Co sk³oni³o Pani¹ do
podjêcia pracy w bibliotece, z wykszta³cenia
jest Pani przecie¿ filologiem jêzyka polskiego?

Anna Bawo³ek: W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Brzeszczach zaczê³am pracowaæ w lutym
1965 roku. Na pocz¹tku nie mia³am kwalifikacji
bibliotekarskich. W tamtym czasie by³am œwie¿o
upieczon¹ absolwentk¹ Liceum Pedagogicznego,
dopiero póŸniej ukoñczy³am studia na Wydziale
Filologii Polskiej Uniwersytetu Œl¹skiego (kieru-
nek bibliotekoznawstwo i informacja naukowa).
Pracê magistersk¹ pisa³am jednak jeszcze na Wy-
dziale Pedagogiki i Psychologii, bo wtedy Wy-
dzia³ Filologii nie posiada³ tylu samodzielnych
pracowników naukowych. Uniwersytet by³ jesz-
cze bardzo m³od¹ placówk¹, ja zdoby³am dyplom
jako absolwentka drugiego rocznika UŒ (z wy-
k³adowców zapamiêta³am szczególnie pana Hen-
ryka Sawoniaka z Biblioteki Narodowej, podob-
nie dziekana wydzia³u germanistyki, który pro-
wadzi³ zajêcia z literatury powszechnej). W burz-
liwym czasie wprowadzenia stanu wojennego
ukoñczy³am równie¿ studia podyplomowe w Uni-
wersytecie Jagielloñskim. Wracaj¹c do Bibliote-
ki Publicznej, mieœci³a siê ona wtedy w starym
budynku Urzêdu Miasta i Gminy przy obecnej
ulicy Kosynierów. By³o to pomieszczenie jedno-
izbowe, ogrzewane piecem kaflowym, dosyæ
ciemne. Ksi¹¿ki posegregowane zosta³y wed³ug
numerów z inwentarza, istnia³ jedynie katalog al-
fabetyczny autorski. Dopiero po przeniesieniu
biblioteki do stra¿nicy w 1967 r. podjê³am pracê
nad u³o¿eniem ksi¹¿ek wed³ug klasyfikacji dzie-
siêtnej i za³o¿y³am katalog funkcjonuj¹cy wed³ug
tej zasady. Nowe pomieszczenie równie¿ sk³ada-
³o siê z jednej tylko izby, ale pokój by³ widny,
choæ bez ogrzewania na pocz¹tku. W zimie przed
zamarzniêciem chroni³y mnie dwie farelki. Pa-
miêtam, ¿e pojawi³a siê propozycja utworzenia
czytelni w s¹siaduj¹cym z bibliotek¹ pomieszcze-
niu, ju¿ nawet przywieŸliœmy sto³y i krzese³ka,
ale ówczesne w³adze stra¿y po¿arnej nie wyrazi-
³y na to zgody. W stra¿nicy pracowa³am wiêc do
1969 r., potem wyjecha³am na 12 lat do Jastrzê-
bia-Zdroju (gdzie prowadzi³am zajêcia w SP nr
4), nastêpnie wróci³am do Jawiszowic i w 1981 r.
znów podjê³am pracê jako bibliotekarka, tym ra-
zem w SP nr 1 w Brzeszczach. Od 1 stycznia 1984
r. zosta³am zastêpc¹ inspektora oœwiaty i wycho-
wania w Wydziale Oœwiaty UMiG, gdzie praco-
wa³am do koñca sierpnia 1989 roku, a potem rów-
nie¿ w SP nr 2 jako pedagog szkolny. Przez ca³y
ten czas mia³am jednak zawsze przynajmniej
cz¹stkê etatu w bibliotece.

K.S.: Jak w tamtym czasie wygl¹da³o czytel-
nictwo w gminie, jak przedstawia³a siê struk-
tura bibliotek?

A.B.: Jeœli chodzi o czytelnictwo, ju¿ w tamtym
okresie dzia³a³a bardzo dobrze rozwiniêta sieæ

bibliotek, które walczy³y o ka¿dego czytelnika.
W samych Brzeszczach istnia³y 3 takie placów-
ki: Miejska Biblioteka Publiczna w stra¿nicy,
o której ju¿ wspomnia³am, oprócz tego kopalnia
prowadzi³a osobno jeszcze dwie inne mieszcz¹-
ce siê w tzw. Rotundzie (dzisiejszy hotel Babel).
Pierwsza z nich charakteryzowa³a siê profilem
ogólnym zbiorów, natomiast biblioteka Notow-
ska, znajduj¹ca siê nad sal¹ kinow¹, gromadzi³a
ksi¹¿ki specjalistyczne, z których korzystali g³ów-
nie pracownicy kopalni z Dzia³u Postêpu Tech-
nicznego. Poza tym otwarta by³a jeszcze jedna
placówka na parterze budynku, w którym obec-
nie znajduje siê Nadwiœlañska Agencja Mieszka-
niowa. Biblioteki zosta³y bardzo dobrze zaopa-
trzone, kopalnia nie ¿a³owa³a œrodków finanso-
wych. Wszystkie pomieszczenia by³y ogrzewane
i schludnie urz¹dzone. Bibliotekê Miejsk¹ rozli-
czano z iloœci czytelników w zale¿noœci od iloœci
mieszkañców. Przede wszystkim obs³ugiwa³a ona
tzw. star¹ czêœæ miasta, g³ówny trzon czytelników
stanowili emerytowani górnicy, rolnicy, jednak
pojawia³o siê równie¿ du¿o m³odzie¿y, w tym
równie¿ z osiedla, pytaj¹cej najczêœciej o lektury
szkolne czy ich opracowania. Po jakimœ czasie
sama nawi¹za³am kontakt z nauczycielami klas
m³odszych w SP nr 1, w wyniku czego dzieci
przychodzi³y do biblioteki na zajêcia podczas któ-
rych wspólnie czytaliœmy baœnie. Prowadzono
tak¿e rozmowy o pisarzach. Warto wspomnieæ,
¿e oprócz biblioteki publicznej bardzo dobrze za-
opatrzone by³y równie¿ biblioteki szkolne i za-
k³adowe. W Jawiszowicach istnia³a na przyk³ad
biblioteka Zwi¹zku Zawodowego Górników,
mieszcz¹ca siê w baraku, który wybudowa³a
kopalnia. Kiedy placówka zosta³a rozwi¹za-
na, ksi¹¿ki przeznaczono do biblioteki szkol-
nej w Jawiszowicach. Za moich czasów powsta³
równie¿ punkt biblioteczny w Borze, który ob-
s³ugiwa³a pani Krystyna Sza³aœna, zlokalizowa-
ny w budynku dawnej stra¿y po¿arnej. Cieszy³
siê wtedy wielkim powodzeniem.

K.S.: Jako bibliotekarka mia³a Pani nieustan-
ny kontakt z czytelnikami. Czy wœród nich
pojawi³y siê osoby, które szczególnie zapad³y
w pamiêæ? Jeœli tak, z jakich powodów?

