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Kopalnia Brzeszcze ma nowego
Dyrektora
Rozmowa z Januszem Adamowiczem, Dyrektorem KWK „Brzeszcze”.
Maria Dom¿a³: Up³yn¹³ ju¿ miesi¹c od dnia
nominacji Pana Dyrektora. Kopalniê Brzeszcze zna Pan „od podszewki”, bowiem w tym
zak³adzie górniczym przeszed³ Pan wszystkie szczeble rozwoju zawodowego. Jak przedstawia siê Pañska wizja dalszego prowadzenia kopalni?
Janusz Adamowicz:
Tak, istotnie. Pracê
w kopalni rozpocz¹³em zaraz po studiach,
przeszed³em wszystkie szczeble kariery
górniczej, a przez
ostatnie dziesiêæ lat Janusz Adamowicz
pracowa³em ju¿ w œcis³ym kierownictwie. Co do
wizji prowadzenia kopalni, chcia³bym zaznaczyæ,
¿e nie odbiega ona w znacznym stopniu od tej
dotychczasowej, której zreszt¹ by³em wspó³twórc¹, albowiem trzeba podkreœliæ, ¿e z poprzednim dyrektorem Kazimierzem Grzechnikiem
wspólnie budowaliœmy obecny model i wizerunek KWK „Brzeszcze”. Rozwijaj¹c ten temat,
chcia³bym jednak wymieniæ najwa¿niejsze kierunki rozwoju zak³adu, do których niew¹tpliwie
nale¿¹: ci¹g³y rozwój technologiczny i organizacyjny, d¹¿enie do uzyskania i utrzymania rentownoœci, zapewnienie jak najd³u¿szego funkcjonowania kopalni, znajdowanie kompromisu pomiêdzy interesami KWK „Brzeszcze” i gminy
Brzeszcze, podtrzymywanie dobrych relacji kopalni z w³adzami samorz¹dowymi, utrzymanie roli
KWK „Brzeszcze” jako najwiêkszego w regionie,
a nawet województwie, pracodawcy. Najwa¿niejszym jednak celem, jaki przed sob¹ stawiam, jest
szeroko rozumiana dba³oœæ o za³ogê kopalni, a zw³aszcza o tak wa¿ne w tej bran¿y bezpieczeñstwo.
M.D.: KWK „Brzeszcze” posiada zarówno zasoby wêgla, jak równie¿ potencja³ kadrowo-techniczny. Panie Dyrektorze, czy kopalnia w sposób sta³y wykonuje zadania pod wzglêdem poziomu wydobycia oraz wyników ekonomicznofinansowych? Czy brzeszczañska za³oga mo¿e
z optymizmem spogl¹daæ w swoj¹ przysz³oœæ?

J. A.: Rok 2011 by³ kolejnym rokiem, w którym
kopalnia wykona³a z nawi¹zk¹ na³o¿one na ni¹
zadania. Wszystko wskazuje na to, ¿e rok 2012
równie¿ nie bêdzie pod tym wzglêdem gorszy.
Oczywiœcie bardzo du¿o zale¿y od czynników
zewnêtrznych, takich jak poziom popytu na wêgiel, a co za tym idzie, wielkoœæ sprzeda¿y (jest to
niezale¿ne od kopalni). Eksploatacja prowadzona jest obecnie
trzema œcianami wydobywczymi przy zachowaniu wszelkich
regu³ bezpieczeñstwa. Posiadana baza
zasobowa, przy za³o¿onym poziomie wydobycia 2000 tys. ton
wêgla rocznie, zapewnia oko³o 33-letni¹ ¿ywotnoœæ kopalni. Doœwiadczona i sprawdzona w dzia³aniu za³oga, skoncentrowana na swojej pracy, jest niew¹tpliwie tym potencja³em, który ma du¿y wp³yw na osi¹gane wyniki produkcyjne kopalni.

Zasole

Informacja
Od nowego roku wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach zmieniaj¹ca od
podstaw system zagospodarowania odpadów. Od lipca 2013 roku mieszkañcy bêd¹
korzystali z nowego sytemu, który ma zapewniæ wiêkszy porz¹dek.
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Sylwetki
Przedstawiamy kolejne sylwetki ludzi,
którzy wpisali siê w historiê naszej gminy
(Stanis³awa Ma³ecka, Karol Balcarek,
Franciszek Kahanek).
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Oto posy³am anio³a mego...!
W kalendarzu parafialnym maj kojarzony by³ zwykle z uroczystoœci¹ przyjêcia pierwszej Komunii Œwiêtej przez dzieci
klas drugich. Czy zmiany w systemie edukacji, czyli 6-latki pojawiaj¹ce siê w szko³ach, wp³yn¹ na ten uk³ad? Na co warto
zwróciæ przy tej okazji uwagê?
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M.D.: Czy nasza kopalnia potrafi sprostaæ wymaganiom rynku wêglowego zak³adaj¹c, ¿e koniunktura wci¹¿ bêdzie sprzyja³a produkcji
wêgla?
J. A.: Oczywiœcie, ¿e tak. Wêgiel z KWK „Brzeszcze” ma okreœlon¹, dobr¹ renomê u odbiorców i zawsze znajd¹ siê na niego chêtni. Obecnie jesteœmy w stanie dostarczaæ wêgiel energetyczny w szerokim zakresie klas i sortymentów. Ponadto trzeba pamiêtaæ, ¿e oprócz wêgla KWK Brzeszcze
pozostaje tak¿e producentem innej kopaliny towarzysz¹cej, jak¹ jest metan (w ca³oœci sprzedawany). Istniej¹ plany jeszcze lepszego wykorzystywania metanu pod k¹tem produkcji energii elektrycznej, a tak¿e w przysz³oœci ch³odu na potrzeby klimatyzacji wyrobisk.
M.D.: W lutym 2012 r. na XXI Edycji Szko³y
Eksploatacji Podziemnej KWK Brzeszcze
otrzyma³a wyró¿nienie w konkursie „Kopalnia
Roku” w kategorii „Najwiêkszy postêp 2011”.
W œrodowisku górniczym nagroda ta cieszy siê
najwiêkszym presti¿em. Jak za³oga przyjê³a to
wyró¿nienie?
(ci¹g dalszy na str. 6)

Centrum kierowania ruchem
Rozmowa z Maciejem Bolkiem, szefem dyspozytorów KWK „Brzeszcze”.
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Euro-obrady
Z ró¿nych stron dobiegaj¹ g³osy, ¿e
„Ca³a Polska ¿yje Euro!”. Owemu tajemniczemu zagadnieniu poœwiêcona zosta³a
sesja Rady Przedszkolnej.
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!!!Szybciej!! Wiêcej!! Lepiej!!!!
Stres jest zjawiskiem, które w znacz¹cym stopniu dotyka prawie ka¿dego cz³owieka na kuli ziemskiej. Jak dzia³a, jak
zagra¿a, jak mo¿e pomóc i jak sobie z nim
radziæ?
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Felieton

G@leria pogl¹dów
Szok, niedowierzanie, konsternacja, z³oœæ,
istny koniec œwiata. Na Osiedlu S³owackiego
przy bloku nr 13, byæ mo¿e jeszcze w tym roku,
powstanie galeria handlowa o powierzchni plus
minus 2000 m2. Inwestycja oczywiœcie nie pozosta³a bez echa wœród mieszkañców gminy.
Podniesione zosta³o larum i alarm, a na ³amach
lokalnego portalu informacyjnego mo¿na przeczyæ wiele „pochlebnych komentarzy” na temat
samego przedsiêwziêcia, radnych i burmistrza.
Odezwa³y siê g³osy patriotyczne ostrzegaj¹ce,
¿e nasza kochana Gmina jest wysprzedawana i
to w dodatku za granicê (!). Co wiêcej, niektórzy uwa¿aj¹, ¿e inwestycja ta wyklucza rozbudowê parku, co jest kompletn¹ bzdur¹. Padaj¹ pytania: A gdzie park???, który mia³ byæ atrakcj¹
dla wszystkich? Gdzie boiska? Korty? O ile mi wiadomo, park znajduje siê tam gdzie siê znajdowa³, czyli przy ulicy Dworcowej i na razie
raczej nigdzie siê nie wybiera, co wiêcej, ju¿ niebawem ma zostaæ powa¿nie zmodernizowany. Jego wschodnia czêœæ bêdzie pe³ni³a funkcjê
rekreacyjno-edukacyjn¹ ze wzglêdu na obecnoœæ pozosta³oœci po niemieckim podobozie. W zachodniej natomiast znajdzie siê kort tenisowy
i wielofunkcyjne boisko, przebudowana ma byæ tak¿e muszla koncertowa. Ot, i zagadka zaginionych obiektów rozwi¹zana. Kolejn¹ spraw¹
jest nieszczêsny orlik, tak czêsto przywo³ywany jako alternatywa dla
galerii. Propozycja ta zosta³a odrzucona zgodnie z kosztorysem z 2009 r., z którego jasno wynika³o, ¿e po uzyskaniu dotacji gmina musia³aby dop³aciæ do wszystkiego ponad 1 700 000 z³. Jeœli i ktoœ ma pomys³ sk¹d
wzi¹æ tak¹ kwotê, proszê zg³osiæ siê w Urzêdzie Gminy, a nasi w³odarze na pewno siê uciesz¹. Trzeba zdaæ sobie sprawê, ¿e niektóre pomys³y nie s¹ nie realizowane na z³oœæ mieszkañcom, tylko z tak prozaicznego powodu, jak brak odpowiednich funduszy. Na sierpieñ 2012 zaplanowana zosta³a budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Piecowisko” w Wilczkowicach, wiêc jak dobrze pójdzie, ju¿ za nied³ugo
nasza gmina bêdzie mia³a dwa nowiutkie wielofunkcyjne boiska. Uwa¿am, ¿e to ca³kiem niez³y wynik jak na zaistnia³¹ sytuacjê. Wracaj¹c
do galerii, ktoœ zaproponowa³, aby zamiast sprzedawaæ dzia³kê pod
budowê obiektu handlowego postawiæ nowe przedszkole. Nie wydaje
mi siê, ¿eby w czasach kryzysu finansowego i demograficznego tego
typu posuniêcia by³y trafnym pomys³em, tym bardziej, ¿e ju¿ obecnie
niektóre nasze placówki oœwiatowe œwiec¹ pustkami. Pojawi³y siê te¿
mo¿e nieco przedwczesne narzekania, poniewa¿ nie wiemy jeszcze dok³adnie, jakie dzia³alnoœci znajd¹ siê na terenie nowego obiektu, ¿e
budowany jest kolejny sklep, podobny do reszty, ludzie nie maj¹ pieniêdzy na kupno oferowanych produktów, poza tym upadn¹ ma³e osiedlowe sklepiki. W sumie racja, z tym, ¿e ja osobiœcie wolê kupiæ pó³
kilo kawy w supermarkecie za 20 z³ ni¿ ten sam produkt, tej samej firmy o 4 z³ dro¿ej w „starym” sklepie. Jak ktoœ ma ochotê wspieraæ placówki istniej¹ce w Brzeszczach od lat i przep³acaæ, to bardzo proszê,
ale inni niekoniecznie musz¹ byæ tacy rozrzutni. W g¹szczu negatywnych opinii pojawiaj¹ siê te¿ pozytywne, np., ¿e jeœli na tego typu przedsiêwziêcia mo¿liwe jest uzyskanie dofinansowania, to dlaczego tego
nie robiæ. Niby m¹dry komentarz, z tym, ¿e wyjaœnijmy, ¿e to nie gmina
buduje galeriê, tylko prywatny inwestor, który kupi³ od niej ziemiê.
Projekt ten rzeczywiœcie mo¿e budziæ kontrowersje i nie mam zamiaru
go broniæ. Ma swoje zalety, jak jednorazowy przychód dla miasta oraz
pieni¹dze z podatków, miejsca pracy i nowe produkty bli¿ej domu. S¹
naturalnie tak¿e wady: zabieranie osiedlu zieleni, bliskoœæ obiektu od
klatek schodowych. Gmina Brzeszcze jak ka¿da inna ma swoje problemy i kwestie sporne, wokó³ których tocz¹ siê dyskusje. Jeœli jednak chcemy siê na ich temat wypowiedzieæ, szczególnie w Internecie, gdzie jesteœmy anonimowi, nie róbmy tego pod wp³ywem emocji, weŸmy dwa g³êbokie oddechy, do rêki lokaln¹ prasê, zapoznajmy siê z treœciami w sieci
i dopiero potem zabierajmy siê za stukanie komentarzy, bo ich jakoœæ
i podstawy merytoryczne œwiadcz¹ o mieszkañcach naszej gminy.

Jakub Krzywolak
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Og³oszenie o przetargu
Na podstawie art. 701 KC Dyrektor Oœrodka Kultury w Brzeszczach og³asza przetarg na najem pomieszczenia znajduj¹cego siê w budynku Basenu „Pod Platanem”
w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oœwiêcimia 39 a wraz z dzier¿aw¹ urz¹dzeñ i sprzêtu z przeznaczeniem na
prowadzenie dzia³alnoœci kawiarni.

4. Ofertê nale¿y z³o¿yæ w oryginalnym formularzu wraz z do³¹czonym
zaœwiadczeniem o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej lub
KRS (dotyczy przedsiêbiorców)
w sekretariacie Oœrodka Kultury
w Brzeszczach przy ul. Narutowicza
1, I piêtro, pok. 32 do 25 maja 2012
roku do godz.11.00.

1. Przedmiot przetargu:
a) najem pomieszczenia wraz z zapleczem na parterze w budynku Basenu „Pod Platanem” po³o¿onym
w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oœwiêcimia 39 a o powierzchni ³¹cznej
74,34 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci kawiarni.
b) dzier¿awa urz¹dzeñ i sprzêtu
znajduj¹cego siê w/w pomieszczeniach z przeznaczeniem do prowadzenia kawiarni.

5. Z warunkami przetargu mo¿na
zapoznaæ siê do 21 maja 2012 r.
w Oœrodku Kultury w Brzeszczach przy ul. Narutowicza 1, I
piêtro, pok. 24 w godz. od 8.0015.00, za wyj¹tkiem sobót i niedziel oraz na stronie internetowej
www.ok.brzeszcze.pl.

2. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest odbiór materia³ów przetargowych. Materia³y przetargowe
mo¿na odebraæ do 21 maja 2012 r.
w Oœrodku Kultury w Brzeszczach
przy ul. Narutowicza 1, I piêtro, pok.
24 w godz. od 8.00 do 15.00, za wyj¹tkiem soboty i niedzieli.
3. Na materia³y przetargowe sk³ada siê:
a) wzór oferty na najem pomieszczeñ wraz z zapleczem oraz dzier¿aw¹ urz¹dzeñ i sprzêtu
b) istotne postanowienia umowne na
najem pomieszczenia wraz z dzier¿aw¹ urz¹dzeñ i sprzêtu
c) wykaz urz¹dzeñ i sprzêtu wchodz¹cego w wyposa¿enie pomieszczeñ
d) warunki udzia³u w przetargu

6. Uprawnieni do kontaktu z oferentami: Ma³gorzata Wójcik - Dyrektor Oœrodka Kultury; tel. (032) 21114-90.
W³adys³awa Nycz - G³ówny specjal.
ds. admin; tel. (032) 211-14-90.
7. Przetarg odbêdzie siê 25 maja
2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 30
w Oœrodku Kultury w Brzeszczach (I piêtro).
8. Wybrany oferent zobowi¹zany
jest do zawarcia umowy najmu do 4
czerwca 2012 r.
9. Oœrodek Kultury w Brzeszczach
zastrzega sobie prawo zmiany og³oszenia i warunków przetargu, a tak¿e odwo³ania przetargu w ka¿dym
czasie bez podania przyczyny oraz
zamkniêcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek oferty.

NAUKOWY KOSZ PIKNIKOWY
II edycja imprezy plenerowej popularyzuj¹cej naukê odbêdzie siê 6 czerwca 2012 r. w godz. 12.00-17.00
na dziedziñcu budynku PZ nr 6 przy ulicy Mickiewicza 32 w Jawiszowicach. Serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkañców.

Organizatorzy

Samorz¹d

Wizyta w Ni¿nym Nowogrodzie
W ramach projektu realizowanego przez
Centrum Wspierania Aktywnoœci Lokalnej
CAL „Animatorzy spo³eczni w dzia³aniu - stosowanie nowych metod aktywizowania spo³ecznoœci lokalnych w Polsce i Rosji” burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska, dyrektor OPS El¿bieta Krzak, dyrektor OK Ma³gorzata Wójcik
i instruktor OK Piotr Œwi¹der-Kruszyñski oraz
prezes Stowarzyszenia BIS w Krakowie Ewa
Chromniak, dyrektor Oœrodka Kultury w Mykanowie Krzysztof Polewski, pracownik
Ma³opolskiego Instytutu Kultury w Krakowie
Anna Miodyñska i koordynatorka polskiej
grupy ze Stowarzyszenia Wspierania Centrum
Aktywnoœci Lokalnej CAL Lena Chotkiewicz
goœcili w Ni¿nym Nowgorodzie. Projekt by³ finansowany ze œrodków Fundacji im. Stefana
Batorego. Po stronie rosyjskiej koordynatorem
by³o Stowarzyszenie S³u¿enie.
Ni¿ny Nowogród jest du¿ym miastem w europejskiej czêœci Rosji przy ujœciu Oki do Wo³gi.
Mieszka tutaj 1,3 mln ludzi. To oœrodek przemys³owy, g³ównie samochodowy (Wo³ga, Gaz),
maszynowy, chemiczny, metalurgiczny, stoczniowy. Za³o¿ony zosta³ w 1221 roku jako gród obronny Ksiêstwa w³odzimierskiego. Z czasem sta³ siê
du¿ym oœrodkiem handlowo-kulturowym, a na
pocz¹tku XVII w. jednym z najbogatszych miast
Rosji. W latach 1611-1613 by³ punktem oporu
Rosjan w walce z Polsk¹. W 1902 roku odby³a
siê tu wielka demonstracja robotników przedstawiona w powieœci Maksyma Gorkiego „Matka”.
W 1932 roku miasto zosta³o nazwane Gorki, dla

Przywitanie w Tosie Ord¿onikidze

uczczenia powrotu z W³och do Moskwy na zaproszenie Józefa Stalina pisarza Maksyma Gorkiego. Od 1929 roku budowano w mieœcie wielkie zak³ady samochodowe GAZ - Gorkowskij
Awtomobilnyj Zawod, we wspó³pracy z amerykañskim Fordem. Powsta³a nowa modelowa dzielnica mieszkaniowa oraz fabryka. Wielu amerykañskich robotników w tych zak³adach zg³osi³o
siê do pracy kieruj¹c siê lewicowymi sympatiami. Reakcja na kontrast ich wyobra¿eñ o ZSRR
z rzeczywistoœci¹ napotkan¹ na miejscu oznacza³a
dla wielu zes³anie na Syberiê. Obok samochodów
terenowych (jak znany w Polsce „gazik”) i ciê¿arówek, jednym z modeli samochodów wyprodukowanych by³ GAZ M20 Pobieda, samochód na
którego licencji rozpoczêto produkcjê samochodów osobowych w FSO na ¯eraniu w Warszawie
pod nazw¹ Warszawa M20. W czasie II wojny
œwiatowej do miasta ewakuowano fabryki z Kijowa i Leningradu wraz z ich pracownikami.

W ten sposób powsta³a m.in. fabryka motocykli
GMZ - Gorkowskij Motocykletnyj Zawod. W latach 1959-1991 Ni¿ny Nowgorod ze wzglêdu na
przemys³ wojskowy by³ miastem zamkniêtym.
W 1990 roku przywrócono tradycyjn¹ nazwê miasta: Ni¿ny Nowogród. (Ÿr.: Wikipedia).
Stowarzyszenie S³u¿enie, koordynator projektu ze
strony rosyjskiej, zajmuje siê aktywizacj¹ spo³ecznoœci lokalnej, przede wszystkim przez wolontariat i dobroczynnoœæ, a tak¿e edukacj¹ liderów
spo³ecznych, którzy tworz¹ tzw. TOSy (spo³eczne samorz¹dy terytorialne), które pracuj¹ metodami spójnymi z Centrum Aktywnoœci Lokalnej
w Polsce, a nazwane zosta³y w Rosji Centrami
Aktywnych Ludzi. TOSy tworz¹ aktywni mieszkañcy, którzy chc¹ dzia³aæ na rzecz zmian na swo-

Spotkanie z Wiceministrem

im osiedlu czy nawet bloku. Pracuj¹ spo³ecznie,
wspó³pracuj¹ z samorz¹dem. TOS wybiera Radê
Spo³eczn¹, która ich reprezentuje. TOSy s¹ rejestrowane w urzêdzie miasta i dzia³aj¹ zgodnie
z przyjêtymi przez radê miasta zapisami. Jest to
doœæ nowa forma aktywnoœci mieszkañców w Rosji. Najpopularniejsze dzia³ania TOSów to m.in.:
czyny spo³eczne w soboty lub niedziele (porz¹dkowanie terenów na swoich osiedlach), dzia³ania
dobroczynne na rzecz kombatantów, osób starszych i biednych, nocne patrole spo³eczne (ustawa zabrania poruszania siê po ulicach dzieciom
i m³odzie¿y po godz. 22.00), konkursy na naj³adniejszy ogródek i balkon, zajêcia dla osób starszych, gry streetballa dla dzieci i m³odzie¿y na
placach osiedlowych.
Mieszkañcy Rosji w wiêkszoœci nie orientuj¹ siê
dok³adnie w dzia³aniach tzw. trzeciego sektora,
czyli organizacji pozarz¹dowych. W czasie naszego pobytu odwiedziliœmy m.in. Stowarzyszenie £ada, którego misja brzmi „Dojrzewamy razem”. Dzia³ania organizacji s¹ kierowane do ca³ej rodziny i wspierane przez pedagogów. Ze
wzglêdu na du¿¹ iloœæ rozwodów i spadaj¹ce
wskaŸniki demograficzne, organizacja realizuje
m.in. takie projekty jak: Radoœæ ojcostwa, Telefon dla mam karmi¹cych, Pomoc dla dzieci porzuconych w szpitalu, Wolontariat szkolny dla
rówieœników w pogotowiu dla m³odzie¿y. Rosja
realizuje od kilku lat politykê prorodzinn¹, polegaj¹c¹ na zni¿kach w przedszkolach i szko³ach
dla rodzin wielodzietnych, a tak¿e pomoc finansow¹ bezzwrotn¹ wyp³acan¹ na drugie dziecko.
Bardzo ciekawe okaza³y siê równie¿ wizyty
u przedsiêbiorców. Przyk³adowo firma ORDER
sprzedaj¹ca materia³y budowlane i farby utworzy³a Fundacjê „Kolorowa Spo³ecznoœæ”, która organizuje warsztaty malowania dla dzieci

przebywaj¹cych w szpitalach, szko³ê twórczoœci dla dzieci zdrowych, warsztaty w szko³ach
i placówkach dla dzieci niepe³nosprawnych,
pomoc rodzinom wielodzietnym, zajêcia majsterkowania, warsztaty dla doros³ych, akcje
sportowe, upiêkszanie osiedli (np. malowanie
³awek przez mieszkañców). Fundacja posiada
biuro, do którego przychodz¹ mieszkañcy, którzy zg³aszaj¹ i wraz z biurem opracowuj¹ inicjatywy, które s¹ dofinansowywane przez fundacjê, a realizowane przez mieszkañców.
Odwiedziliœmy równie¿ supermarket, który
m.in. organizuje akcje dla honorowych dawców
krwi oraz stoiska z ksi¹¿kami „z drugiej rêki”,
wspiera kombatantów i osoby starsze, organizuje wystawy prac dzieci z domów dziecka,
zbiórki charytatywne „Uratuj maleñkie ¿ycie”,
finansuje prenumeraty dla osób starszych, weteranów i szkó³.
Zaproszeni zostaliœmy równie¿ do szkó³. Wzruszaj¹ca by³a wizyta w oœrodku dla dzieci g³uchych i s³abo s³ysz¹cych. Szko³a zorganizowa³a dla nich Teatr Piano, który cieszy siê wielkim powodzeniem w mieœcie. Dziêki tej dzia³alnoœci szko³a jest wspierana finansowo przez
mieszkañców i firmy. W ramach wizyty odwiedziliœmy tak¿e bibliotekê, która wspó³pracuje
z TOSem i samorz¹dem realizuj¹c wiele projektów aktywizuj¹cych. Spotkaliœmy siê równie¿ z przedstawicielami samorz¹du lokalnego
i administracji pañstwowej. Podczas seminarium prezentowaliœmy projekty realizowane
metod¹ CAL i wspó³pracê samorz¹du z organizacjami pozarz¹dowymi.
Wyjechaliœmy z Rosji z wieloma refleksjami i obserwacjami. Dziêki bezpoœrednim spotkaniom z Rosjanami i dzieleniu siê doœwiadczeniami w pracy
ze spo³ecznoœciami lokalnymi, mieliœmy mo¿liwoœæ spojrzenia na Rosjê przedstawian¹ w mediach
z zupe³nie innej perspektywy, zw³aszcza jeœli chodzi o mieszkañców, animatorów spo³ecznych.
Bezpoœredni kontakt z ludŸmi ukaza³, jak autentyczne s¹ ich dzia³ania animacyjne i dobroczynne. Przebieg i rezultaty ca³ej wizyty oceniam bardzo wysoko, zarówno pod k¹tem merytorycznym,
jak i organizacyjnym. Mo¿na by³o dostrzec wiele
podobieñstw w dzia³aniach spo³ecznych podejmowanych w Polsce i Rosji, zw³aszcza, ¿e nam
wszystkim bliska jest metoda aktywizacji lokalnej
CAL. Dziêki wizycie w Ni¿nym Nowgorodzie na
nowo spojrza³am równie¿ na ideê dobroczynnoœci. Dobro-czynnoœæ, czyli czynienie dobrych
uczynków, a przy tym wykonywanie ich bezinteresownie, otwiera na drugiego cz³owieka, na jego
potrzeby - zarówno duchowe, jak i materialne.
Myœlê, ¿e u nas w Polsce, poprzez stosowane s³ownictwo np. „dzia³alnoœæ charytatywna, filantropia,
fundraising”, zgubiliœmy znaczenie prostych s³ów,
tak wa¿nych i ich g³êbi - dobro, czynienie dobra,
¿yczliwoœæ, szacunek, pomoc potrzebuj¹cym. Dlatego tym bardziej zaskakuj¹ce by³o szerokie spektrum dzia³añ dobroczynnych realizowanych przez
odwiedzane instytucje, organizacje oraz firmy.
Wielkie wra¿enie wywar³o przede wszystkim autentyczne oraz p³yn¹ce z g³êbi serca i duszy czynienie dobra na rzecz drugiego cz³owieka i innych
mieszkañców.

Teresa Jankowska
Burmistrz Brzeszcz
Odg³osy Brzeszcz

maj 2012

3

Samorz¹d
Panie Januszu Bassara (Bassaro)

Informacja
Drogie Panie!
W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
wykonujemy badania mammograficzne przy u¿yciu mobilnej pracowni mammograficznej. Badania s¹ bezp³atne. Program
skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat
(ur.1943-1962), które nie wykonywa³y mammografii w ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy.
Jak wynika z danych statystycznych, wci¹¿
zbyt ma³o kobiet korzysta z profilaktycznych badañ mammograficznych. Wzrost zachorowalnoœci kobiet na raka piersi œwiadczy o niskiej œwiadomoœci spo³eczeñstwa na temat przyczyn powstawania nowotworów oraz ich wczesnego
wykrywania jak równie¿ profilaktyki zdrowotnej. Z Pañstwa pomoc¹ pragniemy obj¹æ programem wszystkie pacjentki w wyznaczonym wieku oraz ich m³odsze kole¿anki (w wieku 40-49

£¹czyæ, nie
³¹czyæ...?
Z protoko³u posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Spo³ecznych Rady Miejskiej w Brzeszczach z 12 stycznia 2012 roku
wynika, ¿e w naszej gminie najmniejsza iloœæ
dzieci w danym roczniku przypada na rocznik
2005, a nastêpne roczniki utrzymuj¹ na tym
samym poziomie, czyli oko³o 200-205 urodzeñ
rocznie. Zatem sytuacja na najmniej siedem
kolejnych lat nie wskazuje na ni¿ demograficzny, który móg³by byæ przyczyn¹ problemów w edukacji. Ponadto, „Przedszkole nr 1
jest jednym z najtañszych przedszkoli w gminie pod wzglêdem utrzymania dziecka” (jak
stwierdzono w protokole z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Spo³ecznych
Rady Miejskiej w Brzeszczach z 19 stycznia
2012 roku). Przy³¹czenie do zespo³u szkó³ nie
przyniesie wielkich, znacz¹cych oszczêdnoœci
do bud¿etu gminy. Jak wynika z obliczeñ wykazanych na posiedzeniu Komisji 12 stycznia
2012 roku, oszczêdnoœci bêd¹ jedynie na stanowisku dyrektora, czyli ok. 17000 z³ rocznie. Z³o¿yliœmy nasz protest wobec takiego
bezpodmiotowego traktowania rodziców,
opiekunów, dzieci, nauczycieli i dyrektora
Przedszkola „Pod Kasztanami” - dowiedzieliœmy siê o planowanym po³¹czeniu w/w placówek przypadkowo, tydzieñ przed planowanym podjêciem uchwa³y intencyjnej. Ograniczy³o to szanse na obronê naszych racji, odbra³o siê nam tym samym prawo do wyra¿ania naszego stanowiska i obrony Najm³odszych Obywateli naszego Miasta Brzeszcze.
Ponadto nie zosta³a dokonana w Przedszkolu
nr 1 w obecnoœci pe³noprawnych organów placówki, jakimi s¹ Rada Pedagogiczna i Rada
Rodziców, ¿adna analiza danych dotycz¹cych
niew³aœciwego funkcjonowania placówki, warunków finansowych, bytowych, spo³ecznych
i dostêpnoœci. W³adze miasta nie podjê³y inicjatywy poinformowania o zamierzeniach i planach po³¹czenia 5-ciu mieszcz¹cych siê w od-
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lat) w ramach badañ bezp³atnych. Badania
mammograficzne w mammobusie wykonywane
s¹ w systemie ucyfrowionym. Zalet¹ technologii
cyfrowej w mammografii jest m.in. bardzo wysok¹ jakoœæ wykonywanych zdjêæ.

Dominika B¹k
Urz¹d Gminy Brzeszcze oraz Centrum Medyczne Maszachaba zapraszaj¹ Panie w wieku 50-69 lat (r. 1943-1962) na badania mammograficzne!
Badania odbywaæ siê bêd¹ w mammobusie od
godz. 9.00 do 16.00) przy Oœrodku Kultury, ul.
Narutowicza w dniach od 14 do 16 maja oraz
w tych samych godzinach przy stra¿nicy OSP Zasole w dniach 17 i 18 maja.
Uwaga! Jeœli Pani powy¿ej 50. roku ¿ycia wykona badanie, da szansê na bezp³atne badanie jednej m³odszej kole¿ance w wieku powy¿ej 40 lat,
która przyjdzie razem z ni¹.
Informacja i rejestracja: tel. (12) 633-02-18.
rêbnych budynkach placówek, odleg³ych od
siebie nawet o kilka kilometrów. Nie podjê³y
równie¿ inicjatywy dialogu spo³ecznego w tym
aspekcie. Takie postêpowanie stwarza poczucie zagro¿enia, lêku oraz troski o przysz³oœæ i rozwój emocjonalny naszych dzieci.
Pomimo sprzeciwu rodziców i opiekunów dzieci z Przedszkola „Pod Kasztanami”, który w formie oficjalnego protestu z³o¿yliœmy w urzêdzie
gminy w przededniu sesji, tj. 30 stycznia 2012 r.,
popartego ponad 200 podpisami, na XV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Brzeszczach 31
stycznia 2012 r. nie zosta³o nam przedstawione szczegó³owe uzasadnienie, czemu ma s³u¿yæ
po³¹czenie trzech dobrze funkcjonuj¹cych placówek oœwiatowych oraz nie zosta³ przedstawiony Akt Za³o¿ycielski Zespo³u. W Szkole
Podstawowej nr 1 jest obecnie 286 uczniów, w Gimnazjum nr 1 uczy siê 284 uczniów, a w Przedszkolu nr 1 ok. 140 dzieci. Po³¹czenie wszystkich placówek w jeden zespó³ - moloch, licz¹cy ponad 800 dzieci, które w ka¿dym okresie
wiekowym wymagaj¹ odrêbnego podejœcia wychowawczego i edukacyjnego, uwa¿amy za nieuzasadnione. Nikt nam nie zagwarantuje, ¿e
nasze dzieci bêd¹ traktowane w nale¿yty sposób, zw³aszcza, ¿e pierwsze lata ¿ycia dziecka
decyduj¹ o jego rozwoju i dalszych losach. Znacz¹ca czêœæ mo¿liwoœci intelektualnych cz³owieka kszta³tuje siê w pierwszych latach ¿ycia.
Wiêkszoœæ wrodzonych predyspozycji rozwija
siê intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to tak¿e zdolnoœci uczenia siê. Dzia³ania
edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i spo³ecznego dziecka, przynosz¹ najlepsze
rezultaty w³aœnie w okresie przedszkolnym.
Do 19 stycznia Komisja Edukacji bez podania istotnych przyczyn przychyla³a siê do likwidacji i prywatyzacji prê¿nie dzia³aj¹cej
placówki przedszkolnej, jak¹ jest Przedszkole nr 1 w Brzeszczach. O miejsce dla dzieci
w przedszkolu nr 1 „Pod Kasztanami” rodzice
staraj¹ siê ju¿ od marca ka¿dego nastêpuj¹cego po sobie roku. I pomimo chêci dyrektora placówki, nie ka¿de dziecko zostaje przyjête z braku miejsca, poniewa¿ jest to jedyne przedszko-

Wyra¿am g³êbok¹ nadziejê, ¿e list, który Pan
napisa³ i wys³a³ do Odg³osów Brzeszcz w odpowiedzi na mój felieton jest emocjonalnym wyrazem oburzenia zaraz po przeczytaniu, a nie racjonalnie przemyœlanym i spisanym wywodem.
Jeœli jednak tak nie jest, pozostaje mi wyraziæ
wspó³czucie. Nie bêdê siê odnosi³ do Pana argumentacji i te¿ na temat mojej osoby, bo jakby
nie maj¹ one nic wspólnego ze mn¹, z moimi
pogl¹dami i wiedz¹, tylko nadmieniê, ¿e pope³ni³ Pan karygodny b³¹d. Otó¿ po przeczytaniu
i kompletnym niezrozumieniu mojego artyku³u
zaprojektowa³ Pan sobie moj¹ osobê z zestawem
zachowañ i pogl¹dów, które nijak siê maj¹ do
rzeczywistoœci. Pozostaje pytanie, które kierujê
do Pana - jaki to jest sposób poznawania œwiata? Ograniczony? I czy w³aœnie na takich zasadach zbudowany jest Pana œwiatopogl¹d? Jeszcze na koniec polecam odœwie¿enie sobie wiedzy na temat filozofii chrzeœcijañskiej i ws³uchanie siê wnikliwsze w to, co chcia³ przekazaæ
Jezus w swych naukach i postêpowaniu. I niech
Pan siê nie ogranicza jak ja do wiadomoœci z telewizji. I oczywiœcie radia (chcia³oby siê dodaæ jednego s³usznego). Byæ mo¿e wtedy Pana
list w ogóle nie zmaterializowa³by siê.
Pozdrawiam

Piotr Œwi¹der-Kruszyñski
le w naszej dzielnicy tzw. Starych Brzeszcz. Zaznaczamy, jest to jedyna placówka przedszkolna w promieniu 3 km. W innej czêœci Brzeszcz
znajduj¹ siê dwa przedszkola nr 2 i nr 3, po³o¿one od siebie zaledwie 200 m na tym samym
ogrodzonym terenie. Na posiedzeniu Komisji
Edukacji, Kultury i Spraw Spo³ecznych Rady
Miejskiej w Brzeszczach zaistnia³a sytuacja
bulwersuj¹ca nas, rodziców. Podczas posiedzenia wniosek o likwidacji i prywatyzacji
Przedszkola nr 1 „Pod Kasztanami” nie zosta³ poparty przez cz³onków komisji, jednak
w pewnym momencie, po og³oszonej przerwie,
bez ¿adnego uzasadnienia, wyjaœnienia, podania przyczyny, wskazania kosztów, zysków finansowych, aprobaty mieszkañców, konsultacji spo³ecznej zaproponowano wniosek utworzenia Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego nr 4
w Brzeszczach w sk³ad którego ma wchodziæ
Przedszkole nr 1 (protokó³, str. 23). Potem nast¹pi³o g³osowanie, które swoim wynikiem zaszokowa³o obecnych na obradach w charakterze goœci: dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, pracowników edukacji, rodziców dzieci
i mieszkañców Brzeszcz: 4 g³osy za, 0 przeciw, 1 wstrzymuj¹cy siê.
Podsumowuj¹c, nie widzimy ¿adnych istotnych powodów do po³¹czenia w/w placówek
w jeden ogromny zespó³, gdzie warunki realizacji dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuñczej dla dzieci w wieku 3 do 6 lat,
bardzo ró¿ni¹ siê od dzia³alnoœci dydaktycznej
i nauki w szkole dzieci w wieku 7 do 16 lat.
Z powa¿aniem

Rada Rodziców Przedszkola nr 1
„Pod Kasztanami” w Brzeszczach

Samorz¹d
Szanowni Pañstwo,
Od stycznia 2012 roku wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach zmieniaj¹ca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Od lipca 2013 roku mieszkañcy bêd¹ korzystali z nowego sytemu, który ma
zapewniæ wiêkszy porz¹dek, lepsz¹ segregacjê,
mniejsze zaœmiecenie œrodowiska. W nowym systemie ka¿dy mieszkaniec zobowi¹zany bêdzie do
w³aœciwego postêpowania z odpadami komunalnymi, w szczególnoœci ich selektywnej zbiórki. Nie
bêdzie mo¿na bezkarnie produkowaæ nadmiernych
iloœci odpadów zmieszanych lub nie segregowaæ
odpadów opakowaniowych. W ramach przyjêtych
rozwi¹zañ mieszkañcy bêd¹ p³aciæ jedn¹ stawkê
za wywóz odpadów ustalon¹ w drodze uchwa³y
Rady Miejskiej wnosz¹c tê op³atê do gminy. Gmina bêdzie mia³a obowi¹zek zapewniæ dobrze zorganizowan¹ selektywn¹ zbiórkê odpadów, a powstaj¹ce odpady bêd¹ przekazywane do instalacji
regionalnych, które zapewni¹ ich odpowiednie zagospodarowanie. Mieszkañcy nie bêd¹ musieli
poszukiwaæ najatrakcyjniejszej oferty wywozu
odpadów, poniewa¿ bêdzie to obowi¹zkiem gminy, która zawrze umowê z wy³onion¹ w ramach
przetargu firm¹. Wprowadzenie nowego systemu
ma nast¹piæ do 1 lipca 2013 roku, zgodnie z poni¿szym harmonogramem:
1 lipca 2012 r. sejmik województwa uchwala
aktualizacjê wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwa³ê w sprawie wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
Z wojewódzkiego planu wynikaæ bêdzie do jakiej instalacji trafi¹ odpady wytwarzane przez
mieszkañców danej gminy.
Do koñca 2012 r. gmina zobowi¹zana jest podj¹æ szereg uchwa³ okreœlaj¹cych zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim te-

Czas podzia³u
Wolnoœæ jest przede wszystkim
aktem nadziei, a nie pamiêci.
ks. J. Tischner
Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. Gdzie
my, tam jest Polska. A oni gdzie?... Odzyskaliœmy wolnoœæ, demokracjê i zaczêliœmy budowaæ
spo³eczeñstwo obywatelskie.
Start w now¹ rzeczywistoœæ, radoœæ i wiara w przysz³oœæ oparta na jednoœci - niestety pozornej.
Doskonale przewidzia³ to najwybitniejszy filozof polski XX wieku oraz œwietny socjolog ks.
prof. Józef Tischner w swoich wybitnych pracach filozoficzno-socjologicznych „Nieszczêsny
dar wolnoœci” oraz „W krainie schorowanej wyobraŸni”. Oczywiste prawdy, prosty przekaz, ale
jak zwykle u nas, oczywiste prawdy s¹ odrzucane, w ich miejsce pseudo elity polityczne oferuj¹ nam pó³prawdy, teorie spiskowe - byle tylko istnieæ w naszej œwiadomoœci. Tischner tymczasem pisa³ „polskoœæ jest drog¹ do cz³owieczeñstwa”, a nie odwrotnie. Có¿, wynika z tego,
¿e odbieraj¹cy nam polskoœæ odbieraj¹ cz³owieczeñstwo. W przesz³oœci byli ju¿ tacy - kiedy
mówi¹ do nas, pamiêtajmy o ich nieomylnych
poprzednikach. Aby zdobyæ w³adzê, nie cofn¹

renie (m. in. w sprawie stawek op³at, szczegó³owych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji sk³adanej przez w³aœciciela nieruchomoœci).
Od 1 stycznia 2013 r. zaczyna obowi¹zywaæ
nowy regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy.
Do 31 marca 2013 r. gmina zobowi¹zana jest
z³o¿yæ do Marsza³ka Województwa pierwsze sprawozdanie o sposobie wywi¹zywania siê z zadañ
na³o¿onych na gminê.
1 lipca 2013 r. - nowy system zaczyna funkcjonowaæ - gmina zaczyna pobieraæ op³aty od w³aœcicieli nieruchomoœci i w zamian zapewnia œwiadczenie us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Do tego czasu musi zostaæ rozstrzygniêty przetarg na odbieranie odpadów od w³aœcicieli nieruchomoœci i musi byæ podpisana umowa
miêdzy gmin¹ i przedsiêbiorc¹.
Obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci oraz obowi¹zki gminy:
1. W³aœciciele nieruchomoœci obowi¹zani bêd¹ ponosiæ na rzecz gminy op³atê za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W zamian za op³atê gmina wybierze w drodze przetargu przedsiêbiorcê, który opró¿ni pojemnik na odpady, a jego zawartoœæ
wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu.
2. W celu naliczenia op³aty w³aœciciel nieruchomoœci sk³adaæ bêdzie do gminy deklaracjê o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami.
3. W przypadku niez³o¿enia deklaracji gmina
w drodze decyzji samodzielnie okreœli op³atê, jak¹
powinien ponosiæ w³aœciciel nieruchomoœci.
4. W³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany bêdzie do
posiadania pojemnika na odpady i utrzymywania
go w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
5. W³aœciciel nieruchomoœci bêdzie musia³ przestrzegaæ zasad zbierania odpadów, w tym ich sesiê przed niczym. Wykorzystaj¹ œmieræ i krzy¿
oferuj¹c nam narodow¹ traumê. Ich patriotyzm
to walka ze wszystkimi innymi ni¿ oni. A prof.
Tischner pisa³ „ani katolik, ani Polak, ani nikt
inny nie mog¹ mieæ w pañstwie wiêkszych praw
ni¿ cz³owiek”. A oni wszyscy, podobna elita
polityczna, (piszê podobna, bo wed³ug jednoznacznych opiniotwórców elita zginê³a pod
Smoleñskiem) walcz¹c o w³adzê zapomnieli
o narodzie i jego problemach. Koniunkturalnie
wyprowadzaj¹ swoich wiernych na ulice. Jeszcze trzy lata wstecz oburzali siê na obywateli,
którzy krytycznie wypowiadali siê o œp. prezydencie, i o tych, którzy obra¿ali jego ¿onê, a ¿e
byli i s¹ im potrzebni politycznie, zosta³o to przemilczane. Dzisiaj oni s¹ najwybitniejszymi
przedstawicielami koœcio³a.
No có¿, w tej walce o prawdê - zadajmy sobie
pytanie czyj¹ prawdê - ka¿dy chwyt jest dozwolony, nawet straszenie obywateli wojn¹, która
podobno trwa z naszym wschodnim s¹siadem.
Dyskusje polityczne to spektakle, obrazy z przeœciganiem siê w niewybrednych ocenach: k³amca czy pêtak to najdelikatniejsze okreœlenia. Czy
taki poziom powinna reprezentowaæ wybrana
przez nas „elita” polityczna? I znowu powo³am
siê na prof. Józefa Tischnera. Pisa³ on „gdzie
masz wolnoœæ, tam ró¿nie znaczenie s³owa, gdzie
wiele znaczy s³owo, tam zak³ada siê wolnoœæ”.