A.B.: Wielu czytelników wywar³o na mnie
wielki wp³yw. Czêsto przywo³ujê w pamiêci
pani¹ Nadziejê Wañkowicz, krewn¹ Jerzego
Kirchmayera - autora podrêczników historycz-
nych i ksi¹¿ki o Powstaniu Warszawskim. Pani
Nadzieja by³a osob¹ pochodz¹c¹ z krêgów szla-
checkich, mia³a przy tym rzadki dar barwnego
opowiadania. Czêsto przy herbacie przys³uchi-
wa³am siê jej ciekawym historyjkom o balach
i innych aspektach z ¿ycia sfery, która wtedy
odchodzi³a ju¿ w niepamiêæ. Drug¹ wspania³¹
postaci¹ by³a pani Helena Pecenik, matka dy-
plomaty, zawsze uœmiechniêta i pe³na optymi-
zmu. Jej serdecznoœæ, radosny sposób bycia
potrafi³y skutecznie przeciwdzia³aæ szaroœci
codziennej rutyny. Wiele osób przychodz¹cych

do biblioteki kszta³towa³o nie tylko mój nastrój,
ale równie¿ gust czytelniczy. Do nich z pew-
noœci¹ nale¿a³ pan Kazimierz Bielenin, przed-
wojenny wójt Brzeszcz, który by³ mi³oœnikiem
Jana Dobraczyñskiego. Pan Kazimierz przeczy-
ta³ wszystkie powieœci znanego pisarza, wiêc
by móc z nim dyskutowaæ, musia³am równie¿
poznaæ ca³y ten materia³. Jak widaæ pojawiali
siê czytelnicy zainteresowani twórczoœci¹ kon-
kretnych autorów. Pan Józef Góra z ulicy Li-
powej uwielbia³ na przyk³ad powieœci Józefa
Kraszewskiego. Pamiêtam, ¿e po te ksi¹¿ki
przychodzi³a pani Jadwiga Maruszowa. Cie-
kaw¹ postaci¹ by³a tak¿e pani Zofia Maruszo-
wa, która mieszka³a niedaleko koœcio³a œw.
Urbana. Czyta³a tylko w zimie, gdy¿ jako ¿ona
rolnika jedynie wtedy mog³a znaleŸæ na to czas.
W zimie odwiedza³ nas równie¿ pan Dionizy
Baran, gospodarz, cz³owiek bardzo œwiat³y i oczy-
tany. Razem z ksi¹¿kami przynosi³ mi gruszki,
ich smak do tej pory bardzo dobrze pamiêtam.
Z pani¹ Stefani¹ Zieliñsk¹, kierowniczk¹ Urzê-
du Stanu Cywilnego, rozmawia³yœmy natomiast
o powieœciach Emila Zoli i Tomasza Manna.
Do grona czêstych goœci zalicza³a siê tak¿e pani
Józefa Wójcik, która przychodzi³a do bibliote-
ki z dwójk¹ dzieci, wypo¿yczaj¹c ksi¹¿ki dla
siebie i dla maluchów, równie¿ panie Anna Fa-
ruga i Helena Korczyk, pan Wincenty Ma³y-
siak, pani Miros³awa Zawadzka, panowie An-
drzej Opalski, Krzysztof Matyjaszek, Piotr
Micor, pan Mitoraj, Stanis³aw Moroñ, Boles³aw
Marusza, czy Stanis³aw Górka. Z fiñskich dom-
ków przychodzi³a równie¿ pani Waleria Mize-
rowa po ksi¹¿ki dla siebie i syna. Zabierano te¿
zamówienia dla pani Heleny Hatalowej, która
jeszcze przed wojn¹ zdoby³a solidne wykszta³-
cenie, a w latach póŸniejszych spisywa³a dzien-
niki. Z m³odszych osób zapamiêta³am szcze-
gólnie braci Têczarów, chocia¿ mia³am ¿ywy
kontakt z wieloma nastoletnimi czytelnikami,
co zawsze sprawia³o mi niezmiern¹ radoœæ.
Wpadali nie tylko po ksi¹¿ki, ale równie¿ po-
¿aliæ siê na nauczycieli, ponarzekaæ na nadmiar
prac domowych. Wspiera³am ich jak umia³am
- uœmiechem, dobrym s³owem i rozmow¹.

K.S.: Jak kszta³towa³ siê wtedy rynek wydaw-
niczy w odniesieniu do bibliotek? Sk¹d najczê-
œciej zdobywano ksi¹¿ki?

A.B.: Jako bibliotekarka i polonistka bardzo ubo-
lewa³am nad tym, ¿e ksiêgarnie by³y tak s³abo
zaopatrzone. Ruch wydawniczy nigdy nie móg³
sprostaæ potrzebom czytelniczym. W pewnym
okresie nasza biblioteka miejska by³a zaopatry-
wana centralnie, otrzymywaliœmy wiêc wolumi-
ny z biblioteki powiatowej. Dobrze uk³ada³a siê
wspó³praca z ksiêgarniami w Brzeszczach, czyli
konkretnie z paniami Lucyn¹ Maruszow¹ i Te-
res¹ Rydzowsk¹, które wpuszcza³y mnie na za-
plecze i pozwala³y powybieraæ tytu³y, które na-
stêpnie wêdrowa³y na pó³ki w bibliotece. Wtedy
w ksi¹¿kach czêsto zdarza³y siê b³êdy, puste stro-
ny, du¿¹ czêœæ przesy³ek ze wzglêdu na niski stan-
dard drukarski musia³yœmy zwracaæ. Pamiêtam,
¿e najwiêksze problemy by³y z zakupem ency-
klopedii, które wtedy stanowi³y towar deficyto-
wy. Biblioteka znajdowa³a siê pod nadzorem
merytorycznym Biblioteki Powiatowej w

Czytanie to najpiêkniejsza zabawa,
jak¹ sobie ludzkoœæ wymyœli³a

W. Szymborska

WYWIAD
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Oœwiêcimiu i Biblioteki Wojewódzkiej, która
mieœci³a siê w Krakowie przy ulicy £obzow-
skiej. Nigdy nie mog³am sprostaæ temu, by zo-
sta³ osi¹gniêty wskaŸnik wojewódzki zasiêgu
czytelnictwa, poniewa¿ Brzeszcze mia³y tak
dobr¹ sieæ bibliotek. To jednak pozostawa³o
jedynie drugorzêdnym zmartwieniem, najwa¿-
niejsze przecie¿, ¿e mieszkañcy mieli pe³n¹
satysfakcjê i ogromny wybór. By³o to tym wa¿-
niejsze, ¿e w latach ’60 zacz¹³ siê czas, kiedy
wielu ludzi zdecydowa³o siê na uzupe³nienie
swojego wykszta³cenia. Coraz wiêcej osób
podejmowa³o studia zaocznie i wieczorowe, a wia-
domo, ¿e wtedy g³ównym Ÿród³em wiedzy po-
zostawa³y w³aœnie ksi¹¿ki.

K.S.: Co s¹dzi Pani o projekcie przeniesienia
biblioteki ze stra¿nicy w nowe pomieszczenia
znajduj¹ce siê w tzw. willi?

A.B.: Trudno o jednoznaczn¹ opiniê w tym te-
macie. Jeœli chodzi o lokalizacjê, przep³yw ludzi
jest na pewno wiêkszy w nowym miejscu. Zasta-
nawiam siê, czy wystarczy miejsc parkingowych
dla czytelników. Przeniesienie biblioteki stanowi
udogodnienie dla mieszkañców Siedlisk i Alejki,
jednak równie¿ utrudnienie dla ludzi mieszkaj¹-
cych na osiedlu. W moim odczuciu z wielu wzglê-
dów by³ to bardzo trudny krok. Argumenty sen-
tymentalne, takie jak przywi¹zanie czytelników
do biblioteki w stra¿nicy pozostaj¹ na pewno nie-
zwykle istotne. Trzeba jednak braæ pod uwagê
równie¿ nowe mo¿liwoœci, by nie dreptaæ w miej-
scu. Brak rozwoju to krok wstecz. Szkoda jed-
nak, ¿e ca³a sprawa pozostawa³a przez tyle czasu
w zawieszeniu, d³ugo nie mo¿na by³o na przy-
k³ad znaleŸæ konkretnej informacji dotycz¹cej
terminów przeniesienia ksiêgozbioru. Z drugiej
strony wydaje mi siê, ¿e szczególnie m³odzie¿
czeka na nowoczesn¹ czytelniê, zarówno w for-
mie woluminów jak i multimedialn¹ - rzetelny
punkt informacyjny, a z tego co wiem, nowe po-
mieszczenia maj¹ im j¹ zapewniæ.

K.S.: Wnioskujê wiêc, ¿e woli Pani kontakt
z ksi¹¿k¹ ni¿ ekranem komputera?