lektywnej zbiórki, zgodnie z regulaminem utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy.
6. Nowy system obejmie wszystkich mieszkañców, dziêki temu zwiêkszy siê odbiór odpadów
trafiaj¹cych do instalacji odzysku, a tak¿e znikn¹
nielegalnie wysypiska odpadów.
7. W sytuacji, kiedy dana nieruchomoœæ obejmuje budynki wielolokalowe, obowi¹zki w³aœciciela przejmie zarz¹d nieruchomoœci¹ wspóln¹.
8. Efektem nowego systemu bêdzie sytuacja, ¿e
wszyscy w³aœciciele nieruchomoœci zamieszka³ych bêd¹ obs³ugiwani przez jedn¹ firmê wywozow¹. Wszelkie sprawy z odbieraj¹cym odpady
za³atwiaæ bêdzie gmina.
8. Gmina zobowi¹zana bêdzie przeprowadziæ
kampaniê informacyjno-edukacyjn¹, tak aby ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci móg³ siê zapoznaæ
z nowymi zasadami gospodarowania odpadami
komunalnymi w gminie.
9. Ka¿dy mieszkaniec gminy bêdzie móg³ nieodp³atnie oddaæ zebrane odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów.
10. Mieszkaniec, który nie jest w³aœcicielem nieruchomoœci, wszelkie sprawy zwi¹zane z odpadami za³atwia³ bêdzie z w³aœcicielem (zarz¹dc¹
nieruchomoœci).
11. W³aœciciel nieruchomoœci lub mieszkaniec
posiadaj¹cy dotychczas samodzieln¹ umowê
z firm¹ wywozow¹ powinien pamiêtaæ o wypowiedzeniu tej umowy z 1 lipca 2013 r.
Szanowni Pañstwo, wspólnie z Rad¹ Miejsk¹ pracujemy nad dokumentami, o których mówi znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach. O efektach prac bêdziemy
informowaæ na ³amach Odg³osów Brzeszcz i stronie internetowej Gminy Brzeszcze.
Z powa¿aniem

Teresa Jankowska
Burmistrz Brzeszcz
Czy jest u nas wolnoœæ s³owa? Tak, a nawet wiêcej, jest anarchia s³owa, gdy¿ ka¿dy mo¿e powiedzieæ, kiedy i gdzie, co chce? A walka o wolnoœæ s³owa jest walk¹ o wolnoœæ naszego s³owa
i naszych racji, a zniewolenie pozosta³ych. I to
ju¿ te¿ przerabialiœmy w naszej historii, ale wnioski z niej wyci¹gamy tylko koniunkturalnie, dlatego staramy siê j¹ zak³amaæ, z tchórzy robimy
bohaterów, a bohaterów oblewamy s³ownymi
pomyjami, bo nikt nie mo¿e byæ od nas lepszy.
Podzia³ spo³eczeñstwa siê pog³êbia, formy walki zbli¿aj¹ siê do fanatyzmu. Niestety, w tej rywalizacji wykorzystywana jest religia, a jak pisa³
Tischner „religia jest dla m¹drych, a jak ktoœ jest
g³upi i jak chce byæ g³upi nie powinien do tego
u¿ywaæ religii, nie powinien religi¹ swojej g³upoty zas³aniaæ.” To mocne s³owa, ale konieczne
w czasach, gdy na wszystkich poziomach w³adzy pañstwowej i samorz¹dowej politykierzy
walcz¹c o racje swoich liderów „zapominaj¹”
o spo³eczeñstwie dzia³aj¹c zgodnie z zasad¹ „pañstwo to my”. A gdzie miejsce dla nas? Partyjny
partykularyzm zastêpuje samorz¹dnoœæ. Niestety poziom dyskusji z centrali przenosi siê i do
nas. Ju¿ nie rozmawiamy nawet w gronie rodzinnym, ju¿ walczymy. A oni maj¹ satysfakcjê uda³o im siê zmanipulowaæ spo³eczeñstwo. Czas
na myœlenie.

Józef Stolarczyk
Odg³osy Brzeszcz
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Karol Balcarek
Urodzi³ siê 23 paŸdziernika 1932 r. w Jawiszowicach. Pierwsz¹ posadê nauczycielsk¹
otrzyma³ w Porêbie w Œl¹skiem. Niestety, musia³ przerwaæ pracê, aby wywi¹zaæ siê z obowi¹zku s³u¿by wojskowej. Po jej odbyciu pracowa³ w Szkole Podstawowej w Skidziniu jako
nauczyciel fizyki i chemii.

szczeroœæ i lojalnoœæ, ale przede wszystkim
wzajemny szacunek. Przez ca³y ten czas by³am najm³odszym cz³onkiem rady pedagogicznej. Nie przeszkadza³o to jednak Dyrektorowi, aby wys³uchiwaæ mojego, czasem odmiennego zdania i obdarzaæ mnie kredytem zaufania przy powierzaniu ró¿nych zadañ.

Kiedy w 1955 r. ówczesny kierownik
Szko³y Podstawowej w Przecieszynie Szymon
Cembala przeszed³ do Wydzia³u Oœwiaty i Wychowania w Oœwiêcimiu, a Karol Balcarek zosta³ s³u¿bowo przeniesiony na jego stanowisko. W ten sposób rozpocz¹³ nowy, 16-letni,
bo trwaj¹cy do wrzeœnia 1971 r., etap swojego ¿ycia. Wa¿ny nie tylko zawodowo, ale i prywatnie. Tu pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê, Mariê, równie¿ nauczycielkê, tu urodzi³ mu siê
jedyny syn Bogdan. Lata 1971-1985, to znaczy a¿ do chwili przejœcia na emeryturê, poœwiêci³ swojej rodzinnej miejscowoœci - Jawiszowicom, pe³ni¹c funkcjê dyrektora miejscowej szko³y. To wtedy w³aœnie pozna³am p.
Balcarka. Fachowoœæ, niepozorowane, ale
konkretne dzia³ania dyscyplinuj¹ce pracê nauczycieli i uczniów, przynosi³y wymierne
efekty w postaci m¹drej i zdrowej rywalizacji
o systematyczne podnoszenie poziomu pracy
szko³y na wszystkich jej odcinkach. To wtedy
szko³a plasowa³a siê na najwy¿szych lokatach
w ró¿norodnej punktacji miejsko-gminnej,
uczniowie - rozwijaj¹cy swoje zainteresowania i wiedzê na prowadzonych przez nauczycieli bezinteresownie ko³ach - bez trudu zdawali egzaminy do szkó³ œrednich, odnosili sukcesy i kontynuowali naukê na studiach wy¿szych. To wtedy równie¿ nasza szko³a otrzyma³a zaszczytne miano „kuŸni kadry kierowniczej”, bo systematycznie oddelegowywano
jej nauczycieli na ró¿ne stanowiska kierownicze w oœwiacie. Wbrew pozorom nie by³y to
jednak rz¹dy autokratyczne, we wspó³pracy
obowi¹zywa³y rzetelnoœæ i odpowiedzialnoœæ,

Nie sposób wymieniæ wszystkich zas³ug Dyrektora. Próbowano to ju¿ zrobiæ w monografii
pt. „Szkolnictwo w Jawiszowicach” (w: „Szkice
z przesz³oœci Brzeszcz, Jawiszowic, Przecieszyna, Skidzinia, Wilczkowic i Zasola”, s. 68-69).
Wspomnê wiêc tylko te najwa¿niejsze:
- wybudowanie i wyposa¿enie nowej, pe³nowymiarowej (pierwszej i jedynej wtedy w gminie!)
sali gimnastycznej wraz z zapleczem, która do
dzisiaj s³u¿y nie tylko uczniom, ale têtni ¿yciem
równie¿ popo³udniami. Udaj¹cy siê na ni¹ mi³oœnicy sportu nie mog¹ wiedzieæ, ¿e kiedy my,
nauczyciele odchodziliœmy po zajêciach do swoich domów, Dyrektor zostawa³, bo przywioz¹ cement, ma byæ dostawa piasku, ¿wiru itp., zjawi
siê ktoœ z nadzoru budowlanego…
- zorganizowanie (przy wspó³pracy z Dyrektorem
Oœrodka POM w Jawiszowicach, Inspektorem
Oœwiaty i Wychowania w Brzeszczach) Zasadniczej Szko³y Zawodowej Mechanizacji Rolnictwa, która na pocz¹tku swojej dzia³alnoœci korzysta³a z pomieszczeñ szko³y podstawowej,
a jej pierwszym dyrektorem nieodp³atnie (!), by³
pan Balcarek;
- utworzenie œwietlicy szkolnej z do¿ywianiem,
która funkcjonuje do dzisiaj;
- wyposa¿enie istniej¹cego gabinetu lekarskiego oraz zorganizowanie gabinetu stomatologicznego, który s³u¿y³ nie tylko uczniom i pracownikom szko³y, ale równie¿ innym mieszkañcom
Jawiszowic;
- modernizacja, liczne remonty i doposa¿enie
szko³y;
- bardzo wa¿nym dzia³aniem Dyrektora w tych
przecie¿ nie³atwych czasach by³y wysi³ki w kierunku przejœcia szko³y na klaso-pracowniany
systemem nauczania. W tym celu zorganizowa-

(ci¹d dalszy ze str. 1)
J.A.: Powiem tak: ta nagroda pokazuje przede
wszystkim, ¿e idziemy w dobrym kierunku. Na
fakt, ¿e uda³o nam siê znacz¹co poprawiæ wiêkszoœæ wskaŸników branych pod uwagê przy
ocenie, wp³yw mia³o wiele czynników. Nale¿y
tu wymieniæ bardzo du¿e zaanga¿owanie ca³ej
za³ogi, solidn¹ fachow¹ robotê, ale tak¿e trafione decyzje na etapie planowania i zarz¹dzania poszczególnymi procesami produkcyjnymi.
Postêp odnotowaliœmy dziêki sporym inwestycjom w nowoczesne maszyny i urz¹dzenia. Dla
Kierownictwa Kopalni Brzeszcze tegoroczny
sukces to wyzwanie na przysz³oœæ. Nie myœlimy osi¹œæ na laurach, przecie¿ za rok kolejny
ranking.

J.A.: Wszystkie nasze dzia³ania zmierzaj¹ w kierunku dalszego rozwoju kopalni. Stacja odmetanowania w naszych przedsiêwziêciach to absolutny priorytet, poniewa¿ oprócz ekonomicznych
aspektów, przede wszystkim w znacznym stopniu
wp³ynie na poprawê bezpieczeñstwa za³ogi, a ponadto wspomo¿e proces dostosowania siê kopalni
do pracy w warunkach nowych przepisów BHP.
Zakup nowej obudowy do œciany to oczywiœcie
gwarancja efektywnego i bezpiecznego wydobycia. Muszê przyznaæ, ¿e rok 2012 bêdzie rekordowym w historii KWK Brzeszcze pod wzglêdem
inwestycji, bowiem przeznaczymy na nie co najmniej 64 mln z³. To jednak nie wszystko - trwaj¹
ju¿ bardzo zaawansowane prace nad planem inwestycyjnym na rok nastêpny. Wszystko wskazuje na to, ¿e nie bêdzie on gorszy od bie¿¹cego.

M.D.: Aktualnie kopalnia realizuje dwie kolejne inwestycje - budowê powierzchniowej
stacji odmetanowania oraz zakup kompleksu obudowy zmechanizowanej dla eksploatacji jednej ze œcian. Czy te priorytetowe inwestycje zapewni¹ kopalni efektywne funkcjonowanie jeszcze przez wiele, wiele lat?

M.D.: Kopalnia Brzeszcze od 1903 roku wpisana jest w krajobraz Brzeszcz i w œwiadomoœæ mieszkañców. Jest najwiêkszym zak³adem
pracy na terenie gminy i wpisuje siê w dobry
wizerunek miasta. Jednak konsekwencj¹ ruchu zak³adu górniczego s¹ wystêpuj¹ce szkody górnicze…?
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no i wyposa¿ono w meble, sprzêt audiowizualny
i pomoce naukowe, trzy klaso-pracownie nauczania pocz¹tkowego, klasopracownie biologiczn¹,
geograficzn¹, matematyczn¹, jêzyka polskiego,
jêzyka rosyjskiego, historyczn¹, a na koñcu wychowania muzycznego. Wyposa¿ono… Dziœ ma³o
kto zdaje sobie sprawê, ile to dzia³anie kosztowa³o pracy i zachodów. W obecnych czasach
wystarczy przegl¹dn¹æ liczne oferty handlowe,
zadzwoniæ. Wtedy trzeba by³o o wszystko zabiegaæ, jeŸdziæ po pomoce dydaktyczne do CEZASu w Oœwiêcimiu, przywoziæ je taksówk¹ lub baga¿ówk¹, b¹dŸ wykonywaæ tzw. w³asnym sumptem, no, czasem przy wspó³udziale uczniów, czy
ich rodziców;
- na krótko przed odejœciem na emeryturê Dyrektor zainicjowa³ jeszcze rozbudowê szko³y o skrzyd³o po³udniowo-zachodnie, w celu poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli. Aktualnie
znajduj¹ siê tu cztery sale lekcyjne, pomieszczenia na œwietlice szkoln¹ i gimnastykê korekcyjn¹,
kuchnia z zapleczem.
Za sumiennoœæ, obowi¹zkowoœæ, ofiarnoœæ - tak
czêsto podkreœlane w opiniach, jakie zachowa³y
akta personalne - mgr Karol Balcarek by³ wielokrotnie nagradzany i wyró¿niany najwy¿szymi
odznaczeniami pañstwowymi i bran¿owymi:
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³ot¹ Odznak¹ „Zas³u¿ony w Rozwoju Województwa Katowickiego”, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Z³ot¹ Odznak¹ Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego.
Pan Karol Balcarek zmar³ 31 marca 1997 roku.
Nie dane mu by³o zbyt d³ugo nacieszyæ siê
emerytur¹, wnukami, z których by³by dzisiaj
dumny. Na po¿egnanie naszemu Dyrektorowi
powtarzaliœmy za rzymskim poet¹ Horacym:
„Nie wszystek umrê”. Wierzyliœmy bowiem,
¿e ¿y³ bêdzie jeszcze d³ugo w naszych serdecznych wspomnieniach i w ludzkiej wdziêcznoœci, któr¹ zw¹ „pamiêci¹ serca”. Ja wierzê w to
nadal.

Barbara Dubiel
J.A.: Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e dla gminy
i jej mieszkañców taki zak³ad jak kopalnia,
oprócz oczywistych korzyœci w postaci podatków, miejsc pracy, ró¿nego rodzaju œwiadczeñ,
stanowi powa¿n¹ uci¹¿liwoœæ. Mam na myœli
szkody górnicze czy chocia¿by pewne aspekty œrodowiskowe. Wieloletnia praktyka w gminie Brzeszcze pokazuje jednak, ¿e przy dobrej
woli z obu stron mo¿na jednak znaleŸæ p³aszczyznê porozumienia. W ostatnim okresie
dziêki kierunkom dzia³ania na styku kopalnia
- gmina wytyczonym miêdzy innymi przez
mojego poprzednika Kazimierza Grzechnika,
wizerunek kopalni w oczach lokalnej spo³ecznoœci i w³adz gminy wydaje siê byæ coraz lepszy. W tym zakresie na pewno zrobiê wszystko, aby w miarê mo¿liwoœci by³o jeszcze lepiej. Myœlê, ¿e nie bez znaczenia jest fakt, i¿
jestem rodowitym jawiszowianinem. Tutaj siê
urodzi³em, tu mieszkam i pracujê, dlatego te¿
dobro gminy i jej mieszkañców jest dla mnie
równie wa¿ne jak dobro macierzystej kopalni.