A.B.: Zdecydowanie. Obcowanie z ksi¹¿k¹ daje
mi wiele prawdziwej przyjemnoœci. To jakby
ca³y rytua³, na który oprócz przekazywanych in-
formacji sk³adaj¹ siê równie¿ format, zapach,
wygl¹d woluminu. Nie przeczê, ¿e Internet jest
przydatny i na pewno wielu ludzi korzysta z mo¿li-
woœci czytania tekstów wyœwietlanych na ekra-
nie. Dla mnie jest to jednak ostatecznoœæ, która
bardziej kojarzy mi siê z suchym zdobywaniem
informacji ni¿ odprê¿eniem i przyjemnoœci¹, na
które dziêki ksi¹¿ce zawsze mogê sobie w wol-
nych chwilach pozwoliæ.

W minionym roku zespó³ Têcza obcho-
dzi³ 7-lecie istnienia. W ci¹gu tych lat gru-
pa wyst¹pi³a 184 razy, w samym 2011 roku
a¿ 39. prezentuj¹c programy okolicznoœcio-
we, w tym jubileuszowe, oraz bior¹c udzia³
w licznych przegl¹dach zespo³ów artystycznych.

Pierwszy miesi¹c 2012 by³ dla Têczy bar-
dzo pracowity. 6 stycznia da³a koncert kolêdo-
wy w ramach uroczystoœci Trzech Króli w Kra-
kowie, 15 stycznia przed po³udniem wziê³a udzia³
w przegl¹dzie kolêd w Bojszowach Nowych, wie-
czorem koncert w koœciele Matki Bo¿ej w Jawi-
szowicach. PóŸniej odwiedzi³a równie¿ Dzienny
Dom Opieki Spo³ecznej w Oœwiêcimiu z okazji

Dnia Babci i Dziadka. W tym samym dniu poje-
cha³a równie¿ do Domów Opieki w Grojcu i Za-
torze z piosenk¹ i s³odyczami. Kolêdowa³a tak¿e
w koœciele œw. Urbana w Brzeszczach. Z opinii
sympatyków Têczy, którzy œledz¹ postêpy zespo³u
wynika, ¿e grupa coraz bardziej podnosi swój
poziom. Jest to na pewno owocem wytê¿onej pra-
cy wszystkich cz³onków zespo³u: Marii Foksiñ-
skiej, Haliny B¹k, Zenobii We³ny, Genowefy
Krawczyk, Joanny Gierek, Cecylii i Wiktora Her-
czek, Boles³awa Kurasiaka, Janusz Platy (gitara)
oraz instruktora muzycznego zespo³u Ferdynan-
da Foksiñskiego.
- Nie wyobra¿am sobie ju¿ ¿ycia bez zespo³u -
stwierdza przewodnicz¹ca Têczy Maria Foksiñ-
ska. - Ostatnie lata przelecia³y nam bardzo szyb-
ko, bo kalendarz mamy zwykle bardzo napiêty.
Trudno wyraziæ, jak bardzo cieszy nas taka ak-
tywnoœæ, z jakim zapa³em zbieramy siê na pró-
by i wystêpujemy przed publicznoœci¹ nie tylko
w naszej gminie, ale równie¿ w trakcie koncer-
tów wyjazdowych. W ubieg³ym roku na przyk³ad
nasz program zosta³ najwy¿ej oceniony podczas

pi¹tego Przegl¹d Twórczoœci Artystycznej w Chrza-
nowie. Spodoba³y siê stroje cygañskie, romskie
pieœni wykonane  - cytujê - „z werw¹ i polotem”.
Przygotowaliœmy równie¿ program z okazji Dnia
Kobiet, Matki i wiele innych, których nie sposób
wymieniæ. Mo¿e wspomnê jeszcze o 11 grudnia,
kiedy wyst¹piliœmy w Oœrodku Kultury z okazji
barbórki. Ca³y wieczór zosta³ podzielony na kil-
ka czêœci: typowo barbórkow¹, kabaret i program
cygañski w jêzyku romskim. Nasze starania zo-
sta³y docenione przez zebranych goœci, którzy
wype³nili widowniê do ostatniego miejsca. Po-
dobne opinie dodaj¹ nam skrzyde³ i zachêcaj¹ do
dalszej pracy, jednak najbardziej chyba ciesz¹ nas
wystêpy innego rodzaju - te, na które jesteœmy
zapraszani przez sanatoria, szpitale i domy opie-
ki spo³ecznej. W tym roku uda³o siê przygoto-

waæ wigiliê integracyjn¹ dla pensjonariuszy,
których ju¿ wczeœniej czêsto odwiedzaliœmy.
Byli to pacjenci z Domów Opieki z Zatora,
Grojca i z Fundacji Brata Alberta z Jawiszowic
oraz Œrodowiskowego Domu Samopomocy filia
Brzeszcze. Na wigilijnym stole znalaz³y siê tra-
dycyjne potrawy - ryby, sa³atka, kapusta z gro-
chem, kompot z suszonych owoców, makowce,
domowe ciasta oraz owoce i orzechy. Na ten wie-
czór zespó³ przygotowa³ program kolêdowy, do
którego zaprosiliœmy mi³ych goœci. Pensjonariu-
sze zostali wiêc ubrani w stroje kolêdnicze, by³y
równie¿ ¿yczenia z op³atkiem, a pod choink¹ zna-
laz³y siê prezenty. Radoœci i œpiewom nie by³o
koñca. Bardzo prze¿ywam i cieszê siê ka¿dym
wieczorem wigilijnym z rodzin¹, ale tamto spo-
tkanie na zawsze pozostanie w mojej pamiêci -
podsumowuje Pani Maria.

Zespó³ Têcza sk³ada serdeczne podziê-
kowanie za pomoc w zorganizowaniu wy-
¿ej wymienionych imprez pracownikom
Oœrodka Kultury oraz Pani Dyrektor Ma³-
gorzacie Wójcik, Komisji Zak³adowej
WZZ Sierpieñ ’80 z KWK Brzeszcze oraz
Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoœæ
przy KWK Brzeszcze za dofinansowanie
naszej dzia³alnoœci.

Têczowa historia

Podziêkowanie
Wszystkim, którzy wziêli udzia³ w pogrzebie

sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Rodzina

œp. Marii Gibas

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Wigilia 2011 w OK

Sprostowanie
W ostatnim numerze Odg³osów Brzeszcz w

artykule pt. „A wolnoœæ przysz³a od wschodu” do-
tycz¹cym wyzwolenia obozu pojawi³ siê b³¹d dru-
karski - chodzi³o o wêgierskich ¯ydów.
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Czytelnictwo

Ksi¹¿ka ze zwierzakiem

Nie zabrak³o nas równie¿ na Miêdzynarodowym
Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej. Pa-
nie wziê³y udzia³ w warsztatach, obejrza³y stoiska
m. in. z Belgii, Francji czy Wêgier. Mia³y te¿ oka-
zjê obejrzeæ niepowtarzalny pokaz mody, inspi-
rowany koronk¹.

Fred Bodsworth
Odmieniec

Kanadyjski pisarz, mi³oœnik
ptaków i przyjaciel Indian,
opowiada o ptasim odmieñ-
cu i o mi³oœci dwojga ludzi,
pochodz¹cych z ró¿nych
œrodowisk - Indianki i kana-
dyjskiego biologa. Wszyscy
troje s¹ odmieñcami na tle œrodowiska, w którym
siê wychowywali. Historia dwojga m³odych lu-
dzi i pary gêsi pokazuje, jak du¿¹ rolê odgrywa
mi³oœæ w ¿yciu ka¿dego ¿ywego stworzenia. To
w³aœnie mi³oœæ i wiernoœæ czyni¹ nas ludŸmi. Tego
mo¿emy siê uczyæ od zwierz¹t.