Maria Dom¿a³

Sylwetki

Stanis³awa Ma³ecka
Stanis³awa Ma³ecka urodzi³a siê w ch³opskiej rodzinie w Dobczycach ko³o Myœlenic.
Wczeœnie straci³a matkê, mia³a przyrodnie rodzeñstwo. Stanis³awa Skibska - tak brzmia³o
Jej panieñskie nazwisko - przysz³a do jawiszowickiej szko³y w ramach nakazu pracy. By³ to
rok szkolny 1951/1952 .
Pani Stanis³awa zamieszka³a u pañstwa Sajdaków przy ulicy £êckiej w Jawiszowicach. Znalaz³a
siê poœród wybitnych nauczycieli od których mog³a
siê wiele nauczyæ. Grono pedagogiczne stanowili: Tekla Fajfer, Stanis³aw Fajfer, trzy siostry Maœlanki,
Zofia Mastalerz, Janina Kotulska, Stefan Jarzyna, Jan
Danel i ksiadz Jan Górski. Przez kilka lat nie mia³a
przydzielonych przez kierownika Czernka dodatkowych obowi¹zków. Mog³a siê skupiæ na solidnym
przygotowaniu do lekcji. W roku szkolnym 1956/
1957 figuruje ju¿ pod nazwiskiem Stanis³awa Ma³ecka. Wysz³a za m¹¿ za Emila Ma³eckiego - rodowitego jawiszowianina. By³a absolwentk¹ liceum
pedagogicznego, póŸniej ukoñczy³a Studium Nauczycielskie w Krakowie. Tytu³ magistra filologii polskiej
uzyska³a w WSP w Krakowie. By³a ambitn¹ studentk¹. Nie pozwoli³a sobie wpisaæ do indeksu oceny ni¿szej ni¿ bardzo dobra. Stawia³a równie¿ wysokie wymagania swoim uczniom. Nie zostawia³a luk
w ich wiedzy. Nie wszystkim siê podoba³y niekonwencjonalne metody Jej egzekwowania. Myœlê, ¿e
po latach, ci którzy wyhodowali w sobie poczucie
krzywdy, wybacz¹ Jej, doceniaj¹c ogrom wiedzy,

który im wt³oczy³a do g³ów, czasami na si³ê. Stanis³awa Ma³ecka mia³a mocny charakter, mówi³a prosto z mostu, co siê Jej nie podoba. Czasami kontakt
z ni¹ móg³ mocno zaboleæ. Dzia³a³a spo³ecznie. Zwi¹za³a siê ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym.
By³a jego d³ugoletnim wiceprezesem. Wspó³organizowa³a w so³ectwie Œwiêto Ludowe. Pe³ni³a funkcjê
radnej z wielkim zaanga¿owaniem. Na sesjach Rady
Miejskiej porusza³a problemy traktowania zwierz¹t
nie tylko gospodarskich. Gdyby ¿y³a, by³aby byæ
mo¿e dzia³aczk¹ ruchów ekologicznych. By³a pedantk¹, lubi³a wokó³ siebie ³ad i porz¹dek.
W roku szkolnym 1967/1968 otrzyma³a tytu³ pe³ni¹cego obowi¹zki kierownika szko³y. Tê funkcjê pe³ni³a ju¿ rok wczeœniej, bo pan Józef Czernek przed
przejœciem na emeryturê korzysta³ z rocznego urlopu
dla podratowania zdrowia. Z wielkim zapa³em i zaanga¿owaniem pe³ni³a swoje obowi¹zki przez cztery
lata. Funkcjê zastêpcy kierownika szko³y powierzono natomiast Bronis³awie Grzywie. W dalszym ci¹gu wspaniale dzia³a³o harcerstwo, którego opiekunami byli Pelagia Szemliñska i W³adys³aw Sarna. Pod
Jej rz¹dami i przy wspó³udziale Przewodnicz¹cego
Komitetu Rodzicielskiego Ludwika Farugi, szko³a
i jej otoczenie zmienia³y swoje oblicze. Dziêki prê¿nej dzia³alnoœci zainstalowano w szkole centralne
ogrzewanie, szko³ê z zewn¹trz otynkowano. Centralne ogrzewanie wykonano w czynie spo³ecznym przy
udziale finansowym mieszkañców so³ectwa. Zebrano na ten cel 60.000 z³otych. Za spraw¹ Ludwika
Farugi warsztaty kopalniane wykona³y równie¿ rega³y do biblioteki szkolnej i stojaki na rowery. Szko³a, któr¹ kierowa³a Pani Stanis³awa, odnosi³a wiele

Federacja Konsumentów w Brzeszczach
Brzeszcze jako jedyne w Polsce miasto poni¿ej 25 tysiêcy mieszkañców posiada w³asny
Oddzia³ Federacji Konsumenta. Placówka mieœci siê w starym budynku urzêdu gminy przy
ulicy Kosynierów. Prezesem brzeszczañskiego
Oddzia³u jest Piotr Potyka.
Katarzyna Senkowska: Czym jest Federacja
Konsumenta, czym ogólnie siê zajmuje i jakie
ma kompetencje?
Piotr Potyka: Mo¿e warto zacz¹æ od tego, ¿e impulsem do utworzenia systemu ochrony konsumentów w Polsce by³y wydarzenia 1980 roku. 7 lipca
1981 r. grupa inicjatywna z³o¿ona z 40 osób zarejestrowa³a ogólnopolskie stowarzyszenie pod
nazw¹ Federacja Konsumentów. Od 2004 r. Federacja dzia³a jako Organizacja Po¿ytku Publicznego. Jeœli natomiast chodzi o Brzeszcze, pocz¹tki
tworzenie Oddzia³u siêgaj¹ 2008 roku. Grupa inicjatywna, wywodz¹ca siê ze Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarnoœci Finansowej, przy pomocy
prezes Oddzia³u Federacji w Katowicach Iwony
Zapart rozpoczê³a starania o utworzenie Oddzia³u
w Brzeszczach. Na pocz¹tku nie by³o ³atwo w przekonaæ Zarz¹d Federacji o celowoœci istnienia oddzia³u w tak ma³ym miasteczku. Jednak upór za³o¿ycieli, wsparcie samorz¹dów, mieszkañców
i w³adz lokalnych przynios³y efekt w postaci otwarcia w 2009 r. Oddzia³u i wyboru Rady Oddzia³u.
Odzia³ udziela rocznie oko³o 200 porad ustnych,
przeprowadza równie¿ oko³o 20 interewencji pisemnych. Nasza podstawowa dzia³alnoœæ wi¹¿e siê
œciœle z edukacj¹, poradnictwem i pomoc¹ prawn¹.
Federacja Konsumentów ma swoje Oddzia³y

w oko³o 50 miastach w Polsce (g³ównie w miastach powiatowych, wojewódzkich), Oddzia³ w Brzeszczach stanowi wiêc ewenement ze wzglêdu na liczbê mieszkañców.
K.S.: Z jakimi problemami ludzie najczêœciej
zwracaj¹ siê do Federacji o pomoc?
P.P.: Najczêœciej udzielamy porad w zakresie reklamacji zakupionych towarów w sieciach handlowych oraz zakupionych w internecie. Niestety, doœwiadczenie pokazuje, ¿e œwiadomoœæ praw
konsumenckich jest wci¹¿ bardzo s³aba. Konsumenci nie rozró¿niaj¹ reklamowania towarów
z ustawy konsumenckiej i gwarancji. Tymczasem
niektórzy sprzedawcy celowo „naprowadzaj¹”
konsumenta na korzystanie z gwarancji, gdy¿ to
zwalnia ich w pewnym sensie - przy takim sposobie reklamacji - z odpowiedzialnoœci. Du¿ym
problemem s¹ równie¿ zakupy dokonywane podczas ró¿nego rodzaju prezentacji, œwiadczenia
telekomunikacyjne czy turystyczne. W³aœciwie
nie ma bran¿y, w której w ostatnim okresie nie
udzielalibyœmy porady lub nie wystosowalibyœmy
wyst¹pienia pisemnego do przedsiêbiorcy. Warto
przy tej okazji podkreœliæ bardzo dobr¹ wspó³pracê z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
przy starostwie w Oœwiêcimiu, gdzie kierujemy
powa¿niejsze sprawy.
K.S.: Jakie zatem programy/inicjatywy/szkolenia organizuje FK?
P.P.: Federacja Konsumentów jest organizacj¹, któr¹
konsumenci darz¹ du¿ym zaufaniem. W tak krót-

sukcesów w konkursach artystycznych i przedmiotowych. W roku szkolnym 1969/70 dum¹ szko³y byli
uczniowie: Roman Korczyk, Anna Sz³apa, Anna
Szemliñska, Wies³aw Juras. W latach nastêpnych laureatkami olimpiad zosta³y Anna Górka i Barbara
Matlak, które dziêki temu by³y zwolnione z egzaminów wstêpnych do szkó³ œrednich. Wychowanka Stanis³awy Ma³eckiej Agnieszka Tchórzewska zosta³a
tak¿e laureatk¹ olimpiady polonistycznej na szczeblu wojewódzkim.
Zapisy w kronice szko³y potwierdzaj¹ autentyczn¹
radoœæ Pani Stanis³awy z ka¿dego sukcesu szko³y.
Sprawiedliwie ocenia³a i opisywa³a dzia³alnoœæ
ka¿dego nauczyciela. Podczas uroczystoœci i spotkañ towarzyskich lubi³a œpiewaæ. Wszyscy podziwiali jej piêkny g³os. Przygotowani przez ni¹
uczniowie swoimi wystêpami uœwietniali Œwiêto
Ludowe. Nie wszystkim podoba³y siê Jej metody
wychowawcze i dydaktyczne, które by³y czasami
Ÿród³em konfliktu na linii nauczyciel - uczeñ - rodzic. Mam nadziejê, ¿e po latach z³e emocje opad³y, a pozosta³o stwierdzenie: dobrze uczy³a, mo¿e
dobrze chcia³a. W ¿yciu tak siê uk³ada, ¿e nie wszyscy nas lubi¹, wa¿ne jednak, by nas szanowano za
pracowitoœæ i rzetelnoœæ zawodow¹.
Stanis³awa Ma³ecka bez reszty poœwiêci³a siê
s³u¿bie nauczycielskiej. Za wzorow¹ pracê uhonorowano J¹ Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Nied³ugo cieszy³a siê pobytem na emeryturze. Zmar³a maj¹c
59 lat. Spoczywa na cmentarzu w Jawiszowicach.

Anna Bawo³ek
kiej wypowiedzi trudno wymieniæ wszystkie dzia³ania, ale do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ te na
rzecz legislacji, opiniowania ustaw, konsultacje spo³eczne, edukacjê konsumenck¹ (wa¿na szczególnie
dla m³odzie¿y i seniorów), wspó³pracê z innymi
organizacjami w ramach wspólnego rynku Unii.
W pracach naszego Oddzia³u najwa¿niejsze miejsce zajmuje pomoc konkretnemu konsumentowi
w konkretnym przypadku oraz szeroko rozumiana
edukacja konsumencka. Du¿¹ pomoc w przeprowadzaniu podobnych inicjatyw otrzymujemy od w³adz
samorz¹dowych (korzystamy z dotacji do programów edukacyjnych) i Gminnego Zarz¹du Edukacji
w Brzeszczach. W budynku GZE przy ul. Kosynierów 20/33 korzystamy bezp³atnie z pomieszczenia mieszcz¹cego nasze biuro, które udziela porad
w poniedzia³ki w godz. 9.00-11.00; wtorki: 14.3016.30; œrody: 14.30-16.30; czwartki 14.30-16.30.
(Tel. kontaktowy (32) 737 31 77. Porad bezp³atnie udzielaj¹ Aneta Kolanowska, Sylwia PotykaZolich, Jacek Lach i Piotr Potyka. Do wspó³pracy zapraszamy studentów prawa lub te¿ osoby
posiadaj¹ce wiedzê prawnicz¹).
K.S.: Jak przedstawiaj¹ siê najbli¿sze plany dotycz¹ce dzia³añ i samej organizacji?
P.P.: W bie¿¹cym roku Oddzia³ wspólnie z Stowarzyszeniem Gospodarnoœci Finansowej realizuje program „Bezpieczny Internet - edukacja
m³odzie¿y gimnazjalnej”. Wspólnie z Stowarzyszeniem mamy z³o¿one równie¿ inne projekty,
jednak dopiero czekamy na wyniki konkursów
i nie chcia³bym w tej chwili tego przedstawiaæ w odpowiednim czasie z chêci¹ podzielê siê tymi
informacjami.

Katarzyna Senkowska
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Oto posy³am anio³a
mego…!
W kalendarzu parafialnym maj kojarzony
by³ zwykle z uroczystoœci¹ przyjêcia pierwszej
Komunii Œwiêtej przez dzieci klas drugich. Czy
zmiany w systemie edukacji, czyli 6-latki pojawiaj¹ce siê w szko³ach, wp³yn¹ na ten uk³ad?
Na co warto zwróciæ przy tej okazji uwagê?
- Kuria wyda³a ju¿ ustalenia dotycz¹ce nowej
sytuacji w systemie szkolnictwa - wyjaœnia ksi¹dz
Marcin Naglik, który w tym roku przygotowuje
drugoklasistów do pierwszej Komunii. - Gdy dojdzie do tego, ¿e zmiana programowa obejmie ca³y
rocznik i wszystkie 6-latki pójd¹ do szko³y, Komunia zostanie automatycznie przesuniêta na trzeci¹ klasê. Jak jednak wiadomo, jesteœmy w okresie przejœciowym, klasy s¹ pod wzglêdem wiekowym pomieszane. Jeœli wiêc teraz w 2012 od
wrzeœnia trafi³aby siê ca³a klasa 6-latków, to wtedy te dzieci przyst¹pi¹ do Komunii w trzeciej klasie. Jeœli jednak grupa bêdzie siê sk³adaæ z szeœcio- i siedmiolatków, wtedy przystêpuje do Komunii w ca³oœci w klasie drugiej.
- Do tej pory przygotowania dzieci do przyjêcia
pierwszej Komunii rozpoczyna³y siê katechizacj¹
w szkole podstawowej, a 2 klasa odznacza³a siê
szczególn¹ intensyfikacj¹ dzia³añ w tym kierunku - podkreœla ksi¹dz Roman Sala. - Podobnie
bêdzie i teraz. Odpowiednio ten najwa¿niejszy rok
przygotowañ bêdzie mia³ miejsce albo w klasie
drugiej - dla roczników wymieszanych, lub w klasie trzeciej dla samych szeœciolatków. Warto
wspomnieæ, ¿e w Polsce pojawia³y siê równie¿
g³osy za tym, by przesun¹æ uroczystoœæ na 3 klasê, argumentuj¹c to wiêksz¹ œwiadomoœci¹ dzieci. W diecezji opolskiej faktycznie przesuniêto
„wiek komunijny” i tam dzieci dopiero w 3 klasie przyjmuj¹ Jezusa. Z drugiej strony w diecezji
katowickiej i na terenach dawniej do niej nale¿¹cych (czêœæ œl¹ska naszej bielsko-¿ywieckiej diecezji) istnieje dalej praktyka wczesnej komunii
popierana argumentacj¹, ¿e dzieci m³odsze g³êbiej prze¿ywaj¹ ten fakt, bo nie s¹ jeszcze tak
nastawione na prezenty. Polega to na tym, ¿e rodzice zg³aszaj¹ maluchy na specjaln¹ katechizacjê przygotowawcz¹, która trwa rok. Wtedy przy
parafii tworzy siê grupê dzieci i organizuje katechezê dla tych maluchów. Na spotkania zawsze
przychodz¹ z nimi te¿ ich rodzice. Wiadomo, ¿e
w trzeba znaleŸæ na to czas, st¹d chêtnych nie ma
za du¿o. Wtedy spotkania trwaj¹ rok, a wieñczy je
osobna uroczystoœæ - np. m³odsze dzieci w pierwsz¹
niedzielê maja id¹ do komunii, starsze w drug¹
(w diecezji katowickiej przeprowadzono równie¿
badania, które wykaza³y, ¿e stosunkowo wiêcej
dzieci „wczesnokomunijnych” wybiera stan kap³añski lub zakonny. Jest to jednak prawdopodobnie zwi¹zane z atmosfer¹ domu, w którym siê
wychowa³o, na ogó³ tacy rodzice s¹ bardziej zaanga¿owani w ¿ycie religijne). Warto mo¿e dodaæ, ¿e a¿ do pocz¹tku XX wieku do Komunii
przystêpowali doroœli. Dopiero Pius X wprowadzi³ praktykê komunii dla dzieci, któr¹ kontynuujemy do dzisiaj. Ta zmiana wi¹¿e siê równie¿
z pewnym faktem z jego dzieciñstwa: gdy przysz³y papie¿ by³ jeszcze ma³ym ch³opcem, do jego
parafii przyjecha³ biskup. Na proœbê ch³opca, któ-
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Wiosna - cieplejszy wieje wiatr…!
1 kwietnia w Oœwiêcimskim Centrum Kultury Ma³a Orkiestra Wielkiej Pomocy ju¿ po
raz 4 zorganizowa³a jarmark œwi¹teczny (tym
razem wiosenny, wczeœniejsze by³y bo¿onarodzeniowe). Dochód z imprezy przeznaczono na
rehabilitacjê 5-letniego mieszkañca Brzeszcz
Bartoszka £êckiego.
Wszyscy chêtni, którzy
w pierwsz¹ sobotê kwietnia
odwiedzili hol OCK, mogli
nabyæ wiosenne kwiaty, zio³a oraz jedyne w swoim rodzaju wyroby rêkodzie³a artystycznego - oryginaln¹ bi¿uteriê wykonan¹ z masy
polimerowej, modne torebki
i brosze z filcu, bibeloty decoupage oraz drobiazgi
œwi¹teczne. Dziêki wspó³pracy z PCK by³a równie¿ mo¿liwoœæ oddania krwi na potrzeby chorych
przebywaj¹cych w oœwiêcimskim szpitalu oraz dziêki grupie ratownictwa medycznego z Jawiszowic - badania ciœnienia, saturacji i poziom zawartoœci cukru.
- Mój synek urodzi³ siê jako wczeœniak z wag¹
urodzeniow¹ 1,230 kg. Na pocz¹tku nic nie wskazywa³o, ¿e pojawi¹ siê jakiekolwiek problemy
neurologiczne, ¿e wyst¹pi opóŸnienie psycho-ruchowe - mówi mama Bartosza, Katarzyna £êcka
- Dopiero oko³o 9 miesi¹ca ¿ycia okaza³o siê, ¿e
Bartosz cierpi na pora¿enie czterokoñczynowe.
Od tamtego czasu trwa intensywna rehabilitacja,
która pozostaje niezbêdnym elementem ka¿dego
dnia, jeœli chodzi o jakoœæ ¿ycia Bartosza. JeŸdzimy wiêc codziennie na æwiczenia, teraz akurat do Jastrzêbia. Maj¹ tam tzw. paj¹ki i kombinezony, które s¹ Bartoszkowi jak najbardziej potrzebne, poniewa¿ wzmacniaj¹ go, co przy
zmiennym napiêciu w koñczynach jest bardzo
wa¿ne. Bierzemy równie¿ udzia³ w hipoterapii,

dwa razy w tygodniu jeŸdzimy do Bobrku. Bardzo skuteczna jest równie¿ metoda polegaj¹ca na
pobudzeniu receptorów, czyli p³ynów, które docieraj¹ do mózgu, gdy¿ s¹ one odpowiedzialne
za odblokowanie niektórych miêœni. Stosujemy
te¿ suplementy diety (koszt to oko³o 500 z³ na 3
miesi¹ce), niedawno kupiliœmy wózek - dostaliœmy na
ten cel 5 tys. od Jurka Owsiaka, oko³o 6 tysiêcy trzeba
by³o uzbieraæ z w³asnych
œrodków i innych Ÿróde³.
Sprzêt w du¿ej mierze na
szczêœcie ju¿ mamy - pionizator (Bartoszek piêknie stoi
na nogach, chocia¿ jeszcze
sam nie siedzi), specjalny sto³eczek do siedzenia. Oczywiœcie ca³y czas szukamy sponsorów, bo sami niewiele moglibyœmy
Bartoszkowi zapewniæ. Wspó³pracujemy z Ma³¹
Orkiestr¹ Wielkiej Pomocy, z Fundacj¹ Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”. Dla mnie to proste
przeliczenie: im wiêcej pieniêdzy, tym wiêcej
mogê dla niego zrobiæ, dlatego tym bardziej doceniam ka¿dy gest i ka¿d¹ darowiznê. Wczoraj
na przyk³ad byliœmy na lodowisku i hokeiœci
grali specjalnie dla Bartosza. Zebrano 6 200 z³.
Nie by³o du¿o ludzi, ale atmosfera taka, ¿e nie
mo¿na by³o siê nie pop³akaæ na koniec. Dodam,
¿e Bartoszek jest bardzo kochanym, uœmiechniêtym i pogodnym dzieckiem. Wszystko go interesuje, przyswaja du¿o wiedzy. Chocia¿ jeszcze sam nie mówi, ale potrafi wszystko wyraziæ gestami, wiêc nie mamy ¿adnych problemów z komunikacj¹. W tamtym roku chorowa³
na p³uca, teraz ju¿ jest lepiej, myœlê, ¿e jak wiosna na dobre przyjdzie, ju¿ ca³kiem wydobrzeje i do jesieni bêdziemy mieæ spokój z chorobami - dodaje Pani Katarzyna.

Katarzyna Senkowska

Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” nr konta 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
z dopiskiem „Bartosz £êcki 11104”.
ry jako dziecko chcia³ przyj¹æ Jezusa, biskup odpar³: „Jak sam bêdziesz ojcem œwiêtym, to sobie
zmienisz tê regu³ê”. Paradoksalnie, tak w³aœnie
siê sta³o.

daj¹, nie trzeba ich jeszcze na si³ê upiêkszaæ. Podobnie jeœli faktycznie chce siê podarowaæ prezent, uwa¿am, ¿e warto zrobiæ to miesi¹c przed
komuni¹ czy te¿ na urodziny w tym roku, by nie
przys³oniæ tego, co w tym dniu najwa¿niejsze.

- Na koniec chcia³bym jeszcze podkreœliæ, ¿e przecie¿ najwa¿niejsze w przygotowaniach do tego
typu uroczystoœci jest prze¿ycie ich w wymiarze
duchowym - apeluje ksi¹dz Marcin. - Cykl przygotowañ obejmuje wa¿ne wydarzenia, takie jak
wrêczenie ró¿añców w paŸdzierniku, potem medalików w Niepokalane Poczêcie, w Wielkim
Poœcie ofiarowuje siê ksi¹¿eczkê z rachunkiem
sumienia. Niech dzieci na to g³ównie zwróc¹
uwagê, a nie na krój sukienki czy prezenty. Wspó³czesny œwiat komercjalizuje te œwiêta, wiele osób
chce na tym zarobiæ. Przykro s³uchaæ, jak we
wspomnieniach z Pierwszej Komunii zostaje pokaz mody i komputer lub rower. Dlatego najlepiej naprawdê skupiæ siê na rzeczach najbardziej
istotnych - prze¿yciu przygotowañ i samego
przyjœcia Chrystusa, a nie parogodzinnej wizycie
u fryzjera czy modystki. Stroje liturgiczne s¹ proste i tanie, dzieci naprawdê ³adnie w nich wygl¹-

Katarzyna Senkowska

Dy¿ury aptek w maju
ARNIKA ul. S³owackiego 4
4.05-10.05
25.05-31.05
ZDROWIE ul. Ofiar Oœwiêcimia 31
(pasa¿ w Biedronce)
11.05-17.05
1.06-7.06
SYNAPSA ul. £okietka 39
18.05-24.05
Dy¿ur trwa w godz. 8.00-22.00 w tygodniu, w soboty, niedziele i œwiêta w godz.
8.00-20.00. Dy¿ury ca³odobowe pe³ni¹ apteki w Oœwiêcimiu.