Kitty Crowther
Mój przyjaciel Szymon

Pewnego dnia ma³y kos
o imieniu Tymon posta-
nawia zwiedziæ œwiat.
Bardzo pragnie zobaczyæ
morze. Podczas swojej
podró¿y poznaje mewê - Szymona. Tak siê roz-
poczyna historia wielkiej przyjaŸni. Szymon za-
prasza Tymona do swojego miasteczka. Jednak
jego mieszkañcy odrzucaj¹ czarnego przyjaciela
Szymona, a¿ do momentu, gdy ma miejsce pew-
ne zdarzenie...
Wyj¹tkowa ksi¹¿ka o sile przyjaŸni, znaczeniu
wspólnych pasji a jednoczeœnie zaletach ró¿no-
rodnoœci, odmiennoœci. Opowieœæ o trudach tole-
rancji, akceptacji.

Biblioteczne pó³ki pe³ne s¹ wielu wartych uwagi ksi¹¿ek, których boha-
terami s¹ zwierzêta - zarówno dla doros³ych jak i dla dzieci. W kolejnych
numerach Odg³osów Brzeszcz bêdziemy prezentowaæ „ksi¹¿ki ze zwie-
rzakiem”, które warto przeczytaæ. W tym miesi¹cu bohaterem s¹ ptaki:

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

W naszym projekcie, jak sama nazwa wskazuje, mobilizujemy nie tyl-
ko przez czytanie. Jednym z elementów, który nie koniecznie kojarzy
siê z bibliotek¹, s¹ wycieczki pod has³em „Babskie podró¿e niezbyt
du¿e czyli tu¿ za miedz¹ mo¿e byæ ciekawie”.
Pierwszym wyjazdem w ramach projektu by³a wycieczka do Górek
Wielkich. Panie mia³y okazjê zwiedziæ „Chlebow¹ Chatê”, zobaczyæ
plenerow¹ wystawê rzeŸb i obrazów wokó³ Muzeum Zofii Kossak oraz
uczestniczyæ w koncercie „Projekt Chopin” inauguruj¹cym „Artystycz-
ne Lato u Kossaków”.

Barwne opowieœci o tradycji By³a równie¿ okazja do samodzielnego wypieku
podp³omyków

Miêdzynarodowe stoiska wystawowe

Warsztaty koronki klockowej

W grudniu uczestniczki projektu wziê³y udzia³ w
Koncercie Œwi¹tecznym  Zespo³u Pieœni i Tañca
„Œl¹sk” w Sali Lustrzanej na Zamku w Pszczynie.

W westybulu Zamku pszczyñskiego - poczêstunek w
postaci lampki wina, soku lub likieru

Zapraszamy do udzia³u równie¿ w innych for-
mach - ju¿ w lutym w Bibliotece w Wilczkowi-
cach odbêd¹ siê warsztaty z pani¹ Gra¿yn¹ Co-
pik, pod has³em SCRAPBOOKING (24.02.2012 r.
godz. 17.00), a w marcu spotkanie autorskie w ra-
mach Wêdruj¹cej Kawiarenki Literackiej: „Gadu
gadu z... Marzen¹ Filipczak”.
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Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK

Kultura

Brzeszcze-BórBrzeszcze-BórBrzeszcze-BórBrzeszcze-BórBrzeszcze-Bór
13.02 Warsztaty plastyczne (11.00-13.00).
12.02 Kulig Doliną Czarnej Wisełki; zapraszają Klub
Emerytów i Seniorów, SO nr 5 oraz DL.
15.02 „Spacer zimowym szlakiem - fotografujemy zi-
mowe plenery”; wystawa zdjęć (10.00-13.00).
16.02 Wyjazd na lodowisko do Czechowic-Dziedzic
(10.00-14.00).
17.02 „Czy można polubić Koszmarnego Karolka?” -
spotkanie biblioteczne (15.30-16.30).
18.02 Wieczorek karnawałowy w Klubie Emerytów
i Seniorów.
20.02 Wyjazd do kręgielni na Wolę (10.00-14.00).
22.02 Kulig (10.00-14.00); spotkanie międzyplacówkowe.
24.02 Wyjazd na basen w Brzeszczach (11.00-14.00).
29.02 Warsztaty plastyczne „Wiklina papierowa” (17.00).

WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
2.02 Dyskoteka karnawałowa dla uczniów SP (15.00).
13.02 Warsztaty plastyczne (15.00-17.00).
14.02 „Spacer zimowym szlakiem - fotografujemy zi-
mowe plenery”; wystawa zdjęć (10.00-13.00).
16.02 Wyjazd na lodowisko do Czechowic-Dziedzic
(10.00-14.00).
20.02 Wyjazd do kręgielni na Wolę (10.00-14.00).
21.02 „Szukam przyjaciela” - spotkanie biblioteczne”
(10.00-12.00).
22.02 Kulig (10.00-14.00) - spotkanie międzyplaców-
kowe w Brzeszczach-Borze.
23.02 Warsztaty plastyczne (14.00-16.00).
24.02 Wyjazd na basen w Brzeszczach (11.00-14.00).
28.02 Warsztaty plastyczne „Wiklina papierowa” w ra-
mach projektu „Zręczne baby” (17.00).

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego
13.02-24.02 Ferie ze świetlicą (zajęcia plastyczne, wy-
jazd na lodowisko, wyjście na basen i na halę sportową,
wyjazd do teatru, zwiedzanie Galerii Książki i Powiato-
wej Straży Pożarnej, turniej tenisa stołowego, wyjście
do kina. Szczegóły na plakatach i w świetlicy.)

Zajęcia stałe:
W poniedziałki zajęcia taneczne:
grupa początkująca starsza (15.00-16.00),
grupa początkująca młodsza (16.00-17.00).
W środy zajęcia taneczne:
grupa zaawansowana (16.00-17.00).
W czwartki Klub Aktywnych Panów (17.00-19.30).
W piątki spotkania z piosenką - próby dziewczęcej gru-
py wokalnej (16.00).
(W czasie ferii zajęć stałych nie będzie).
Klub Seniora zaprasza w czwartki (14.00-16.00).

Œwietlica w ZasoluŒwietlica w ZasoluŒwietlica w ZasoluŒwietlica w ZasoluŒwietlica w Zasolu
1.02 Warsztaty ceramiczne dla kobiet.
11.02 Kulig do Ustronia Doliną Dobki, szczegóły na
plakatach.
14.02 Zajęcia świetlicowe, gry, zabawy.
15.02 „Styropianowe wybijanki” - zajęcia plastyczno-
techniczne.
16.02 Wyjazd na basen.
17.02 Zajęcia taneczne.
21.02 „Małe co nieco” - zajęcia kulinarne.

22.02 Kulig dla dzieci lub zajęcia w plenerze.
23.02 Wyjazd na lodowisko.
24.02 Zajęcia taneczne.

We wtorki i czwartki zajęcia aerobiku.
W piątki spotkanie w młodzieżowym klubie dyskusyj-
nym. Szczegóły w świetlicy oraz na plakatach.

Przecieszyn
15.02 „Małe i duże z Julką i Julkiem podróże” (17.00).
16.02 Wyjazd na lodowisko do Czechowic-Dziedzic
(10.00).
20.02 Wyjazd do kręgielni na Wolę (10.00).
22.02 Kulig na Borze (10.00).
24.02 Basen pod Platanem (10.00).
Szczegółowe informacje na plakatach.

Zespół Przecieszynianki zaprasza na spotkania we
wtorki (17.00).
Klub Malucha Chatka Puchatka zaprasza na spotka-
nia w środy i piątki (15.00-18.00).
Huragan Babski zaprasza w czwartki (17.00).

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
2.02 Zabawa karnawałowa dla uczniów SP Skidziń (15.00)
11.02 Klub Emerytów i Rencistów w Skidziniu zapra-
sza na karnawałowy wieczorek taneczny. Szczegóły
na plakatach (18.00).
13.02 Milionerzy - konkurs oparty na popularnym tele-
turnieju (11.00).
14.02 Wyjazd na lodowisko do Czechowic (10.00).
15.02 Od każdego coś smacznego - zajęcia kulinarne
(11.00).
16.02 Turniej tenisa stołowego: Skidziń kontra Oś.
Szymanowski w Brzeszczach (10.00).
17.02 Zajęcia w hali i na basenie w Brzeszczach (10.00).
20.02 Wyjazd do Teatru Banialuka w Bielsku. W pro-
gramie: zwiedzanie kulis, spotkanie z aktorami, warsz-
taty, spektakl teatralny (10.00).
21.02 Warsztaty tworzenia biżuterii (16.30).
22.02 Wyjazd na kręgielnię w Woli (10.00).
23.02 Wyjazd do kina Planet Cinema i zwiedzanie
obiektu Powiatowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
24.02 Popołudnie rozmaitości - dla każdego coś cie-
kawego. Szczegóły na plakatach.
Ponadto:
Wtorki - aerobic dla pań (19.00).
Środy - próby i spotkania okolicznościowe zespołu
Skidzinianie (19.00).

oœ. Paderewskiegooœ. Paderewskiegooœ. Paderewskiegooœ. Paderewskiegooœ. Paderewskiego
7.02 Warsztaty ceramiczne dla pań.
13.02-27.02 Ferie z świetlicą: wyjazd na lodowisko,
kulig na Borze, wyjazd do kręgielni na Wolę, kącik ku-
linarny, zajęcia świetlicowe, wyjście na basen.

W czasie ferii świetlica jest czynna od 10.00 do 16.00.

17 lutego Turniej Gry w Remika; wpisowe 5 zł
(17.00). Zapisy i szczegółowe informacje w świetli-
cy osiedlowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych!

Organizatorzy

Repertuar
3-5.02.2012
godz. 15.50 MUPPETY 2D
godz. 17.30 DZIEWCZYNA Z TATUAŻEM 2D
godz. 20.30 DZIEWCZYNA Z TATUAŻEM 2D
6.02.2012 nieczynne
7-9.02.2012
godz. 17.30 MUPPETY 2D
godz. 19.00 DZIEWCZYNA Z TATUAŻEM 2D
10.02.2012
godz. 18.00 ALVIN I WIEWIÓRKI 3 2D
godz. 19.30 ODROBINA NIEBA 2D
godz. 21.30 ODROBINA NIEBA 2D
11-12.02.2012
godz. 17.30 ALVIN I WIEWIÓRKI 3  2D
godz. 19.00 ODROBINA NIEBA 2D
godz. 21.00 ODROBINA NIEBA 2D
13.02.2012 nieczynne
14.02.2012 FILMOWE FERIE
godz. 10.00 PIĘKNA I BESTIA 3D
godz. 11.30 ALVIN I WIEWIÓRKI 3 2D
WALENTYNKI
godz. 17.30 ODROBINA NIEBA 2D
godz. 19.00 Pokaz sztuki barmańskiej
godz. 19.30 LISTY DO M 2D
15-16.02.2012 FILMOWE FERIE
godz. 10.00 PIĘKNA I BESTIA 3D
godz. 11.30 ALVIN I WIEWIÓRKI 3 2D
godz. 18.00 ALVIN I WIEWÓRKI 3 2D
godz. 20.00 ODROBINA NIEBA 2D
17.02.2012
PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH I PODRÓŻY
EKSTREMALNYCH
godz. 11.00 WYPRAWA NIESŁYCHANA BENEDYK-
TA I JANA - ŁUKASZ WIERZBICKI DLA DZIECI
godz. 17.00 KULTOWE SZCZYTY RYSZARDA
PAWŁOWSKIEGO
godz. 19.00 BESKIDY Z LOTU PTAKA - JAROSŁAW
JÓZIK
godz. 19.30 HAJER W AFRYCE - MIECZYSŁAW BIENIEK
godz. 21.30 KUKUCZKA - DOKUMENT
18-19.02.2012
godz. 15.00 PIĘKNA I BESTIA 3D
godz. 16.30 PODRÓŻ NA TAJEMNICZĄ WYSPĘ 3D
godz. 18.00 ODROBINA NIEBA 2D
godz. 20.00 RZEŹ 2D
20.02.2012 nieczynne
21-23.02.2012 FILMOWE FERIE
godz. 10.00 PIĘKNA I BESTIA
godz. 11.30 PODRÓŻ NA TAJEMNICZĄ WYSPĘ 3D
godz. 18.30 RZEŹ 2D
godz. 20.00 ODROBINA NIEBA 2D
24.02.2012
godz. 18.00 PODRÓŻ NA TAJEMNICZĄ WYSPĘ 3D
godz. 20.00 RÓŻA 2D
25.02.2012
godz. 21.00 RÓŻA 2D
26.02.2012
godz. 18.00 PODRÓŻ NA TAJEMNICZĄ WYSPĘ 3D
godz. 20.00 RÓŻA 2D
27.02.2012 nieczynne
28-01.03.2012
godz. 18.00 PODRÓŻ NA TAJEMNICZĄ WYSPĘ 3D
godz. 20.00 RÓŻA 2D
2-4.03.2012
godz. 15.45 HUGO I JEGO WYNALAZEK 3D
godz. 18.00 SPADKOBIERCY 2D
godz. 20.00 SPADKOBIERCY 2D
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Kultura

Kalendarium przedsiêwziêæ
w lutym

2 lutego, godz.16.00 (sala widowiskowa OK)
Cień Ojca - spektakl na podstawie książki Jana Do-
braczyńskiego w wykonaniu młodzieży oazowej z Kęt.

6 lutego, godz. 17.15 (Biblioteka Główna)
(Nie)zwykłe czytanki - zapraszamy dzieci od lat 8.

8 lutego godz.17.00 (sala nr 30)
Spotkanie w Klubie Nieprofesjonalnej Twórczości Lite-
rackiej Pióromani.

11 lutego
Dziewczyny z kalendarza - Gala Sylwestrowa; wy-
jazd na spektakl do Teatru Polskiego w Bielsku Białej
spod Ośrodka Kultury o godz.17.45.
Koszt: bilet normalny z przejazdem i ubezpieczeniem
- 70 zł, bilet ulgowy z przejazdem i ubezpieczeniem -
60 zł (emeryci, renciści).
Szczegóły i zapisy w OK (pok. 34) do 31 stycznia.

11 lutego, godz. 9.00 (hala sportowa)
Halowy Turniej Tenisa Ziemnego Amatorów, gra
pojedyncza.
Zapisy i informacje w hali sportowej, tel. 32 716 56 71.

12 lutego, godz.15.00 (sala widowiskowa)
Walentynkowy koncert Akademii Mażoretek Gracja

13-15 lutego, w godz.10.00-13.00 (OK)
Zimowa akcja - Ferie w mieście

W cztery dni dookoła świata: zajęcia plastyczne dla
dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

13-17 lutego, godz.9.00-13.00 (hala sportowa)
Sportowe ferie w mieście - szczegóły na stronie
www.ok.brzeszcze.pl (w programie m.in. Turnieje gier
sportowych, zawody wspinaczkowe i inne atrakcje).

20-23 lutego, w godz.10.00-13.00 (OK)
Bajkowy zawrót głowy - interaktywne zajęcia teatral-

16 i 23 lutego, godz. 10.00 (Biblioteka Publiczna
w Zasolu)
Makaronowe cuda - tworzymy makaronowe stwory.

16 lutego, godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
Strachy na lachy - tym razem magiczny turniej -
zapraszamy dziewczyny z klas III-VI.

17 lutego, godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
Strachy na lachy - tym razem magiczny turniej -
zapraszamy chłopców z klas III-VI.

23 i 24 luty, godz. 10.00-12.00 (Biblioteka Główna)
Mali badacze znów w akcji - dla dzieci w wieku
od 8 do 12 lat.

20 lutego, godz. 17.15 (Biblioteka Główna, s. nr 30)
Julek i Julka, mali badacze - czyli spotkania dla
tych, którzy lubią wiedzieć. Dla dzieci od 5 do 7 lat.

no-plastyczne dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Zapisy
w OK od 1 lutego.