Mo¿esz pomóc

Skarb ka¿dego dnia
Tu¿ przed œwiêtami wielkanocnymi Zespó³
Têcza zaprosi³ na spotkanie w Oœrodku Kultury rodzinê pañstwa Danków: Pana Leszka,
Pani¹ Agatê, ich córkê Agnieszkê i syna Pawe³ka. Oprócz ¿yczeñ i „zaj¹czkowych” upominków dla dzieci rodzina otrzyma³a równie¿
wsparcie finansowe, które jednak, choæ niezwykle cenne, wci¹¿ jest przys³owiow¹ kropla w morzu potrzeb rodziny.
Pan Leszek pracuje w stra¿y po¿arnej w zak³adach chemicznych Synthos Dwory 7. Jest to praca zmianowa w systemie 24-48 godzin. Tylko
dziêki temu jest w stanie opiekowaæ siê córk¹ i ¿on¹.
Z radoœci¹ opowiada o swoich najbli¿szych:
- Moja ¿ona Agatka, ja i dzieci - Agnieszka 15
lat, Pawe³ek 12 - mieszkamy w Wilamowicach,
¿ona pochodzi z Jawiszowic. Po œlubie budowaliœmy dom, chcieliœmy, by by³ ju¿ gotowy kiedy
nasza rodzina siê powiêkszy. Wiadomoœæ o ci¹¿y przyjêliœmy z ogromn¹ radoœci¹. Agata bardzo na siebie uwa¿a³a, a jako ¿e nie pali i nie
pije, by³a zdrowa, nic nie zapowiada³o jakichkolwiek problemów. Niestety ju¿ przy samym
porodzie nasza córeczka zosta³a przyduszona, co
wywo³a³o niedotlenienie mózgu. Agnieszka
przysz³a na œwiat ze s³ab¹ akcj¹ serca, ale bez
oddechu, bez zabarwienia skóry. Spowodowa³o
to czterokoñczynowe pora¿enie mózgowe.
Oznacza to, ¿e Agnieszka nie mo¿e samodzielnie siê poruszaæ - nie mo¿e staæ, siedzieæ samodzielnie, nie mówi. Ma równie¿ napady padaczkowe, od urodzenia zwichniête biodro, skoliozê, która jest jego nastêpstwem, te¿ bardzo s³aby przyrost masy miêœniowej - jest taka drobniutka, ¿e nie wygl¹da na swoje 15 lat... Rehabilitacja przeprowadzana jest g³ównie w domu,
przyje¿d¿a do nas rehabilitant, a tak¿e jeŸdzimy
dodatkowo na zajêcia do Pszczyny.
Agnieszka od poniedzia³ku do pi¹tku jeŸdzi równie¿ do szko³y w Pszczynie. Ma tam œniadanie
i obiad oraz ciekawe zajêcia, a przede wszystkim kontakt z rówieœnikami:
- Zawsze wydaje siê taka szczêœliwa, dziêki tym
zajêciom lepiej siê rozwija. Zawsze jak przyjedzie to po swojemu opowiada nam co siê dzia³o.
Jest te¿ korespondencja zeszytowa, któr¹ prowadzimy codziennie z opiekunkami. Dowiadujemy siê, ze nasza córeczka malowa³a, by³a
na spacerze, równie¿ w grocie solnej, w teatrze,
w palmiarni w Gliwicach - z dum¹ stwierdza
tata dziewczynki. Niestety, w kilka lat po urodzeniu Agnieszki rodzinê dotknê³o kolejne
ciê¿kie doœwiadczenie...:

mo¿e to od karmienia piersi¹ - lekarz pierwszego kontaktu skierowa³ nas do neurologa. Na
tomografii nic z³ego nie wysz³o, dopiero na rezonansie okaza³o siê, ¿e to stwardnienie rozsiane. Te s³owa by³y jak grom z jasnego nieba... Có¿ by³o robiæ, zaczêliœmy szukaæ pomocy. W Ochojcu zaczê³o siê leczenie poprzez
interferon - bardzo drogi lek. Agata dosta³a siê
do grupy doœwiadczalnej: czêœci z 200 pacjentów podawano placebo, a czêœci interferon.
Niestety, bez rezultatów po dwóch latach. W 3
roku wszyscy chorzy dostali interferon, ale te¿

bez ¿adnej poprawy. Agata czu³a siê po nim
bardzo os³abiona, jakby mia³a grypê. Trzeba
by³o siê z tego wycofaæ. Stosowaliœmy równie¿
leczenie jadem pszczelim, odwiedzaliœmy bioenergoterapeutów - wiem ju¿ z w³asnych doœwiadczeñ, ¿e cz³owiek spróbuje wszystkiego,
co daje mu chocia¿ cieñ nadziei na poprawê
zdrowia kochanej osoby. Zastosowaliœmy równie¿ chemioterapiê, w miêdzyczasie te¿ solmedron, który dzia³a wzmacniaj¹co i jest podawany w klinice. On przyniós³ rezultaty, ale ma
to do siebie, ¿e dzia³a podobnie do antybiotyku: po jakimœ czasie organizm siê do niego
przyzwyczaja i ju¿ przestaje reagowaæ.
Pani profesor, która prowadzi leczenie Agaty, szuka³a zastêpczego œrodka i zaproponowa³a lek prywatny. Kuracja miesiêczna kosztuje 8 tysiêcy z³otych. Lek by³ podawany przez pó³ roku, mogliœmy go zakupiæ z jednego procenta, którzy wspaniali ludzie przeznaczali na ten cel. Niestety, po
pó³ roku wyniki krwi pogorszy³y siê i to znacz-

nie. Teraz mamy kolejn¹ wizytê pod koniec miesi¹ca i zadecydujemy, co dalej.
Op³aty za leki i turnusy rehabilitacyjne przekraczaj¹ mo¿liwoœci finansowe rodziny (miesiêczny
koszt to oko³o 800-900 z³ za turnus, przy czym
Pan Leszek jako opiekun musi op³aciæ swój pobyt. Wyje¿d¿a z ¿on¹ lub córk¹ kiedy tylko dostaje urlop). W czasie gdy Pan Leszek pe³ni s³u¿bê,
opiekê nad chor¹ ¿on¹ i córk¹ przejmuje jego teœciowa Zofia. Nie jest to ³atwe, poniewa¿ jej m¹¿
równie¿ cierpi na powa¿n¹ chorobê, która przykuwa go do wózka inwalidzkiego. Mimo to on tak¿e
stara siê pomóc córce i ziêciowi, na przyk³ad w³asnorêcznie wypisuje liczne podziêkowania dla darczyñców, pomaga w za³o¿eniu konta. Podobnie
szwagier Zbyszek oraz wielu, wielu innych ludzi.
Rodzinê wspieraj¹ równie¿ rodzice Pana Leszka.
Warto wspomnieæ, ¿e rodzice Agnieszki oraz innych dzieci niepe³nosprawnych buduj¹ w Piasku
Dom Kulej¹cego Anio³a. Zbieraj¹ pieni¹dze w koœcio³ach, makulaturê, puszki, kapsle, organizuj¹ na
zamku pszczyñskim koncerty, spotkania z aktorami, by móc postawiæ dom- szko³ê dla swoich pociech. Mo¿na bêdzie zostawiæ tam dziecko, gdy
na przyk³ad rodzice trafi¹ do szpitala. W razie
œmierci rodziców dzieci bêd¹ mia³y równie¿ zapewniony k¹t do koñca swoich dni. Na to wszystko oraz na codzienn¹ rehabilitacjê, leki, potrzebne
s¹ œrodki. Wielu ludzi ju¿ pomog³o i dalej wspomaga rodzinê Danków, jednak jak widaæ choæby
po samych cenach leków, potrzeby s¹ bardzo du¿e.
Tym bardziej cieszy i z wielk¹ wdziêcznoœci¹ przyjmowany jest ka¿dy ¿yczliwy gest.
- Mamy dooko³a tyle wspania³ych osób, którzy
pomagaj¹ nam ró¿nymi sposobami. Z ca³ego serca, z ca³ej duszy jestem im za to wdziêczny. My
wszyscy jesteœmy, za ka¿d¹ pomoc, za ka¿dy rodzaj wsparcia - podkreœla Pan Leszek.

Katarzyna Senkowska
Numer konta Caritasu, na które mo¿na wp³acaæ darowizny na leczenie mojej ¿ony i córki.
Wszystkim Ofiarodawcom z serca Bóg zap³aæ:
58 8589 0006 0000 0011 1197 0001 „Darowizna - leczenie Agnieszki i Agaty Danek”.

Leszek Danek

- Gdy nasza córeczka skoñczy³a 3 latka, Agata
znowu zasz³a w ci¹¿ê. Termin by³ na 5 stycznia,
ale poród zacz¹³ siê wczeœnie, w samo Bo¿e Narodzenie, dodatkowo jeszcze w urodziny mojej
¿ony! By³em akurat na s³u¿bie, nie potrafiê nawet opisaæ w s³owach jak siê denerwowa³em! Do
szpitala ¿onê zawióz³ szwagier. Pawe³ek urodzi³
siê bez ¿adnych k³opotów w ekspresowym tempie, jeszcze na izbie przyjêæ w Bielsku. Zdrowiuteñki. Nasza rodzina by³a ju¿ w komplecie, byliœmy bardzo szczêœliwi. Niestety, po pó³ roku Agatka zaczê³a s³abn¹æ. Myœleliœmy pocz¹tkowo, ¿e
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Centrum Kierowania
Ruchem
Dyspozytorzy Kopalni Brzeszcze to doœwiadczeni pracownicy znaj¹cy doskonale dó³
kopalni oraz ci¹g technologiczny zak³adu przeróbczego wraz z powierzchni¹.
Rozmowa z Maciejem Bolkiem, szefem dyspozytorów KWK „Brzeszcze”.
Maria Dom¿a³: Mówi siê o Was, ¿e jesteœcie
„mózgiem” zak³adu. To prawda?
Maciej Bolek: To trafne okreœlenie, bowiem zadania postawione przed dyspozytorsk¹ s³u¿b¹
w kopalni s¹ bardzo szerokie. To dyspozytorzy ruchu przyjmuj¹ raporty od dozoru oddzia³owego
o wydobyciu, ob³o¿eniu przodków i stanowisk pracy, a tak¿e o zaistnia³ych awariach i ewentualnych
przeszkodach ruchowych. Naszym - jako dyspozytorów - nadrzêdnym obowi¹zkiem jest znajomoœæ stanu ludzi przebywaj¹cych na dole. Ponadto na bie¿¹co przyjmujemy wszelkie inne zg³oszenia z do³u, a je¿eli zachodzi taka potrzeba, synchronizujemy dzia³ania, podejmujemy odpowiednie kroki, aby jak najbezpieczniej i najsprawniej
rozwi¹zaæ dany problem. Po uruchomieniu ka¿dej
zmiany dyspozytor zdaje szczegó³owy raport Kierownictwu zak³adu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e bardzo
wa¿na jest koordynacja i wspó³praca z dozorem
ruchu kopalni. Na dyspozytorni znajduj¹ siê równie¿ wa¿ne dokumenty dostêpne ca³¹ dobê.
M. D.: Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e dyspozytor pe³ni szczególn¹ funkcjê w kopalni, jest
osob¹, która w takich sytuacjach jak awaria
czy inne zak³ócenia w ruchu lub zdarzenia nadzwyczajne pierwsza podejmuje decyzje. Jest to
praca, która wymaga du¿ej koncentracji, dyspozycyjnoœci no i zaciêcia organizacyjnego.
M. B.: Uwa¿am, ¿e tak, bowiem stanowisko dyspozytora jest jednym z wa¿niejszych w hierarchii
stanowisk w kopalni. To w³aœnie dyspozytorzy
ruchu s¹ zobowi¹zani miêdzy innymi do bie¿¹cej
kontroli stanu bezpieczeñstwa zak³adu. W naszej
pracy bardzo wa¿ne jest ci¹g³e doskonalenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji poprzez udzia³
w kursach i szkoleniach. Istotne jest równie¿ poszerzanie swojej wiedzy, a w szczególnoœci znajomoœci przepisów bhp, obowi¹zuj¹cych regulaminów i wiele jeszcze innych rzeczy, aby to
wszystko po³¹czyæ w sprawne rozwi¹zywanie
ka¿dego problemu. Muszê przyznaæ, ¿e najbardziej stresuj¹cymi momentami s¹ zg³oszenia
o wypadkach. Nale¿y wówczas wdro¿yæ ca³¹ procedurê, to znaczy zorganizowaæ transport dla poszkodowanych, zabezpieczyæ miejsce wypadku
oraz podj¹æ dzia³ania pozwalaj¹ce na póŸniejsze
oglêdziny danego miejsca, a nastêpnie przywrócenie go do ruchu. Na dyspozytorni pracuj¹: Boles³aw Nikiel, Jerzy Chowaniec, Leszek Korzeniowski, Marek Korczyk, Bogdan Bando³a. Inspektorami organizacji ruchu powierzchni kopalni
s¹: Janusz Janota i Jan Mieszczak.
M.D.: Zmiany, jakie nast¹pi³y w ostatnich latach w przemyœle wydobywczym zmuszaj¹ do
nowego spojrzenia na sposób monitorowania
z³o¿onego obiektu, jakim jest kopalnia. Roz-
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„Pracujê bezpiecznie” – konkurs Ÿród³em
¿e testy przygotowuj¹ce dostêpne s¹ dla wszystkich
cennych informacji
u¿ytkowników - pracowników Kompanii, natomiast
Trudno by³oby nie doceniæ znaczenia konkursu „Pracujê bezpiecznie” z dziedziny bezpieczeñstwa i higieny pracy zapocz¹tkowanego w 2002 r. przez kopalniê Brzeszcze, a obecnie organizowanego przez Kompaniê Wêglow¹. Sta³e modyfikacje wzbogacaj¹ce imprezê s¹ jednym z elementów troski pracodawcy o ¿ycie i zdrowie pracowników.
1 kwietnia 2012 roku rozpoczê³a siê w kopalniach KW S.A. dziewi¹ta ju¿ edycja konkursu BHP
„Pracujê bezpiecznie”. Eliminacje bêd¹ trwa³y przez
szeœæ miesiêcy do wrzeœnia bie¿¹cego roku. W ci¹gu ka¿dego miesi¹ca startuj¹cy bêd¹ zbieraæ punkty do kwalifikacji generalnej w dwóch etapach: testach przygotowuj¹cych (próbnych, które mog¹ byæ
wykonywane nieskoñczenie wiele razy) oraz w teœcie miesiêcznym (wykonywanym raz w danym
miesi¹cu). Za³o¿ono, ¿e 20% punktów z najlepiej
wykonanego testu próbnego w danym miesi¹cu
przechodzi do punktacji testu miesiêcznego. Aplikacja internetowa bêdzie przedstawia³a co miesi¹c
po ka¿dej rozgrywce ranking uczestników z kopalni czy zak³adu. Laureaci pierwszych miejsc bêd¹
co miesi¹c nagradzani przez dyrektorów kopalñ
i zak³adów w sposób przyjêty w ka¿dej z jednostek.
Tu regulamin konkursu stawia jedno zastrze¿enie:
pracownik mo¿e byæ nagrodzony tylko jeden raz
w czasie trwania eliminacji. W kolejnych miesi¹cach nagrodê otrzyma osoba, która uzyska³a najwiêksz¹ iloœæ punktów, a nie by³a jeszcze nagrodzona. W okresie 6 miesiêcy zostanie wy³onionych
30 pó³finalistów: 19 osób po jednej z ka¿dej kopalni czy zak³adu, która uplasowa³a siê na pierwszym
miejscu, tym samym zdoby³a najwy¿sz¹ sumê punktów, oraz 11 osób spoœród tych, które zajê³y drugie
miejsce, ale uzyska³y najwy¿sz¹ iloœæ punktów zdobytych ³¹cznie z testów po szeœciu miesi¹cach rozgrywki w skali ca³ej Kompanii Wêglowej S.A. Platforma internetowa, na której prowadzone s¹ eliminacje i testy próbne, dostêpna jest z ka¿dego komputera po³¹czonego z t¹ sieci¹. Nale¿y zaznaczyæ,
wój technologii komputerowych i sieciowych
umo¿liwiaj¹ realizacjê systemu dyspozytorskiego na miarê XXI wieku.
M. B.: Rzeczywiœcie, nasza kopalnia dysponuje
najnowszym sprzêtem dyspozytorsko-alarmoworozg³oszeniowym, metanometrycznym (gazometrycznym), jak i geofizycznym, który jest pomocny zarówno w sytuacjach nadzwyczajnych, jak
i w codziennej pracy. Wszystko to w trosce o bezpieczeñstwo naszej za³ogi. G³ówne elementy dyspozytorni to monitory, które s³u¿¹ do sta³ego podgl¹du zawartoœci metanu w ka¿dym rejonie do³u
kopalni, przedstawiaj¹ równie¿ inne wskaŸniki
i informacje. Zaœ na tablicy synoptycznej sygnalizowana jest praca szybów wentylacyjnych,
g³ówne odwodnienie i poszczególne rejony zak³adu górniczego. Widoczna jest równie¿ praca
œcian i przodków, ca³ego uk³adu odstawy urobku, zak³adu przeróbczego i pracy sprê¿arek na
stacji odmetanowania. Na dyspozytorni znajduje
siê tak¿e schemat przestrzenny kopalni.
M. D.: Nad sprawnoœci¹ i technicznym zabez-

testy miesiêczne tylko dla uczestników konkursu.
Zarówno test przygotowuj¹cy jak i miesiêczny sk³adaj¹ siê z 30 pytañ, które zosta³y podzielone na trzy
stopnie trudnoœci: 12 pytañ to poziom pierwszy naj³atwiejszy; 10 pytañ - poziom drugi œredni i 8
pytañ to poziom trudny. Ogó³em w teœcie mo¿na
osi¹gn¹æ 30 punktów. Trzeba podkreœliæ, ¿e w IX
edycji konkursu „Pracujê bezpiecznie” mog¹ braæ
udzia³ jedynie pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. Bêd¹ odpowiadaæ na pytania
z szesnastu kategorii dotycz¹ce miêdzy innymi Kodeksu Pracy, Prawa geologicznego i górniczego, zagadnieñ zwi¹zanych z ryzykiem zawodowym oraz
szeroko rozumianych przepisów BHP.
W ubieg³ym roku w eliminacjach internetowych
wziê³o udzia³ 59 osób z kopalni Brzeszcze. Tegoroczna edycja przyci¹gnê³a jeszcze wiêksze grono
uczestników: do po³owy kwietnia zarejestrowa³o siê
ju¿ ponad 1000 zawodników i ponad 40 osób, które dla w³asnej satysfakcji chc¹ sprawdziæ swoj¹
wiedzê. Za³ogi takich kopalñ jak: Brzeszcze, Ziemowit, Piast i Jankowice s¹ bardzo aktywne w internetowych eliminacjach. Niektórzy pracownicy
tych zak³adów górniczych tylko w ci¹gu pierwszych
dziesiêciu dni rozwi¹zali po ponad 200 razy testy
przygotowuj¹ce. Pó³fina³ konkursu „Pracujê bezpiecznie” zaplanowano na 8 listopada w kopalni
Jankowice, rozegrany zostanie metod¹ tradycyjn¹.
Zawodnicy bêd¹ odpowiadaæ na pytania testowe na
arkuszach papierowych. Z kolei fina³ po raz trzeci
z rzêdu odbêdzie siê w Oœrodku Kultury w Brzeszczach (16 listopada). Odpowiedzialny za przeprowadzenie tej imprezy ze strony Kompanii Wêglowej Dyrektor KWK Brzeszcze Janusz Adamowicz
oraz pracownicy Dzia³u BHP i zespó³ Oœrodka Kultury pod kierownictwem Dyrektor Ma³gorzaty
Wójcik ju¿ czyni¹ przygotowania, by przedsiêwziêcie odby³o siê na najwy¿szym, jak zwykle, poziomie. Zwyciêzca konkursu otrzyma nagrodê pieniê¿n¹ wysokoœci 10 tys. z³. Nagroda za drugie miejsce to 7,5 tys. z³, a za trzecie - 5 tys. z³.

Maria Dom¿a³
pieczeniem systemu dyspozytorskiego czuwaj¹
dyspozytorzy gazometrii (metanometrii) oraz
konserwatorzy oddzia³u ³¹cznoœci. Jak uk³ada
siê wspó³praca z pomocniczymi dyspozytorami gazometrii, których funkcja jest równie¿
bardzo odpowiedzialna?
M. B.: Dyspozytorska s³u¿ba gazometryczna
œciœle wspó³pracuje z dyspozytorami ruchu kopalni. Do zakresu ich obowi¹zków nale¿y prowadzenie obserwacji wszystkich wskazañ dyspozytorskich urz¹dzeñ kontroluj¹cych parametry bezpieczeñstwa wentylacyjnego oraz nadzór nad prawid³owoœci¹ ich dzia³ania. Do ich
zadañ nale¿y równie¿ kontrola parametrów pracy wentylatorów g³ównych, przodkowych oraz
stacji odmetanowania, prowadzenie ewidencji
wy³¹czeñ pr¹du przez metan, postoju wentylatorów oraz planowanych prac na lutnioci¹gach
i ruroci¹gach sprê¿onego powietrza. Dyspozytorzy gazometrii to: Jaros³aw Senkowski, Zbigniew Plewniak, Jan Bielenin, Zbigniew Kózka, Krzysztof Januszyk, Andrzej P³onka.