21 lutego, godz.16.00-18.30 (sala widowiskowa)
Bajkowy bal karnawałowy
Okres karnawału to świetny czas na zabawę, także dla
najmłodszych. Aktorzy w kolorowych, bajkowych stro-
jach specjalnie dla nich przygotowali taneczne zabawy
i rozśpiewane konkursy. To będzie niezapomniane po-
południe, pełne dobrego humoru i wesołych piosenek.
W programie: zabawy taneczne, konkursy, w tym kon-
kurs na najładniejszy strój oraz wybór Króla i Królowej
Balu. Wstęp: 10 zł (dzieci), 5 zł (dorośli), ilość miejsc
ograniczona. Zapisy od 1 do 17 lutego w pok. 34.

STRRRRASZNIE FAJNE FERIE W BIBLIOTEKACH:

24 lutego, godz. 17.00 (Biblioteka Publiczna
w Wilczkowicach)
Baba potrafi... czyli mobilizowanie nie tylko przez
czytanie - zapraszamy na warsztaty z Grażyną Co-
pik pod hasłem Scrapbooking.

25 lutego, godz.18.00 (sala widowiskowa)
Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy - koncert
charytatywny dla czteroletniej Nikolki Kurpas
z Brzeszcz. W programie: Krzywa Alternatywna
(Oświęcim), Ziemia Kanaan (Stalowa Wola), Eight
Balls (Brzeszcze).

27 lutego, godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
Rozmowy nie tylko o książkach zapraszają na
spotkanie z Iwoną Krawczyk i Piotrem Niedzielą
pod hasłem: „Plecak pełen przygód, czyli 180 dni
podróży po Ameryce Południowej”.



24 Odg³osy Brzeszcz    luty 2012

K R O N I K A    K R Y M I N A L N A

* * * * *

Krymina³y

AudraAudraAudraAudraAudra
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Od 1 stycznia 2012 roku we-
sz³y w ¿ycie zmiany w Ustawie o
ochronie zwierz¹t. Zwiêksza ona
kary za znêcanie siê nad zwierzê-
ciem, a tak¿e zakazuje ona m in.
sta³ego trzymania psów na ³añcu-
chach, odstrzeliwania b³¹kaj¹cych
siê zwierz¹t domowych przez my-
œliwych oraz przycinania psom
ogonów i uszu.

Najwa¿niejsze zmiany to:
- zakaz sprzeda¿y psów na targowi-
skach, targach i gie³dach;
- zakaz sprzeda¿y psów poza miej-
scami chowu i hodowli;
- zakaz rozmna¿ania psów i kotów
w celach handlowych (nie dotyczy
hodowli zwierz¹t zarejestrowanych
w organizacjach, których statutem
jest dzia³alnoœæ zwi¹zana z hodowl¹
psów i kotów rasowych);
- zabrania siê te¿ nabywania zwie-
rz¹t na targowiskach i poza miejsca-
mi chowu i hodowli;
- zakaz przycinania psom uszu i ogo-
nów;
- zakaz u¿ywania do pracy lub w
celach sportowych zwierz¹t zbyt sta-
rych lub zbyt m³odych;
- zakaz nara¿ania zwierz¹t gospodar-
skich i domowych na warunki at-
mosferyczne groŸne dla ich zdrowia
i ¿ycia;
- zakaz transportu i przetrzymywa-
nia ¿ywych ryb przeznaczonych na
sprzeda¿ bez wody;

- zakaz sta³ego trzymania psów na
uwiêzi ponad 12 godzin i na ³añcu-
chu krótszym ni¿ 3 metry;
- wprowadzenie obowi¹zku pusz-
czania psów poza w³asnym terenem
tylko z oznakowaniem umo¿liwia-
j¹cym identyfikacjê w³aœciciela;
- obowi¹zek sporz¹dzania przez
gminy corocznych planów opieki
nad zwierzêtami bezdomnymi i za-
pobiegania bezdomnoœci;
- zakaz od³awiania zwierz¹t bez-
domnych, jeœli nie ma dla nich
miejsc w schronisku;
- zniesienie przepisu, ¿e myœliwym
wolno zabijaæ psy i koty;
- zwiêkszenie kar wiêzienia do 3
lat za znêcanie siê lub zabicie
zwierzêcia;
- zniesienie ograniczeñ grzywny za
znêcanie siê nad zwierzêtami;
- podniesienie wysokoœci nawi¹zki
orzekanej przez s¹d od sprawców
przestêpstw przeciw zwierzêtom na
rzecz organizacji prozwierzêcych do
100 tys. z³otych oraz wprowadzenie
kary zakazu posiadania zwierzêcia
do 10 lat.

Ponadto, w œwietle znowelizowanych
przepisów, osoba, która napotka po-
rzuconego psa lub kota, w szczegól-
noœci pozostawionego na uwiêzi, ma
obowi¹zek powiadomiæ o tym naj-
bli¿sze schronisko dla zwierz¹t, stra¿
miejsk¹ lub policjê.

Przypominamy o zmianach
w Ustawie o Ochronie Zwierz¹t

KPPKPPKPPKPPKPP

2 stycznia o godz. 17.50  w Jawiszowicach na ul. Kusociñskiego jad¹cy  na
rowerze 18-latek zosta³ zaczepiony i pobity przez trzech sprawców, którzy
nastêpnie skradli mu rower górski oraz plecak z zawartoœci¹ dokumentów
i pieniêdzy w kwocie 50 z³. Policjanci niezw³ocznie wszczêli poszukiwania
sprawców,  w trakcie których ustalili, ¿e zwi¹-
zek ze spraw¹ maj¹ trzej m³odzi mieszkañcy
Brzeszcz: 16, 17 i 19-latek. Podejrzani zo-
stali zatrzymani w miejscach zamieszkania.
Podczas przeszukania mieszkania jednego
z nich ujawniono telefon komórkowy marki
Nokia pochodz¹cy z rozboju, którego doko-
nali kilka dni wczeœniej w Brzeszczach przy
ul. Aleja Dworska. Tam pobili 20-letniego
mieszkañca Jawiszowic, któremu skradli te-
lefon komórkowy oraz pieni¹dze w kwocie
70 z³otych. Jak siê okaza³o, zatrzymani byli
równie¿ sprawcami rozboju na ministrantach
(11 i 13-latkach), którego dokonali tego samego dnia  w odstêpnie kilkuna-
stu minut. Id¹cym ul. Akacjow¹ ministrantom zagrozili pobiciem i skradli
600 z³. Zatrzymani 17 i 19-latek byli ju¿ notowani przez Policjê za prze-
stêpstwa kryminalne, m. in. w³amania.

4 stycznia o godz. 13.00 w Brzeszczach na ul. Ofiar Oœwiêcimia policjanci
zatrzymali 41-letni¹ mieszkankê Brzeszcz, która jecha³a samochodem mar-
ki Nissan, pomimo s¹downie orzeczonego zakazu kierowania pojazdami.
Ponadto pope³ni³a równie¿ wykroczenie gdy¿ podczas badania stanu trzeŸ-
woœci okaza³o siê, ¿e prowadzi³a samochód w stanie po u¿yciu alkoholu
(0,37 promila alkoholu).

9 stycznia o godz. 6.00 w Brzeszczach na ul. Ofiar Oœwiêcimia dosz³o do
kolizji drogowej, w której jak ustalili policjanci, kieruj¹cy samochodem
marki Toyota nie ust¹pi³ pierwszeñstwa kieruj¹cej samochodem marki Re-
nault Kangoo, 38-letniej mieszkance Brzeszcz. Po przeprowadzonym ba-
daniu okaza³o siê, ¿e kierowca toyoty prowadzi³ w stanie nietrzeŸwym -
2,39 promila alkoholu.