Maria Dom¿a³

Historia

Franciszek Kahanek
Mo¿na pokusiæ siê
o stwierdzenie, ¿e Brzeszcze - ma³a wioska górnicza z pierwszej po³owy XX wieku - stanowi³y mini tygiel kulturowy, jako ¿e ze wzglêdu na specyfikê zak³adu pracy zewsz¹d przyci¹ga³y ludzi z ró¿nych
terenów Polski, a tak¿e z zagranicy. Warto jednak wspomnieæ, ¿e
trafia³y tu równie¿ osoby, których krête koleje
losu pozostawa³y zupe³nie niezwi¹zane z kopalni¹. Takim cz³owiekiem by³ w³aœnie Franciszek
Kahanek.

12 lipca 1934 ukoñczy³ dziesiêciodniowy kurs modelarstwa lotniczego, co potwierdza œwiadectwo wydane przez Zarz¹d Zaleszczyckiego Obwodu Powiatowego
Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej pod Wysokiem Protektoratem Prezydenta Rzplitej.
Aby umo¿liwiæ podjêcie pracy
w zawodzie nauczycielskim,
Urz¹d Gminy w Zaleszczykach
wystawi³ równie¿ nastêpuj¹ce
œwiadectwo moralnoœci: „Urz¹d
Gminy w Zaleszczykach Rzeczpospolita polska woj. tarnopolskie: 26 czerwca 1934 r. wydano Internowanie
œwiadectwo moralnoœci moc¹ którego stwierdza
siê, ¿e Franciszek Marian Kahanek syn Karola
i Alojzy (...) od roku 1914 zachowywa³ siê przez
przeci¹g swego pobytu w tutejszej gminie moralnie i nie dawa³ powodu do za¿aleñ w tutejszym
urzêdzie gminy. Niniejsze œwiadectwo wydaje siê
petentowi w celu do³¹czenia do podania o uzyskanie posady”. Dokument podpisa³ komisarz rz¹dowy, a „w ca³ej osnowie” potwierdzi³ ksi¹dz proboszcz Józef Adamski. W 1935 w koñcu nadarzy³a siê okazja na objêcie posady nauczycielskiej:
„W roku szkolnym 1935/1936 pracowa³em jako
nauczyciel kontraktowy w Skwarzawie Starej, potem od 1 wrzeœnia 1936 równie¿ jako nauczyciel
kontraktowy w Doroszowie Wielkim” (z adno-

Jak sam pisa³ o sobie w ¿yciorysie: „Jestem
narodowoœci polskiej, urodzi³em siê 29 stycznia
1909 roku w Monasterzyskach (powiat buczacki, dzisiejsza Ukraina) jako syn Czecha Karola
Kahanka i Polki Alojzy Pahler”. W zawierusze I
wojny œwiatowej w 1916 roku rodzina znalaz³a
siê w Kêtach (ówczesny powiat bialski), gdzie
Franciszek przez rok uczêszcza³ do szko³y ludowej - zachowanie chwalebne i pilnoœæ wytrwa³a
mog³y zwiastowaæ przysz³ego nauczyciela. Po
roku rodzina wyjecha³a do Zaleszczyk (ówczesne miasto na Ukrainie). Tam z kolei Franciszek
Kahanek uczêszcza³ do szko³y powszechnej i seminarium nauczycielskiego. W rodzinnym archiwum zachowa³o siê poœwiadczenie wydane przez starostwo powiatowe, które stwierdza, ¿e p. Franciszek Kahanek (...) posiada
obywatelstwo pañstwa polskiego, wydane
w Zaleszczykach 2 grudnia 1930. Dokumentu wymaga³a komisja poborowa
- w 1931 roku Pan Franciszek zosta³ powo³any do czynnej s³u¿by wojskowej we
W³odzimierzu Wo³yñskim. Po odbyciu
przepisowego przeszkolenia Franciszek
Kahanek nie móg³ znaleŸæ pracy w wyuczonym zawodzie nauczyciela. Od 1932
roku zatrudni³ siê wiêc jako robotnik w monopolu tytoniowym: „Niniejszym wydajê
œwiadectwo Franciszkowi Kahankowi, który pracowa³ w okrêgu uprawy tytoni orien- Z uczniami przed szko³¹ w Brzeszczach
talnych w Zaleszczykach, pocz¹tkowo w charaktacj¹, ¿e winien dope³niæ formalnoœci i zg³osiæ siê
terze dorywczym od 15 marca do 15 maja, a podo inspektora szkolnego w Lwowie w terminie
tem stale do koñca paŸdziernika 1932, pe³ni¹c
przewidzianym, by z³o¿yæ œlubowanie). Nastêpfunkcjê instruktora uprawy tytoni orientalnych.
nie od 1 wrzeœnia 1937 uczy³ w dwuklasowej
Przez czas s³u¿by zapozna³ siê szczegó³owo z ca³¹
powszechnej szkole publicznej stopnia pierwszeprac¹ przy tytoniach orientalnych pocz¹wszy od
go w Strzemieniu (powiatu ¿ó³kiewski). Chc¹c
zak³adania rozsady, sadzenia, uprawy polowej,
doskonaliæ swoje umiejêtnoœci, od 26 czerwca do
wreszcie ze zbiorem liœci, ich suszeniem, sk³a8 lipca 1939 rok uczestniczy³ w kursie wakacyjdaniem, sortowaniem i przygotowaniem do odnym, gdzie omawiano m.in. zagadnienia takie jak:
stawy. Poza tym z wyborem gleb pod tytoñ orienrealizacja programu nauczania klasy I-IV, wybratalny, nastêpnie z prowadzeniem poletek done zagadnienia ze œpiewu, planowanie pracy dyœwiadczalnych, z hodowaniem nasion, zbiorem
daktycznej i wychowawczej w 1 i 2 klasie, wybrane
i suszeniem. Odznacza³ siê wielk¹ starannoœci i suzagadnienia z nauki rysunków, schematy pomocmiennoœci¹, okazywa³ zawsze du¿¹ chêæ do pranicze, wstêpne zajêcia rêkodzielnicze, kszta³cecy i spe³nia³ swoje funkcje ku mojemu zadowonia poszczególnych æwiczeñ z jêzyka polskiego
leniu. Zosta³ zwolniony w powodu zakoñczenia
w klasach I-IV.
okresu wegetacyjnego tytoniu, skoñczenia
wszystkich prac doœwiadczalnych w rejonie. W³oW Strzemieniu Pan Franciszek pracowa³ do 31
dzimierz Mackiewicz 3 listopada 1932 r.”.
sierpnia 1939 roku. Tego dnia powo³any zosta³
Po ukoñczeniu sezonu Pan Franciszek pracowa³
kart¹ mobilizacyjn¹ do VI Szpitala Okrêgowego
w lasach prywatnych bezp³atnie jako praktykant.
we Lwowie, potem przeniesiony do 61 Szpitala

Ewakuacyjnego we Lwowie,
a nastêpnie w Z³oczowie. 22
wrzeœnia 1939 na rozkaz komendanta wraz z innymi ¿o³nierzami przekroczy³ granicê wêgiersk¹. Wkrótce zosta³ internowany w obozie Komarom,
gdzie przebywa³ do 27 kwietnia 1940 roku. Potem „plutonowy rezerwy z cenzusem (czyli
matur¹) Kahanek Franciszek
pracowa³ w szpitalu polskim
w Gyor do 31 sierpnia 1941
roku w charakterze sanitariusza”. Przeniesiony na skutek redukcji personelu, o czym zaœwiadcza pisemnie komendant
szpitala major lekarz Sobieniecki. Nastêpna praca, do której Pan Franciszek zosta³ skierowany, odbywa³a siê w znacznie ciê¿szych warunkach i trwale zawa¿y³a na zdrowiu
- do 15 paŸdziernika1942 roku w kompanii roboczej Varpalota przewozi³ kamienie s³u¿¹ce do
umacniania wa³ów. 16 paŸdziernika 1942 wyjecha³ „na prace do rolnego maj¹tku Ujberek
u pañstwa Vardomb i tam pracowa³ do 28 paŸdziernika 1944”. Nastêpnie zabrany zosta³ do
prac wojskowych w obozie w Veszprem. By³ to
ju¿ ostatni przystanek na tu³acze drodze. 9 sierpnia 1945 Pan Franciszek przyby³ do Budapesztu i transportem szczêœliwie powróci³ do Polski.
Zaraz po przyjeŸdzie rozpocz¹³ starania o uzyskanie posady nauczycielskiej. Z wielkim trudem musia³ kompletowaæ papiery poœwiadczaj¹ce jego kwalifikacje.
28 sierpnia 1945 roku Pan Franciszek stawi³ siê
w Krakowie. Stamt¹d (kierowani równie¿ przez
jednostkê w Bielsku) nauczyciele dostawali przydzia³y s³u¿bowe do ró¿nych czêœci kraju. Franciszka Kahanka skierowano do szko³y podstawowej w Brzeszczach, gdzie dyrektorem by³ Karol
Jazienicki. Natychmiast postarano siê równie¿
o zameldowanie (w domu pod nr 466), pismo wydano18 wrzeœnia 1945. „Od 1946 uczê równie¿
w œredniej szkole zawodowej w Brzeszczach.
W 1947 ukoñczy³em Pañstwowy Wy¿szy Kurs
Nauczycielski w Bielsku. ¯adnego maj¹tku nie
posiadam” - stwierdza³. 10 sierpnia 1946 nast¹pi³o radosne wydarzenie, czyli œlub z Iren¹ Kawalank¹ w koœciele pw. œw. Urbana w Brzeszczach.
Przez lata pracowa³ w brzeszczañskiej szkole jako
uznany i lubiany nauczyciel, co potwierdzaj¹ opinie jego uczniów (Grzegorza Baczkowskiego
i Doroty Nowickiej). W zwi¹zku z dolegliwoœciami sercowymi nabytymi podczas internowania na
Wêgrzech, musia³ korzystaæ z leczenia sanatoryjnego. Niestety zdrowie doskwiera³o mu coraz bardziej. Zmar³ 28 stycznia 1963 roku w wieku 54 lat
w drodze z sanatorium do domu.

Katarzyna Senkowska
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• Przyjmę do biura nieruchomości na umowę agencyjną, CV ze zdjęciem i list motywacyjny na adres:
biuro@villamix.pl
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Dogoniæ œredniowiecze
Droga do Santiago de Compostella by³a,
jest i bêdzie opisywana na wiele sposobów.
I dobrze, poniewa¿ ten stary szlak, biegn¹cy
przez pó³nocn¹ Hiszpaniê, z roku na rok zyskuje na popularnoœci. Od ponad tysi¹ca lat,
kiedy to gwiazdy wskaza³y pewnemu pustelnikowi grób œw. Jakuba Starszego, drogê przemierzaj¹ pielgrzymi z ca³ego œwiata.
Na miejscu odkrycia doczesnych szcz¹tków
aposto³a powsta³o miasto nazwane póŸniej Santiago de Compostela (Œwiêty Jakub z Pola
Gwiazd). Najwiêkszy rozkwit szlaku przypada na
trzynaste, czternaste i piêtnaste stulecie. Ponowne jego odrodzenie nast¹pi³o w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. W du¿ym stopniu do popularnoœci miejsca przyczyni³a siê bestselerowa
powieœæ Paula Coelho „Pielgrzym”. W œredniowieczu Drogê do Santiago przemierzali p¹tnicy
z ca³ej Europy. Wtedy Santiago de Copostella
by³o, obok Jerozolimy i Rzymu, trzecim wa¿nym
oœrodkiem kultu religijnego w œwiecie chrzeœcijañskim. Do przebycia Drogi do Œwiêtego Jakuba - Camino de Santiago - namówi³ mnie mój brat,
który od wielu lat jest zwi¹zany z tym szlakiem.
Maj¹c u boku takiego przewodnika, trafi³em do
miejsc, w których bez tzw. „œciemy” mo¿na odnaleŸæ i poczuæ aurê œredniowiecza.
Manjarin
W œredniowieczu, ze wzglêdu na zagro¿enie ze
strony Maurów okupuj¹cych znaczn¹ czêœæ pó³wyspu Iberyjskiego, bezpieczeñstwa na Camino
de Santiago strzeg³y zakony rycerskie, miêdzy
innymi zakon templariuszy. Po zakonnikach pozosta³o wiele zamków, koœcio³ów i pustelni, lecz
rycerze w habitach pozostawili po sobie nie tylko
zabytki architektury. Niektóre rytua³y i tradycje
s¹ kultywowane do dzisiaj, jak na przyk³ad fiesta
templaria odbywaj¹ca siê u podnó¿a zamku templariuszy w Ponferradzie w pierwsz¹ pe³niê ksiê¿yca po letnim przesileniu. Dlatego te¿ nie przez
przypadek w górach Bierzo, w opuszczonej osadzie Manjarin, znajduje siê niezwyk³e schronisko
dla pielgrzymów: Non Nobis Domine, znane jako
ostatnia komandoria templariuszy. Przybyliœmy
tam pod wieczór i od razu dost¹piliœmy zaszczytu uczestniczenia w niecodziennej dla nas ceremonii. Przed schronisko wysz³o dwóch mê¿czyzn
w bia³ych habitach z czerwonym krzy¿em na piersi. Dzier¿yli w d³oniach miecze kling¹ skierowane w górê. Trzeci z mê¿czyzn, który po chwili

ukaza³ siê w drzwiach, niós³ figurê Matki Boskiej
Fatimskiej. Wkrótce niezwyk³a procesja zatrzyma³a siê przy kamiennym cokole, na którym sta-

12

Odg³osy Brzeszcz

maj 2012

nê³a figura Najœwiêtszej Dziewicy. Uniesione
miecze mê¿czyŸni skierowali w cztery strony
œwiata, odmawiaj¹c przy tym modlitwê do Archanio³ów. Na koniec odœpiewali jeden z hymnów
templariuszy. Ta prosta w formie, a zarazem majestatyczna muzyka, p³yn¹ca prosto z serc tych
ludzi, dope³ni³a poczucie uczestniczenia w czymœ
mistycznym i chyba zapomnianym w codziennym
zabieganiu. Mê¿czyzna przewodnicz¹cy tej ceremonii nazywa siê Thomas Martinez de Paz,
w œwiecie znany Jako Thomas de Manjarin Ostatni Templariusz. Kiedyœ by³ kierownikiem supermarketu w Madrycie, lecz ogarniêty potrzeb¹
zmiany stylu ¿ycia porzuci³ pracê i przyj¹³ regu³ê
zakonu templariuszy. Postanowi³ poœwiêciæ ¿ycie
s³u¿bie pielgrzymom do Compostelli. Brat przedstawi³ mnie Thomasowi i jego przyjacielowi. Po
zakoñczeniu ceremonii zasiedliœmy do wspólnej
kolacji przygotowanej przez templariuszy.
Za nocleg w schronisku p³aci siê donativo (datek) i zwyczajem dawnych komandorii, utrzymuje
siê ono tylko z datków wdziêcznych pielgrzymów.
Miejsce to poprzez sw¹ surowoœæ przywo³uje na
myœl twarde warunki, w jakich ¿yli rycerze-zakonnicy. W kuchni sta³ masywny stó³ zbity z nieheblowanych desek, obok niego drewniane ³awy,
a z powa³y zwisa³y pêta kie³basy, wieñce czosnku i zasuszone zio³a Na œcianach i pó³kach porozmieszczane w chaotyczny sposób symbole
rycerskie i religijne: kielichy, dzbany, miecze,
figury œwiêtych i krzy¿e, a na jednej ze œcian
obraz przedstawiaj¹cy czterech templariuszy
zmierzaj¹cych do Jerozolimy. W schronisku nie
by³o bie¿¹cej wody - tak kiedyœ, jak i dziœ. Spaliœmy na poddaszu na roz³o¿onych na pod³odze
materacach. Rano po œniadaniu po¿egnaliœmy
templariuszy i ruszyliœmy w¹sk¹, lokaln¹ szos¹
biegn¹c¹ w dó³ do oddalonej o piêtnaœcie kilometrów Ponferrady.
Puente Fitero
Na rozleg³ym p³askowy¿u (maseta) oko³o piêædziesi¹t kilometrów od Burgos, znajduje siê po³o¿ona w szczerym polu Ermita San Nicolas. Jest
to najstarsze, pochodz¹ce z tysi¹c siedemdziesi¹tego roku, schronisko na Camino de Santiago.
Widoczna z daleka, surowa, kamienna bry³a, zbudowana zosta³a na planie prostok¹ta. Po przekroczeniu drewnianych odrzwi zadziwia, a zarazem
przyt³acza romañskie i mroczne wnêtrze budowli. Znajduje siê tam tylko o³tarz oraz d³ugi stó³,
przy którym spo¿ywa siê posi³ki, prowizoryczna
kuchnia i kilka ³ó¿ek. W pod³odze po prawej stronie o³tarza spoczywa cia³o wielkiego przyjaciela
tego schroniska, którego ostatni¹ wol¹ by³o byæ
pochowanym tym miejscu. Na œciennych kandelabrach pal¹ siê œwiece. W schronisku nie ma pr¹du ani bie¿¹cej wody. Natryski i toalety znajduj¹
siê w nowym budynku na ty³ach schroniska.
W progu powita³ mnie m³ody Hiszpan, który dopiero od kilku dni pe³ni³ funkcjê hospitalero, czyli
opiekuna schroniska. Tu¿ przed kolacj¹ wszyscy
pielgrzymi zostali poddani rytua³owi obmywania
stóp. Zasiedliœmy pó³kolem wokó³ o³tarza, a hospitalero odziani we fioletowe peleryny z krzy¿em
Santiago i muszl¹ ma³¿y, podchodzili do ka¿dego
z pielgrzymów. Jeden pyta³ o imiê i z trzymanej
w rêkach ksiêgi odczytywa³ s³owa powitania:

Witamy Ciê pielgrzymie pod naszym dachem,
abyœ posili³ siê i wypocz¹³ i ruszy³ w dalsz¹ drogê
do Santiago de Compostela.
W tym czasie drugi hospitalero obmywa³ wod¹
stopy pielgrzyma, wyciera³ je, a na koniec sk³ada³ na nich poca³unek. Ceremonia, choæ dla niektórych byæ mo¿e nieco krêpuj¹ca, nawi¹zuje do
liturgii Wielkiego Czwartku i idealnie uzupe³nia³a nastrój tego miejsca. Podobno rytua³ ten przywieŸli z bliskiego wschodu templariusze, w czasach, gdy œwiête prawo goœcinnoœci nakazywa³o
tam olejkiem namaszczaæ nogi przyby³ych w goœcinê. W taki w³aœnie sposób gospodarze witali
w swych komandoriach pielgrzymów. Po obfitej
kolacji zaprawionej dobrym winem i rozmowami, przyszed³ czas na sen. ¯al by³o jednak siê
k³aœæ spaæ. W koñcu nie co dzieñ nadarza siê okazja, by spêdziæ noc w starych murach, oœwietlanych p³omieniami œwiec. Zmêczenie jednak bie-

rze górê. Obudzi³em siê po pi¹tej, by zaraz po
œniadaniu wyruszyæ w dalsz¹ drogê. O tej porze
panuje jeszcze g³êboka noc. Gdy wyszed³em na
zewn¹trz, podszed³ do mnie wspomniany wczeœniej m³ody hospitalero odziany w pelerynê. Poprosi³, abym stan¹³ tu¿ przed nim, po czym
trzymaj¹c w rêku latarkê przeczyta³ tekst jednego z „b³ogos³awieñstw na drogê” i po¿egna³ symbolicznymi s³owami buen camino, co znaczy „dobrej drogi”. Odwróci³em siê i ruszy³em w ciemnoœæ, w której lekko tylko rysowa³y siê kontury
drogi. By³em pod ogromnym wra¿eniem tego
miejsca i wydarzeñ.
Monasteria
Wêdruj¹c szlakiem wielokrotnie mia³em okazjê
zasypiaæ le¿¹c na materacu owiniêty w œpiwór,
ws³uchuj¹c siê w œredniowieczne mury klasztorów i surowych, romañskich koœcio³ów, daj¹cych
schronienie noc¹. Nie ka¿de takie miejsce jednak
by³o gwarancj¹ dachu nad g³ow¹. Przekona³em
siê o tym nocuj¹c w ruinach Convento de San
Anton, pozosta³oœciach piêtnastowiecznego klasztoru. Wznosz¹ce siê przy drodze fragmenty murów w ¿aden sposób nie przypomina³y miejsca,
w którym mo¿na wygodnie u³o¿yæ siê na spoczynek. A jednak znajduje siê tutaj prowizoryczne
schronisko, które przyci¹ga sw¹ specyfik¹. Ruiny te nie posiadaj¹ ¿adnego sklepienia, tak wiêc
noc spêdzi³em pod gwiazdami, uszczêœliwiony
³askawoœci¹ pogody. W czasach œredniowiecza
wêdrowcy i pielgrzymi zatrzymywali siê na nocleg w klasztorach i koœcio³ach, które czêsto budowane by³y w³aœnie z myœl¹ o nich. Wiele z nich
nadal pe³ni tê funkcjê, zachowuj¹c ci¹g³oœæ tradycji. Oczywiœcie wraz ze wzrostem popularnoœci szlaku powsta³y i wci¹¿ powstaj¹ nowe schro-

Podró¿e
niska, czêsto hotele. Ja jednak, szukaj¹c ucieczki od cywilizacji, stara³em siê trafiæ w miejsca
przesi¹kniête œredniowieczn¹ tradycj¹ i legend¹,
aby choæ przez chwilê poczuæ ducha tamtych czasów. Monasterio San Jun De Ortega to klasztor
z prze³omu XII i XIII w., który w przeciwieñstwie
do poprzedniego posiada zadaszenie. W zasadzie
to kompleks kilku dos³ownie budynków - w tym
koœció³ klasztor i bar - po³¹czonych ze sob¹. Ca³oœæ znajduje siê u podnó¿a pasma gór Oca, z dala
od cywilizacji. Za³o¿ycielem i pierwszym budowniczym by³ œw. Jan z Ortegi, który z myœl¹ o pielgrzymach wybudowa³ tu klasztor. W koœciele
przylegaj¹cym do klasztoru znajduje siê misternie wykonany alabastrowy sarkofag z baldachimem z XV w., choæ cia³o œwiêtego spoczywa w
pierwotnym, kamiennym sarkofagu obok. Po trudach drogi mo¿na tutaj odpocz¹æ na kilka sposobów: na zewn¹trz przed budynkiem, w koœciele,
w barze lub jak prawie wszyscy, we wszystkich
tych miejscach po trochu, rozkoszuj¹c siê cisz¹
otaczaj¹cej natury.
Villafranca Del Bierzo i Quiemada
Wchodz¹c do Villafranca del Bierzo, min¹³em
dwunastowieczny koœció³ pod wezwaniem œw.
Jakuba Aposto³a. Wybudowano go w œredniowieczu z myœl¹ o pielgrzymach starych, chorych
i kalekich, aby nie przekraczali gór Bierzo (co
w tamtych czasach by³o niebezpieczne i ciê¿kie)
otrzymuj¹c te same ³aski co w Santiago. Œwi¹ty-

nia ta bowiem posiada równie¿ Puerta del Perdon (Bramê Wybaczenia) tak jak katedra w Santiago, po przekroczeniu której pielgrzym otrzymuje odpust zupe³ny. Brama Wybaczenia otwierana jest tylko w Roku Œwiêtym i podczas szczególnych uroczystoœci koœcielnych. Klucze do niej
posiada Jesus Jato, który jest w³aœcicielem schroniska dla pielgrzymów „Ave Fenix” znajduj¹cego siê za koœcio³em. Jato, podobnie jak Thomas
z Manjarin, jest ¿yw¹ legend¹ na Camino. Schronisko „Ave Fenix” zosta³o za³o¿one przez rodzinê Jato w latach czterdziestych ubieg³ego wieku... Po zapadniêciu zmroku zabrzmia³ g³os dzwonu i na podwórku schroniska zebrali siê pielgrzymi. Po chwili pojawi³ siê Jato nios¹c miedziany
kocio³ wype³niony orujo, czyli mocnym galicyjskim bimbrem pêdzonym z wina. Zapad³a cisza.
Jato zapali³ zapa³kê i przy³o¿y³ do orujo. Z sagana buchn¹³ b³êkitny p³omieñ. Nastêpnie Jato zamiesza³ p³on¹cy p³yn i z chochli pop³yn¹³ strumieñ ognia. Mieszaj¹c Jato wymawia³ s³owa:
„Mouchos, coruxas, sapos, demos, trasgos e diaòos,
espritos das nevoadas veigas...”. Po ka¿dym wersecie pielgrzymi unosili wysoko ramiona wydaj¹c z siebie g³oœne westchnienie „UUUuuuuu...!”.
Na koniec zaklête orujo zosta³o rozlane do kub-

ków i wypite, oczyszczaj¹c swoj¹ magiczn¹ moc¹
cia³a i dusze umêczonych pielgrzymów. Tak
wygl¹da „Quiemada” - rytua³ oczyszczania cia³a i ducha. Obrzêd ten pochodzi z hiszpañskiej
Galicji jeszcze z czasów pogañskich. Pierwotnie
celebrowany by³ przez druidów w œredniowieczu,
potem zosta³ przejêty przez czarownice i magów.
W dawnych czasach orujo zaprawiano zio³ami
i ró¿nymi „magicznymi” specyfikami, jak ³apa

zdech³ego kota czy skrzyd³o nietoperza. Obecnie
queimada to czyste, p³on¹ce orujo bez wspomnianych dodatków. Celebruje siê j¹ dla podtrzymania g³êboko zakorzenionych w Galicji wierzeñ,
tradycji i kultury Celtów.
O’Cebreiro i Œwiêty Graal
Ostatni fragment szlaku wiedzie przez Galicjê,
czyli pó³nocno-zachodni¹ czeœæ Pó³wyspu Iberyjskiego. To górzysty i niezwykle zielony region Hiszpanii, do tego bardzo mroczny i mglisty. Galicjê zamieszkiwali kiedyœ Celtowie, pozostawiaj¹c dominuj¹c¹ tutaj do dziœ tradycjê.
Opowieœci o wiedŸmach („bruxas”) i magach
(„magos”) wplecione w legendy oraz co krok
spotykane ich wizerunki, z ³atwoœci¹ przenosz¹
ka¿dego w nierealny œwiat magii i fantazji. Ka¿dego poranka podró¿uj¹cych wita gêsta mg³a,
która odpuszcza dopiero oko³o po³udnia. Wêdruj¹c wzd³u¿ starego kamiennego muru pomiêdzy niewielkimi wioskami wy³aniaj¹cymi siê
znienacka spoœród mg³y, wstêpuj¹c od czasu do
czasu do napotkanych barów na rozgrzewaj¹ce
„Cola-Cao” lub kawê, dotar³em do niewielkiej
osady pod nazw¹ O’cebreiro. Ta stara, licz¹ca
oko³o 1000 lat galicyjska wioska, po³o¿ona jest
na malowniczym wzgórzu. Domy z kamienia,
niektóre bardzo charakterystyczne, okr¹g³e palloza, pokryte strzech¹, s³u¿¹ dziœ jako kwatery
i bary. Znajduje siê tutaj równie¿ jeden z najstarszych na szlaku, pochodz¹cy z IX wieku, koœció³ Santa Maria la Real. Po zameldowaniu siê
w albergu uda³em siê do baru na tradycyjne orujo, a zaciekawiony zas³yszan¹ histori¹ o znajduj¹cym siê tu legendarnym Œwiêtym Graalu, postanowi³em zg³êbiæ nieco temat, namawiaj¹c barmana do opowiedzenia owej historii. Za Œwiêty
Graal uwa¿a siê kielich, z którego pi³ Chrystus
podczas Ostatniej Wieczerzy. W œredniowieczu
naczynie obros³o niewyobra¿aln¹ legend¹, jednak historia œw. Graala z O’cebreiro to przede
wszystkim historia cudu eucharystii, którego
œwiadkami byli pewien niewierny zakonnik i gorliwy rolnik. Obaj to postacie autentyczne, a ich
groby znajduj¹ siê w tutejszym koœciele. Zdarzenie mia³o miejsce w 1300 roku podczas celebrowania mszy œw., na której to op³atek zamieni³ siê w cia³o, z którego pop³ynê³a krew nape³-

niaj¹c kielich. Obie te relikwie do dziœ przechowywane s¹ w koœciele, a kielich nazwano
œwiêtym Graalem z O’cebreiro. Historia ta by³a
podobno inspiracj¹ do jednej z oper Ryszarda
Wagnera.
Finisterre
W swojej podró¿y do tej odleg³ej o wiele wieków epoki nie móg³bym pomin¹æ tak symbolicznego miejsca jak Finisterre, co dos³ownie
znaczy „Koniec Œwiata”. W œredniowieczu
uwa¿ano je za najdalej wysuniêty skrawek l¹du,
za którym znajdowa³o siê ju¿ tylko „Morze
Ciemnoœci”, czyli Atlantyk. Tam wtedy koñczy³
siê œwiat. Wybrze¿e to nosi nazwê Costa da
Morte - „Wybrze¿e Œmierci”, gdy¿ jego ostry
skalny brzeg nie by³ zbyt ³askawy dla p³ywaj¹cych niegdyœ drewnianych okrêtów. Ostatnie
fragmenty drogi prowadz¹ pomiêdzy wzgórzami wzd³u¿ nieregularnego i miejscami skalistego nabrze¿a. Ta poszarpana linia brzegu tworzy przepiêkne zatoczki z widokiem na taflê
oceanu. Finisterre to tak¿e niewielkie miasteczko portowe, po³o¿one nad jedn¹ z takich zatok. Po dotarciu na miejsce zrobiliœmy szybkie
zakupy, nastêpnie zostawiliœmy nasze plecaki
w schronisku, by zupe³nie swobodnie udaæ siê
ok. 2 km poza miasto do latarni morskiej i tego¿
os³awionego „Koñca œwiata”. Tak naprawdê to
w tym w³aœnie miejscu koñczy siê przed³u¿enie Camino de Santiago i znajduje siê ostatni
na trasie s³upek z symbolem muszli œw. Jakuba
i oznaczeniem 0,00 km. Gdy stan¹³em w tym
miejscu i spojrza³em ze wzgórza na ocean, poczu³em dreszcz przenikaj¹cy mnie od g³owy po
bol¹ce stopy. Tak! By³em na „KOÑCU ŒWIATA”. Wed³ug tradycji pielgrzym powinien tu
spaliæ swoje ubrania na znak zakoñczenia Camino i rozpoczêcia „nowego ¿ycia”. Tak¿e dziœ
mo¿na spotkaæ kultywuj¹cych jeszcze ten zwyczaj. Siedzia³em tam z bratem jeszcze kilka
godzin do zachodu s³oñca, spogl¹daj¹c na przep³ywaj¹ce leniwie niewielkie jachty i ¿aglowce. Noc spêdziliœmy na pla¿y w miasteczku,
owiniêci w œpiwory. Zasypialiœmy, ws³uchuj¹c
siê w delikatny szum oceanu.
Coda
Na ca³ej d³ugoœci szlaku mia³em okazjê bywaæ
i nocowaæ w wielu podobnych miejscach, a ka¿da taka noc przenosi³a myœli w odleg³e czasy
i pozwala³a poczuæ zamkniête w murach historie tysiêcy ludzi nocuj¹cych tu przede mn¹; Samos - klasztor po³o¿ony w dolinie, Gronion schronisko w starym koœciele ze wspóln¹ kolacj¹
i kasetk¹ na datki za nocleg z napisem: „Jeœli
mo¿esz to daj, jeœli potrzebujesz - weŸ”, Roncesvalles - miejsce znane z „Pieœni o Rolandzie”
(tutaj zgin¹³) i kolejna mistyczna, romañska budowla od wieków przeznaczona na alberque,
czyli noclegowniê, oraz wiele innych, wœród nich
tak¿e te wzniesione przez templariuszy, m.in.
olbrzymi zamek w Ponferradzie, czy okr¹g³y,
otoczony arkadami, po³o¿ony nieco na odludziu
koœció³ Eunate.
Mimo wielu nie³atwych chwil, wci¹¿ obmyœlam
plany kolejnych podró¿y w g³¹b minionych czasów jak i równie¿ siebie, by znów spróbowaæ
dogoniæ i dotkn¹æ œwiat naszych prapokoleñ.

Janusz Majcherek
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Wygraj plac zabaw
dla Brzeszcz!
211 - to kod przypisany Brzeszczom w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zag³osuj na Swoje Miasto”. Wysy³aj¹c go mo¿esz zadecydowaæ o lokalizacji kolejnego placu zabaw
Muszkieterów.
W ramach plebiscytu sms-owego
mieszkañcy miejscowoœci, w których znaduj¹ siê sklepy Intermarché i Bricomarché, wybior¹ dwie lokalizacje,
w których powstan¹ place zabaw ufundowane
przez Fundacjê Muszkieterów. G³osowanie potrwa do 31 maja. W tym roku konkurs „Zag³osuj
na Swoje Miasto” zorganizowany zosta³ w ramach
kampanii spo³ecznej Fundacji Muszkieterów
„Place Zabaw Muszkieterów” ju¿ po raz trzeci.
W ramach tej edycji w dwóch miejscowoœciach
Fundacja Muszkieterów ufunduje nowoczesne,
kolorowe i bezpieczne place zabaw, ka¿dy o wartoœci blisko 30 tys. z³. Mieszkañcy oraz sympatycy Brzeszcz mog¹ zag³osowaæ na miasto wysy³aj¹c SMS o treœci PLAC211 pod numer 7168.
Koszt SMS to 1 z³oty plus VAT. W g³osowaniu
mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby pe³noletnie.

A.M.

Zagraj¹ z sercem
Szykuje siê prawdziwa gratka dla wszystkich fanów dobrego rocka i entuzjastów pomagania innym. Ju¿ 27 maja o 15.00 w parku
przy ul. Dworcowej odbêdzie siê „II Mecz
¯ycia”.
Przedsiêwziêcie to pi¹ta ju¿ impreza w ramach
projektu „Razem Zmieniajmy Œwiat - Razem Pomagajmy Innym” dzia³aj¹cego w naszej gminie od
2010 r. i promuj¹cego wiedzê na temat transplantologii i udzielania pierwszej pomocy. Tym razem
organizatorzy przygotowali drugi pojedynek pi³karski, w którym wyst¹pi dru¿yna Fundacji Œl¹skiego Centrum Chorób Serca - „Sk³adaki” z³o¿ona z osób po przeszczepach m.in. serca, nerek czy
p³uc oraz reprezentacja Maltañskiej S³u¿by Medycznej. Obie ekipy powalcz¹ o Puchar Burmistrza
Brzeszcz. Po rywalizacji sportowej zaprezentuj¹
siê dwa doskonale znane brzeszczañskiej publicznoœci, graj¹ce rock reggae i ska, zespo³y Ratels
i Plagiat 199. Oba goœci³y ju¿ w naszej gminie pierwszy na koncercie inauguracyjnym akcji,
a drugi podczas ostatniego Rock Reggae Fastivalu. Na wszystkich przyby³ych, poza emocjami muzyczno-sportowymi, czekaæ bêd¹ bezp³atne badania i konsultacje ze specjalistami z Œl¹skiego Centrum Chorób Serca oraz mo¿liwoœæ wpisania siê
do Rejestru Dawców Szpiku Kostnego prowadzo-

nego przez fundacjê DKMS Polska. Na imprezê
zaplanowane zosta³y tak¿e pokazy ratunkowo-gaœnicze, udzielania pierwszej pomocy, sprzêtu stra¿ackiego i policyjnego. Znajdziemy równie¿ liczne stoiska sponsorowane oraz organizacji pozarz¹dowych. Najm³odsi bêd¹ mogli sprawdziæ siê
w grach, konkursach i zabawach edukacyjnych.
Warto wspomnieæ, ¿e impreza zosta³a objêta honorowym patronatem burmistrza Brzeszcz. Po prostu nie mo¿e Ciê tam zabrakn¹æ!
Wiêcej informacji o tym oraz wczeœniejszych
akcjach pod adresem: www.rafalandreas.pl/

Jakub Krzywolak
Organizatorzy: Rafa³ Andreas, Fundacja Œl¹skiego Centrum Chorób Serca, Maltañska S³u¿ba
Medyczna.
Wspó³organizatorzy: Urz¹d Miasta i Gminy
Brzeszcze, Oœrodek Kultury w Brzeszczach, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Brzeszczach, Grupa Ratownictwa Medycznego Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Jawiszowicach, Fundacja DKMS Polska.

Byæ bohaterem dla lepszego œwiata
Aby staæ siê lepszym, nie
musisz czekaæ na lepszy
œwiat.
P. Bosmans
W roku szkolnym 2011/2012 nauczyciele
oraz uczniowie Szko³y Podstawowej w Skidziniu zaanga¿owali siê w realizacjê programu
COMENIUS „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie”.
Partnerskie szko³y z Polski, Hiszpanii, Turcji
oraz S³owacji po³¹czy³ tytu³ projektu „Byæ bohaterem dla lepszego œwiata”.
Na zajêciach uczniowie poznawali kraje
szkó³ partnerskich oraz przygotowywali materia³y o szkole, gminie i kraju, promuj¹c „ma³¹
i du¿¹ Ojczyznê”. Og³oszono konkurs na najciekawszy plakat oraz logo dotycz¹ce ca³ego projektu o wolontariacie. Aktywnie w³¹czono siê
w akcje „Poduszka dla maluszka”, „Góra grosza”
oraz zbiórkê s³odyczy dla wychowanków Domu
Dziecka w Oœwiêcimiu. Wolontariusze z naszej
szko³y przy³¹czyli siê równie¿ do 20. Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Jak wiadomo, 5 grudnia jest Dniem Wolontariatu. Szko³a w³¹czy³a siê do obchodów tego œwiêta
12 grudnia ubieg³ego roku. Na spotkanie z uczniami przybyli zaproszeni goœcie, których praca wi¹¿e siê z dzia³alnoœci¹ charytatywn¹. Byli to przedstawiciele Caritasu, S³u¿by Maltañskiej, Centrum
Wolontariatu w Brzeszczach, Stowarzyszenia
„Olimp” oraz dawnej organizacji „Charytatywni”. Goœcie opowiedzieli o tym komu i w jaki
sposób pomagaj¹ oraz jak zdobywaj¹ fundusze
(warto dodaæ, ¿e wczeœniej uczniowie szko³y wraz
opiekunami odwiedzili tak¿e siostry Serafitki
w Oœwiêcimiu i stworzyli film o pracy wolontariuszy zwi¹zanych z tym oœrodkiem). Podsumo-
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wano równie¿ przeprowadzone w szkole akcje
charytatywne oraz zadania projektu Comenius,
którego g³ównym tematem jest w³aœnie wolontariat. Rozdano nagrody oraz okolicznoœciowe butony i s³odycze ze szkolnym logo projektu.
9 lutego w SP w Skidziniu odby³ siê Charytatywny Koncert Noworoczny „Dar serca”, który mia³
na celu finansowe wsparcie Ewelinki - uczennicy klasy IV- poruszaj¹cej siê na wózku inwalidz-

Spotkanie szkó³ partnerskich w Sewilli

kim. Zgromadzone pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na rehabilitacjê i wykonanie w domu windy, która u³atwi³aby codzienne ¿ycie równie¿ niepe³nosprawnemu starszemu bratu. Program dedykowano darczyñcom - ludziom otwartego serca,
dziêki którym ¿ycie dzieci przewlekle chorych bêdzie choæ przez chwilê radoœniejsze. Podziêkowania za troskê, opiekê i mi³oœæ skierowano równie¿
do rodziców. W organizacjê przedsiêwziêcia zaanga¿owali siê wszyscy uczniowie klas I-VI przygotowuj¹c wspania³e tañce oraz kolêdy pod opiek¹
nauczycieli. Dla rodziców zosta³y przygotowane

imienne zaproszenia oraz pami¹tkowe podziêkowania za ¿yczliwoœæ i chêæ wsparcia.
Od 26 do 30 marca odby³o siê spotkanie z partnerskimi szko³ami Programu COMENIUS
„Uczenie siê przez ca³e ¿ycie” w Colegio Contertado Santo Angel de la Guarda w hiszpañskiej
Sewilli. Uczestniczyli w nim nauczyciele i uczniowie szkó³ z Polski, Turcji i Hiszpanii, którzy wymiienili doœwiadczenia dotycz¹ce wolontariatu.
SP w Skidziniu reprezentowa³o 4 nauczycieli
oraz 4 uczennice najbardziej zaanga¿owane w realizacjê projektu „Byæ bohaterem dla lepszego
œwiata”. Uczennice musia³y siê wykazaæ znajomoœci¹ jêzyka angielskiego, poniewa¿ prezentowa³y prace wykonane w szkole, promuj¹c
wieœ, gminê, Ojczyznê. W czasie wolnym dziewczynki przebywa³y u rodzin uczniów hiszpañskich. Gospodarze szko³y w Sewilli zadziwili
znajomoœci¹ polskich tradycji, a nawet kulinariów w czasie „targów narodowych”. Olbrzymie
zainteresowanie wzbudzi³a te¿ prezentacja multimedialna dotycz¹ca krajów partnerskich przygotowana przez Hiszpanów. Ponadto zwiedzanie urokliwych i ciekawych historycznie miejsc
sprawi³o wszystkim du¿o radoœci. W ¿yczliwej
atmosferze up³ynê³y dni pobytu w Hiszpanii.
Uczestnicy wyjazdu, zgodnie z tytu³em programu „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie”, wynieœli z projektu wiele wspania³ych wspomnieñ i nieocenionych korzyœci.