11 stycznia o godz. 19.00 policjanci z Komisariatu Policji w Brzesz-
czach podjêli interwencjê wobec nietrzeŸwego 31-letniego mieszkañ-
ca Brzeszcz. Funkcjonariusze otrzymali zg³oszenie, i¿ nietrzeŸwy mê¿-

czyzna siedzi na parapecie okna mieszkania znajduj¹cego siê na I piê-
trze budynku przy ul. S³owackiego w Brzeszczach. Funkcjonariusze
niezw³ocznie udali siê na miejsce i podjêli rozmowê z mê¿czyzn¹. Na
miejsce przyby³y równie¿ s³u¿by ratunkowe, w tym stra¿acy z oœwiê-

cimskiej jednostki ratowniczo-gaœniczej, którzy pod oknem
roz³o¿yli skokochron. Nastêpnie policjanci wtargnêli do
mieszkania i obezw³adnili mê¿czyznê. Po przeprowadzonym
badaniu okaza³o siê, ¿e jest nietrzeŸwy (2,73 promila alko-
holu), w zwi¹zku z tym zosta³ przewieziony do bielskiej izby
wytrzeŸwieñ.

18 stycznia oko³o 14.00 funkcjonariusze SM Brzeszcze skiero-
wani zostali w rejon pawilonów PSS na os. S³owackiego w Brzesz-
czach, gdzie mia³ le¿eæ jakiœ mê¿czyzna. Na miejscu okaza³o
siê, ¿e jest to nietrzeŸwy (3,67 promila alkoholu) 42-letni To-
masz Cz. Ze wzglêdu na stan w/w przewieziono go do Izby Wy-
trzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

20 stycznia ok. godz. 21.00 do jednego z mieszkañ przy ul. Wodnej w Ja-
wiszowicach wtargn¹³ 29-letni mieszkaniec Brzeszcz z ¿¹daniem pieniê-
dzy. Kiedy ich nie otrzyma³, uderzy³  24-latka i skrad³ mu telefon komórko-
wy. Policjanci ustalili, ¿e zwi¹zek ze spraw¹ ma 29-letni mieszkaniec
Brzeszcz poszukiwany listem goñczym w celu umieszczenia w zak³adzie
karnym. Podejrzany zosta³ zatrzymany nastêpnego dnia rano w jednym
z mieszkañ w Brzeszczach.

Na terenie gminy Brzeszcze pojawili siê przedstawiciele handlowi oferu-
j¹cy zakup dekoderów telewizji cyfrowej. Nie by³oby w tym niczego niepo-
koj¹cego gdyby nie fakt, ¿e zapewniaj¹ przy tym, i¿ niebawem zniknie nada-
wanie sygna³u telewizyjnego w formie analogowej - umowê trzeba podpisaæ
natychmiast, gdy¿ nastêpnego dnia lista zostaje zamkniêta i nie bêdzie ju¿
takiej mo¿liwoœci. Celem przedstawiciela jest namówienie zainteresowanych
na zakup bardzo drogich dekoderów i us³ugi monterskiej. Nale¿y przy tym
wp³aciæ zaliczkê za zarezerwowany sprzêt. Trzeba podkreœliæ, ¿e sw¹ ofertê
kieruj¹ g³ównie do osób starszych, czêsto wykorzystuj¹c ich niewiedzê.

List do Redakcji

Od paru dni  temperatura  w na-
szym regionie oscyluje poni¿ej -10
C, co stanowi bardzo trudny okres
dla bezdomnych przebywaj¹cych
w nieogrzewanych pustostanach, al-
tanach czy ³awkach. Stra¿nicy sta-
raj¹ siê kontrolowaæ wytypowane
miejsca, w których mog¹ przebywaæ
bezdomni, jednak najbardziej li-
czymy na informacje od mieszkañ-
ców, która w znacz¹cy sposób przy-
spiesza czas interwencji i mo¿e ura-
towaæ ¿ycie. W Stra¿y Miejskiej
w Brzeszczach funkcjonuje nocle-

gownia, która jest dostêpna dla ka¿-
dego bezdomnego z terenu gminy
Brzeszcze. Noclegownia czynna jest
przez ca³y rok w godz. 17.00-7.00,
w œwiêta ustawowe - ca³odobowo.
Wszystkie osoby przebywaj¹ce maj¹
zapewniony gor¹cy posi³ek, ciep³¹ k¹-
piel oraz zostaj¹ wyposa¿eni w œrodki
czystoœci i higieny osobistej.
Pod nr tel.: 986 oraz (32) 737 38
36; (32) 21 11 347 mo¿na zg³aszaæ
informacje o osobach bezdomnych.

Krzysztof TKrzysztof TKrzysztof TKrzysztof TKrzysztof Tokarzokarzokarzokarzokarz
Komendant Stra¿yKomendant Stra¿yKomendant Stra¿yKomendant Stra¿yKomendant Stra¿y
Miejskiej w BrzeszczachMiejskiej w BrzeszczachMiejskiej w BrzeszczachMiejskiej w BrzeszczachMiejskiej w Brzeszczach

Apel

KPP Oœwiêcim - jeden ze sprawców rozboju
Brzeszcze 5.01.2012

* * * * *
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Sport

Jawiszowianie chc¹ siê przebijaæ w „cia-
snej tabeli” oœwiêcimskiej klasy A.

W bardzo zbli¿onym do jesiennego zesta-
wienia wystartuje w rundzie rewan¿owej dru-
¿yna z Jawiszowic. Trener nie jest do koñca za-
dowolony z jesiennego dorobku.
- Uciek³o przynajmniej piêæ punktów - mówi
Wojciech W³odarczyk. - W jesiennych meczach
z grojeck¹ Solavi¹, Zaborzank¹ i Bobrkiem mo-
gliœmy wiêcej „ugraæ”, ale o pierwszej rundzie
trzeba ju¿ zapomnieæ. Teraz musimy dobrze prze-
pracowaæ okres przygotowawczy. Chodzi o to,
aby przebijaæ siê w górê tabeli. Naszym celem
jest bezpieczne utrzymanie pozycji - dodaje tre-
ner W³odarczyk, który przej¹³ zespó³ po Rafale
Przemyku. W czubie tabeli oœwiêcimskiej klasy
A prawie wszystko jest ju¿ jasne. Tylko prawdzi-
wy kataklizm móg³by odebraæ pi¹toligow¹ pro-
mocjê Sole £êki. Pozosta³e ekipy dzieli niewiel-
ki dystans.
- Musimy mieæ siê na bacznoœci. Z jednej strony
tracimy tylko piêæ punktów do trzeciego Gorzo-
wa, ale tak¿e piêæ „oczek” dzieli nas od ostatnie-
go Strumienia Polanka Wielka - przypomina
W³odarczyk. Jawiszowianie trenuj¹ trzy razy w ty-
godniu. W poniedzia³ki maj¹ zajêcia na boisku,
a w œrody i czwartki w sali gimnastycznej. Do

tego dochodz¹ sobotnie sparingi. Trener zapla-
nowa³ dziewiêæ gier kontrolnych. Rywalami ze-
spo³u z Jawiszowic bêd¹ LKS Skidziñ, Górnik
Brzeszcze, KS Che³mek, Zgoda Malec, Zabo-
rzanka Zaborze, Unia Oœwiêcim, So³a Oœwiê-
cim, LKS Rydu³towice i KS Bestwinka. Inau-
guracja w oœwiêcimskiej klasie A odbêdzie siê 7
kwietnia. Pierwszy mecz LKS Jawiszowice ro-
zegra na wyjeŸdzie z Zaborzank¹ Zaborze. Jesie-
ni¹ podopieczni Wojciecha W³odarczyka zremi-
sowali z tym zespo³em na w³asnym stadionie 3:3.
- Powinniœmy wtedy spokojnie wygraæ - uci-
na trener. W kadrze zespo³u z Jawiszowic nie
bêdzie wielkich zmian. Do najwa¿niejszej doj-
dzie na pozycji bramkarza. Na zagraniczny
wyjazd zdecydowa³ siê bowiem Pawe³ Joñ-
czyk. Prawdopodobnie jego miejsce zajmie
Krzysztof Borgosz. To doœwiadczony golki-
per, który ostatnio strzeg³ bramki Skidzinia,
Strumienia Polanka Wielka i Piotrowic. Wio-
senna kadra zespo³u z Jawiszowic bêdzie siê
sk³ada³a z 18-20 pi³karzy. Tymczasem podczas
klubowego zebrania wybrano w³adze w LKS
Jawiszowice. Nowym sternikiem zosta³ Jerzy
Smolik, a jego zastêpc¹ - Janusz Wrona. Funk-
cjê sekretarza bêdzie pe³ni³ dotychczasowy
prezes - Stanis³aw Jarosz. Skarbnikiem wybra-
no Tadeusza Orzechowskiego. Cz³onkiem za-
rz¹du zosta³ natomiast Krzysztof £ukawski.

Podopieczni Jana Sporysza przygotowuj¹
siê do inauguracji rundy rewan¿owej.

Siedem gier kontrolnych przed inauguracj¹
rundy wiosennej zaplanowa³ trener pi¹toligowej
dru¿yny ze Skidzinia. Podopieczni Jana Spory-
sza rozpoczêli przygotowania do rewan¿ów.
- Mamy w klubie sporo zdolnej m³odzie¿y, która
wiosn¹ dostanie swoj¹ szansê -
deklaruje Jan Sporysz, trener
skidzinian. - Jesteœmy wysoko
w tabeli. Czujemy siê bezpiecz-
nie, dlatego runda rewan¿owa
musi byæ maksymalnie wyko-
rzystana. Mam nadziejê, ¿e dla
kilku zawodników najbli¿sza
wiosna bêdzie prze³omowa.
Chodzi o to, aby m³odzi gracze
systematycznie przebijali siê do
wyjœciowej „jedenastki” - doda-
je Jan Sporysz.
Trener skidzinian nie bêdzie móg³
na wiosnê korzystaæ z us³ug kil-
ku zawodników jesiennej kadry.
Do Zatorzanki Zator powróci³
Damian BrzeŸniak. Z kolei do Zaborzanki Zabo-
rze odszed³ Krystian Kobia³ka i Jan Kie³tyka. Za-
braknie tak¿e Bart³omieja Bielenina i Dariusza
Adamczyka, którzy trenuj¹ z Górnikiem Brzesz-
cze. Na tym nie koniec personalnych strat.
- Mateusza Hankusa czeka zabieg. Ten zawodnik
w meczu z Uni¹ Oœwiêcim skrêci³ kolano i by³
„wy³¹czony” z gry ju¿ do koñca rundy. Problemy
zdrowotne ma te¿ Sebastian Nowak. Prawdopo-
dobnie zabraknie go w naszym sk³adzie. Bardzo
¿a³ujê, bo by³y to wa¿ne ogniwa w uk³adance -
dodaje trener Sporysz.

Wiosenna linia napadu skidzinian bêdzie zatem
wygl¹da³a zupe³nie inaczej. Potwierdzony zo-
sta³ ju¿ transfer do Skidzinia wychowanka
oœwiêcimskiej So³y, Micha³a Tobika. Ten zawod-
nik jesieni¹ gra³ w Iskrze Brzezinka. Popularny
„Bomba” bêdzie wystêpowa³ obok m³odego Szy-
mona ¯urka. W odwodzie jest jeszcze zdolny
Tomasz Tworek. Skidzinianie trenuj¹ cztery razy

w tygodniu. Dwa razy w sali
sportowej podstawówki
w Skidziniu oraz na „orliku”
w Brzezince i w terenie. Tre-
ner Sporysz ma do dyspozy-
cji szesnastu zawodników.
- Nie mamy czwartoligo-
wych ambicji. Gdyby uda³o
siê zakoñczyæ sezon w pierw-
szej „pi¹tce”, wszyscy byli-
byœmy zadowoleni - jasno
stawia sprawê trener. Pod
koniec lutego skidzinianie
udadz¹ na weekend do Mi-
lówki, gdzie maj¹ ³adowaæ
akumulatory. W drodze po-
wrotnej zmierz¹ siê w me-

czu kontrolnym z Uni¹ Bieruñ Stary. Podopiecz-
ni Jana Sporysza mecze sparingowe bêd¹ roz-
grywaæ w soboty. Przed wiosenn¹ inauguracj¹
ich formê sprawdzi So³a £êki, LKS Jawiszo-
wice, Wilamowiczanka Wilamowice, Unia Bie-
ruñ Stary, LKS Lêdziny, Sokó³ Wola i LKS
Radziechowy. Po pierwszej rundzie LKS Ski-
dziñ zajmuje pi¹te miejsce w pi¹toligowej ta-
beli. Prowadzi Che³mek, przed So³¹ Oœwiêcim
i Iskr¹ Brzezinka. Skidzinian wyprzedza jesz-
cze tylko Ja³owiec Stryszawa.

Skidzinianie (czarne stroje) maj¹ na
wiosnê walczyæ o górn¹ czêœæ
pi¹toligowej tabeli.
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W Skidziniu stawiaj¹ na m³odzie¿

Korekta miêdzy s³upkami

22 stycznia w Brzeszczach w hali sporto-
wej rozpoczê³y siê zmagania wspinaczy ze szkó³
gimnazjalnych i podstawowych o tytu³ mistrza
Czterech Œcianek (Brzeszcze, CW Totem Biel-
sko-Bia³a, Jastrzêbie-Zdrój, Orzesze).

Pierwsza edycja rozgrywana by³a w konku-
rencji prowadzenie. Odbywaj¹ siê one ju¿ po raz
siódmy. W tym roku impreza w Brzeszczach zgro-
madzi³a prawie 70 dzieci. Poza gospodarzami wy-
st¹pili wspinacze z Bielska-Bia³ej, Bytomia, Ja-
strzêbia, Jaœkowic, Katowic, Krakowa, Pyskowic,
Orzesza i Tarnowa. W walce z trudnoœciami za-
wodnikom dopingowali licznie zgromadzeni ro-
dzice, trenerzy, koledzy, otwieraj¹ca zawody
Dyrektor Oœrodka Kultury Ma³gorzata Wójcik,
prezes UKS Brzeszcze pan Andrzej Jakimko i inni
zainteresowani tym sportem. Nasza sekcja wy-
walczy³a cztery medale: dwa srebrne i dwa br¹-
zowe. Sprawcami tej radoœci byli Konrad Kor-
czyk i Szymon Pêcikiewicz, którzy zdobyli srebr-
ne kr¹¿ki, a br¹zowi medaliœci to Krzysztof Kor-
czyk i B³a¿ej Pietryga. Poziom wspinania u ch³op-
ców by³ wysoki i bardzo wyrównany. By wy³o-
niæ zwyciêzcê, zawodnicy musieli siê zmagaæ
w superfinale we wszystkich kategoriach.
Organizatorzy imprezy: Oœrodek Kultury w Brzesz-
czach i UKS Gminy Brzeszcze.
Gospodarze serdecznie dziêkuj¹ za pracê przy
organizacji  zawodów wszystkim osobom, któ-
re siê zaanga¿owa³y w przeprowadzenie tur-
nieju, szczególnie panu Wojtkowi Drewniako-
wi i Darkowi WoŸniczce.
Sponsorzy zawodów: OK. Brzeszcze, Gazpol,
Studio Reklamowe „ABRYS”, Pe³nomocnik ds.
uzale¿nieñ.

Turniej Czterech
Œcianek

Renat SzymañskiRenat SzymañskiRenat SzymañskiRenat SzymañskiRenat Szymañski

(staj)(staj)(staj)(staj)(staj)

(staj)(staj)(staj)(staj)(staj)

ARNIKA ul. S³owackiego 4
17-23.02

SYNAPSA ul. £okietka 39
10-16.02

ZDROWIE ul. Ofiar Oœwiêcimia 31
(pasa¿ w Biedronce)
3-9.02; 24.02-1.03

Dy¿ur trwa w godz. 8.00-22.00
Dy¿ury ca³odobowe pe³ni¹ apteki
w Oœwiêcimiu.

Dy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptek
w lutymw lutymw lutymw lutymw lutym
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