Danuta Skowronek
ZSP nr 3 w Skidziniu

Euro-obrady
Jak doskonale wiadomo, zarówno w izbie
m³odszej jak i starszej, Euro jest pieni¹dzem, najczêœciej srebrnym z orze³kiem w koronie i jakimœ
królem (równie¿ w koronie). Mêska czêœæ zebranych wyrazi³a dodatkowo przypuszczenie,
¿e Euro mo¿e byæ ponadto 2012, po czym jedna z m³odszych radnych zauwa¿y³a, ¿e w soboty wystêpuje tak¿e zjawisko w TV - „Euro
da siê lubiæ” (Aleksandra). Wracaj¹c jednak do
w¹tku sportowego, Euro 2012 jest ca³e pomalowane (Wiktoria) na czerwono i bia³o.
Po krótkiej dyskusji wprowadzaj¹cej ustalono, ¿e z ca³¹ pewnoœci¹ ju¿ niebawem do Polski
przyjad¹ goœcie oraz pos³annicy z innych krajów
(Szymon), mali prezydenci (nie wiadomo co z du¿ymi), by podziwiaæ nasze Euro oraz przy okazji
rozegraæ kilka meczów. Chêæ wyjazdu na mistrzostwa spontanicznie zg³osi³a równie¿ du¿a czêœæ
najm³odszej izby obraduj¹cych. Ca³oœci dope³ni¹
widzowie, sêdzia w peruce oraz widownia. Warto wspomnieæ, ¿e tatusiowie niektórych radnych
ju¿ na Euro 2012 byli. Aby wszystko dobrze siê
uda³o, doroœli Polacy przygotowuj¹ trawê, maluj¹ na niej bia³e linki (Piotr), piek¹ ciasteczka
i przêd¹ nitki na bramkach (Emilia). Nad najwiêkszym stadionem rozk³adaj¹ ogromny jak dwa/trzy
przedszkola parasol w razie deszczu oraz piorunochron do œci¹gania b³yskawic (Marcin). Jako
zapobiegliwy naród myœlimy o wszystkim, nad
trybunami zainstalowane zostan¹ wiêc równie¿
kolorowe obrazki z ³adn¹ pogod¹ (Magdalena).
Jeœli chodzi o szczegó³y techniczne samej dyscypliny sportu, zasady wydaj¹ siê jasne: zawodnicy
bêd¹ wiêc goniæ siê za pi³k¹ zrobion¹ z gumki/
plastiku/drewna/szmatki staraj¹c siê j¹ wkulaæ do
dwóch siatek (Agnieszka, Tomasz, Micha³). Nie
mo¿na rzucaæ rêkami (i pi³k¹), ³amaæ zasad, czyli
popychaæ, ci¹gn¹æ kogoœ drugiego (Zofia). Z przyczyn oczywistych nie mo¿na te¿ zepsuæ pi³ki,
mo¿na natomiast delikatnie j¹ kopaæ (Klaudia).
Kara jest równie¿ za to, ¿e coœ pob³¹dzi³eœ albo
normalnie oszukujesz (Aleksandra). Nad niepoci¹ganiem kogoœ drugiego i innymi wykroczeniami czuwa sêdzia ubrany jak dziwna biedronka
(Szymon). Wszystko widzi i rozdaje ró¿nokolorowe kartki graj¹cym. Posiadacz kartki ¿ó³tej ma
jeszcze szansê siê poprawiæ jeœli obieca, ¿e ju¿
nikogo nie popchnie (Jakub). Zawodnik z czerwon¹ kartk¹ wychodzi z boiska i tam dostaje zupe³nie osobn¹ karê. Do koñca nie wiadomo, czemu jest poddawany, ale prawdopodobnie trener
dzwoni do jego rodziców „i wtedy hu-hu…!”. Nie
wiadomo równie¿ do koñca, o co chodzi z kartk¹
zielon¹, ale mo¿e to mieæ zwi¹zek z deptaniem
po trawie (£ukasz). Iloœæ zawodników w dru¿ynach ulega minimalnym zmianom, ale zwykle
waha siê w bezpiecznych granicach od 10 do 40
pi³karzy (Julia). Jak ju¿ wspomniano, po dwóch
stronach boiska znajduj¹ siê dwie siatki, a gole
mo¿na zdobyæ rzucaj¹c siê na siatkê z pi³k¹ (Barbara). Nie jest to oczywiœcie takie proste ze wzglêdu na przeszkodê w postaci bramkarza, niekiedy
mo¿na go jednak sprytnie wymin¹æ i bez przeszkód triumfalnie wbiec z pi³k¹ do siatki. W tak
skomplikowanym sporcie istnieje naturalnie szereg zasad dodatkowych, jak na przyk³ad rzut ró¿ny wykonywany z rogu boiska. Jego specyfika

polega na tym, ¿e mo¿na rzuciæ pi³kê nog¹, kostk¹,
kolanem, lub czo³em (Wojciech). Dowolnoœæ
wyboru ograniczona zostaje w³aœciwie do czêœci
cia³a zawodnika. Z kolei rzut karny wystêpuje
wtedy, gdy ktoœ Ÿle strzeli³ bramkê i za karê musi
powtórzyæ (Filip).
W drugiej czêœci obrad dyskusja na sali przerodzi³a
siê w rozmowê o sportach ekstremalnych, do których naturalnie zalicza siê równie¿ Euro. Generalnie wiadomo, ¿e sporty ekstremalne zawdziêczaj¹
swoj¹ nazwê temu, ¿e s¹ super-super-superowe
(Kornelia). Jako pierwszy przedstawiciel tej grupy
przyszed³ radnym na myœl skok na band¿o - wed³ug zebranych informacji mo¿e on polegaæ na tym,
¿e siê skacze coœ zjeœæ lub w dal do piasku (Szymon), równie¿ (zaszalejmy…) na bombê do wody
albo z wysokiej trampoliny na pi³kê (Hania) (zgroza, jeœli siê w pi³kê nie trafi). Tajemnicze band¿o
mo¿e byæ te¿ po prostu du¿ym balonkiem, pod którym mo¿na siê podwiesiæ (Emilia). Speleologia z kolei to coœ do uczenia, tak jak matematyka (Karolina). Speleoludzik musi mieæ jednak linkê, któr¹ czepia siê po kamieniach na hali (Zuzanna). I po drabinkach (Maciej). Mo¿e mieæ równie¿ kilof, czym
od razu zyska³ sobie sympatiê gremium, bo to upodabnia go do krasnoludka. Kolejnym sportem ekstremalnym jest jazda na skuterze wodnym, czyli motorze tylko bez kó³ i po stawie. Nurkowanie g³êbinowe natomiast uprawiaj¹ prawie wszyscy radni,
którzy zaliczyli ju¿ pierwsze zajêcia na basenie.
Definicja tej rozrywki zak³ada najproœciej, ¿e pod
wod¹ siê jest i p³ywa. Ewentualnie trzeba uciekaæ,
jeœli na horyzoncie pojawi siê rekin lub przyszczu³ka, czyli ma³y potwór wodny (Maksymilian). Najlepiej wtedy uciekaæ do góry. Jak doskonale wiadomo, rekord wstrzymywania powietrza przez cz³owieka pod wod¹ to oko³o godziny, jednak jeœli ktoœ
chce przebywaæ pod powierzchni¹ jeszcze d³u¿ej,
przydaje siê maska po³¹czona sznurkiem z butl¹ tlenow¹ (Katarzyna). Jeœli chodzi o kolejny sport ekstremalny, jest nim bobslej, ze swej natury dyscyplina niezwykle brutalna, gdy¿ na oœlep ok³ada siê przeciwnika rêkawicami. Na to stwierdzenie pad³ jednak nieœmia³y wniosek, ¿e „to raczej chyba
boks…?”. Po namyœle ustalono wiêc, ¿e w boksie
bior¹ udzia³ bokserzy, natomiast worek do bicia to
w³aœnie bobslej. Z kolei co do wspinaczki ekstremalnej, mo¿na j¹ uprawiaæ na skale, drzewach lub
trzepakach (Jakub). Taternictwo natomiast naturalnie pochodzi od taty, ale nie jest wiadome, co dok³adnie zak³ada. Byæ mo¿e jazdê samochodem. Wielu radnych przejawia te¿ chêæ zajêcia siê spadochroniarstwem. To musi byæ bardzo ekscytatyczne kiedy poci¹ga siê za linê, skacze siê z helikoptera i otwiera plecak ze spadochronem (niekoniecznie w tej
kolejnoœci).
Jak wiadomo, sporty ekstremalne poci¹gaj¹ za sob¹
pewn¹ dozê niebezpieczeñstwa, tym bardziej trzeba byæ ostro¿nym. Wydaje siê, ¿e doroœli s¹ tego
œwiadomi i obserwuj¹ wszystko dooko³a. Wiedz¹,
¿e jak siê wspina, to mo¿na spaœæ w drug¹ stronê,
mo¿na wypaœæ równie¿ do rzeki na skuterze (Julia). Uprawiacze wysokowspinaczkowych sportów
ekstremalnych posiadaj¹ wiêc ró¿nego rodzaju linki, w bobslejach natomiast mo¿na zabezpieczaæ siê
rêkawiczkami (Szymon) i mo¿na siê zabezpieczaæ
sob¹ (Filip). Wracaj¹c do Euro, nie wolno wyprzedzaæ siê nawzajem jak siê kula pi³k¹ (Wiktoria).
Jeœli natomiast chodzi o sporty g³êbinowe, trzeba

uwa¿aæ, by nie uderzyæ siê o ryby pod wod¹, by
nie bola³a g³ówka (Aleksandra). Na wypadek jakichkolwiek k³opotów z butl¹ tlenow¹ trzeba szybko wyp³yn¹æ na powierzchniê albo jeszcze lepiej
mieæ z cztery zapasowe butle, z czego dwie mo¿na po prostu przywi¹zaæ do p³etw, tak aby nie przeszkadza³y (Piotr). Szybuj¹c w powietrzu nie mo¿na mieæ natomiast dziurawego spadochronu, trzeba równie¿ pamiêtaæ, by nacisn¹æ na sznurek tak
by siê otworzy³. Jeœli jednak spadochron zawiedzie, warto mieæ przy sobie szerok¹ czapkê i „tak
zrobiæ!” (Wiktoria) (tu nast¹pi³ szczegó³owy instrukta¿ gestykularny, czyli rozpostarcie r¹k nad
g³ow¹ zdecydowanym ruchem) lub doczepiæ siê
do latawca, ale to tylko jak wieje wiatr. Naturalnie
najlepiej i najwygodniej mieæ zapasowe skrzyd³a.
Warto wspomnieæ, ¿e loty balonem to równie¿ sport
ekstremalny, bo mo¿na wypaœæ z koszyka (Jakub)
albo przedziurawiæ balon ptakiem, ig³¹, ska³¹ lub
drzewem. Mo¿na tak¿e za du¿o nadmuchaæ i wtedy pêknie (Alicja). Czêœæ radnych wyró¿nia jeszcze bieg ekstremalny w sytuacjach kiedy rodzice
s¹ spóŸnieni do pracy, a ich pociechy do przedszkola. Kolarstwo mgliœcie kojarzy siê z kolanem
lub kowalem, ale nie wiadomo jak bezboleœnie
po³¹czyæ te dwa pojêcia. Najbardziej praktycznym
i wydajnym sportem pozostaje jednak snowboard:
w zimie na desce zje¿d¿a siê ze stoku, a w lecie ta
sama deska z doczepionymi kó³eczkami s³u¿y jako
deskorolka. To nie koniec zastosowañ, gdy¿ wybieraj¹c siê na pla¿ê mo¿na jeszcze dodatkowo
bez wiêkszych kosztów i wysi³ków przerobiæ j¹
na surfing (Monika).
Jak widaæ, ró¿norodnoœæ sportów superowych jest
tak du¿a, ¿e na pewno ka¿dy znajdzie coœ dla siebie. Nawet skromny skok na band¿o mo¿e umiliæ
niejedno popo³udnie, warto wiêc nie tylko dopingowaæ naszych euro-pi³karzy, ale równie¿ samemu/samej daæ siê porwaæ wiosennym rozrywkom
na œwie¿ym powietrzu.

Kancelistka Dzieciêcej WyobraŸni
Katarzyna Senkowska

Informacja
Bardzo mi³o nam poinformowaæ, ¿e w Oœrodku Kultury w Brzeszczach w by³ym klubie m³odzie¿owym „Piwnica” w ramach Programu Spo³ecznego „Pracownie Orange” powstanie nowoczesna pracownia internetowa dostêpna dla
wszystkich mieszkañców oraz grup zorganizowanych. Warto nadmieniæ, ¿e do programu zg³osi³o
siê 751 wnioskodawców z ca³ej Polski, z czego
wybrano 50 lokalizacji, w tym Oœrodek Kultury
w Brzeszczach.
Wiêcej informacji o projekcie ju¿ wkrótce.

Piotr Œwi¹der - Kruszyñski
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!!!!!!! Szybciej!!! Wiêcej!!! Lepiej!!!!!...
Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Noworyt¹,
psychologiem, terapeutk¹ uzale¿nieñ.

blemy zdrowotne, stres towarzyszy takiemu cz³owiekowi niemal nieustannie.

Katarzyna Senkowska: Chyba nie ma doros³ego cz³owieka, który nie zetkn¹³by siê z sytuacj¹ stresow¹. W ró¿nym stopniu, jednak wszyscy podlegamy temu czynnikowi. Czym zatem
jest stres?

K.S.: Jak wiadomo, ludzie w ró¿ny sposób reaguj¹ na stres, niektórzy radz¹ sobie z nim ca³kiem dobrze, innych zdaje siê przerastaæ. Jak
kszta³tuje siê ta zale¿noœæ?

Barbara Chrz¹szcz-Noworyta: Mo¿e warto zacz¹æ od najprostszej porady na pocz¹tek: stresu
nie unikniesz - zaakceptuj go. W istocie, stres
nie odstêpuje cz³owieka przez ca³e ¿ycie, dlatego
pierwszym krokiem w walce z nim jest akceptacja faktu, ¿e nie unikniemy jego oddzia³ywania.
Od ka¿dego cz³owieka zale¿y jednak, w jaki sposób poradzi sobie z tym napiêciem: czy pozwoli
mu sob¹ zaw³adn¹æ czy te¿ m¹drze spróbuje
oswoiæ, a nawet w jakiœ sposób wykorzystaæ.
Wiadomo przecie¿, ¿e stres sprawuje równie¿
pozytywn¹ funkcjê w organizmie, informuj¹c o zagro¿eniu, jednoczeœnie pe³ni rolê czynnika
motywuj¹cego do dzia³ania. Szczególnie dzisiaj
stres jest modnym s³owem i doœæ powszechnie
u¿ywanym, mimo niezbyt jasnego znaczenia.
Samo pojêcie zosta³o po raz pierwszy wprowadzone w latach ’30 przez Hansa Selyego, który
czêsto nazywany jest nawet ojcem badañ nad stresem. W swoich badaniach Selye przeanalizowa³
przede wszystkim fizyczne i biologiczne aspekty
stresu. To jemu zawdziêczamy obowi¹zuj¹ce do
dziœ definicje, wed³ug których stres jest reakcj¹
na zagro¿enie, nie jest natomiast zagro¿eniem samym w sobie. Oznacza to, ¿e np. widok atakuj¹cego psa nie jest stresem. Jest nim natomiast sposób, w jaki cz³owiek na tak¹ sytuacjê zareaguje.
Stwierdzono równie¿, ¿e stresowi wywo³anemu
przez jakikolwiek wyzwalacz towarzyszy zwykle fizyczna reakcja organizmu, czyli pocenie siê,
przyspieszony puls, suchoœæ w ustach, dr¿enie
cia³a. Je¿eli tej fizycznej reakcji nie ma, nie mo¿na powiedzieæ, ¿e stres wystêpuje. Rozpatruj¹c
stres w takim ujêciu mo¿emy za³o¿yæ, ¿e towarzyszy³ cz³owiekowi od pocz¹tku jego dziejów.
Nie jest on bowiem fenomenem tylko naszych
czasów. Przypuszczaæ mo¿na, ¿e stres by³ równie czêsto prze¿ywany przez pierwotnego cz³owieka, bo i wiele pojawia³o siê w jego otoczeniu
zagro¿eñ. Niestety jeœli chodzi o specyfikê naszych czasów, stres sta³ siê wszechobecny i jest
na sta³e wpisany w codziennoœæ wiêkszoœci ludzi
na ca³ym œwiecie. Naturalnie taki stan rzeczy
wynika z konsumpcyjnego nastawienia spo³eczeñstwa do ¿ycia. Pogoñ za pieniêdzmi, karier¹,
potrzeba otaczania siê coraz to nowymi przedmiotami, które maj¹ podnieœæ poczucie w³asnej
wartoœci sprawiaj¹, ¿e wiele osób doœwiadcza ci¹g³ego stresu, którego nie potrafi¹ odreagowaæ.
Kolejn¹ grupê szczególnie nara¿an¹ na prze¿ywanie stresu stanowi¹ ludzie niekoniecznie ukierunkowani na zarabianie pieniêdzy i pozyskiwanie uznania, ale znajduj¹cy siê w sytuacjach, które ich przerastaj¹. To w³aœnie oni prze¿ywaj¹ ci¹g³y strach przed utrat¹ pracy b¹dŸ przed tym, czy
sprostaj¹ oczekiwaniom pracodawcy, doœwiadczaj¹ lêku zwi¹zanego z sytuacj¹ finansow¹, np.
obawiaj¹ siê, czy wystarczy im pieniêdzy na zap³acenie rachunków. Jeœli do tego dochodz¹ pro-
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B. Ch-N.: Potocznie stres najczêœciej porównywany jest do bodŸców, które go wywo³uj¹. BodŸce te nazywamy stresorami. Tak naprawdê wszystko wokó³ nas mo¿e funkcjonowaæ jako stresor.
Przecie¿ Ÿród³em stresu, czyli prze¿ywania napiêæ psychicznych, dla wielu osób s¹ zagro¿enia
w sytuacjach, które w istocie zagro¿eniami nie
s¹. Stresorem dla jednego mo¿e byæ widok ma³ego paj¹ka, a dla kogoœ innego dopiero zetkniêcie
siê z groŸnym zwierzêciem, które z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿e go zaatakowaæ. Tak naprawdê o tym, co bêdzie wyzwala³o owe reakcje,
decyduje indywidualna odpornoœæ na stres i frustracje, oraz wewnêtrzna ocena sytuacji, której dokonujemy w swojej g³owie. Niestety wiêkszoœæ
ludzi sama funduje sobie ogromne dawki stresu,
bo jak mówi przys³owie, potrafi zrobiæ z ig³y wid³y, chocia¿ oczywiœcie istniej¹ i takie sytuacje,
których dzia³anie wyzwala u wiêkszoœci osób reakcje stresowe. Nale¿¹ do nich œmieræ partnera
¿yciowego lub krewnego, rozstanie, rozwód, utrata pracy, ciê¿ka choroba bliskiej osoby, równie¿
pozytywne wydarzenia, takie jak zawarcie ma³¿eñstwa czy przejœcie na emeryturê. Przyczyn¹
doœwiadczania reakcji stresowych s¹ tak¿e problemy osobiste i zawodowe, np. ci¹g³e k³ótnie
z partnerem lub bliskim krewnym, samotnoœæ, z³e
warunki mieszkaniowe, d³ugi, problemy finansowe, w pracy zaœ wielozadaniowoœæ, konflikty
z kolegami, mobbing, nienormowany czas pracy
czy te¿ praca na nocne zmiany. Wyzwalaczami
stresu s¹ tak¿e problemy fizyczne, takie jak ciê¿ka i przewlek³a choroba, problemy seksualne,
nadwaga. Z pewnoœci¹ na stres bardziej nara¿one s¹ osoby z niskim poczuciem wartoœci, które
dodatkowo cechuje perfekcjonizm - przed przyst¹pieniem do realizacji jakiegokolwiek zadania
bêd¹ reagowa³y napiêciem psychicznym wynikaj¹cym z obawy „czy sobie poradzê?”. Równie¿
osoby ambitne oraz zawistne czêœciej doœwiadczaj¹ stresu. Powszechnym Ÿród³em stresu w dzisiejszych czasach jest przede wszystkim sta³a presja czasu i kumulacja zmêczenia, którego nie potrafimy odreagowaæ. Kolejn¹ przyczyn¹ tego, ¿e
¿yjemy w wiêkszym stresie ni¿ poprzednie pokolenie jest wzrost zapotrzebowania na informacje, które musz¹ byæ mo¿liwie szybko przyswajane i przetwarzane.
K.S.: W jaki sposób przejawia siê stres? Jego
wp³yw na organizm zlokalizowany jest w psychice, jednak prze¿ywane napiêcie ma przecie¿
równie¿ wp³yw na cia³o cz³owieka?
B. Ch-N.: Stres objawia siê jako zespó³ wspó³istniej¹cych ze sob¹ objawów fizycznych i psychicznych. Do symptomów fizycznych zaliczamy bóle
g³owy, j¹kanie siê, bóle pleców, zawroty g³owy,
wypieki na twarzy, bledniêcie, suchoœæ w ustach,
md³oœci, bóle brzucha, pocenie siê, biegunkê, zim-

ne d³onie, nadmierny apetyt lub jego brak, zaparcia. Wœród objawów emocjonalnych mo¿emy
wymieniæ strach, z³oœæ, k³opoty z koncentracj¹,
zaburzenia pamiêci, zmiennoœæ nastrojów, smutek, niepokój wewnêtrzny, niezdolnoœæ do podejmowania decyzji, a nawet myœli samobójcze.
Oczywiœcie podczas zaistnienia reakcji stresowej
nie wszystkie objawy pojawiaj¹ siê jednoczeœnie,
ich wyst¹pienie zale¿y tak¿e od indywidualnych
predyspozycji. Ktoœ pod wp³ywem stresu mo¿e
cierpieæ na bezsennoœæ, nie ma jednak problemów
trawiennych, kogoœ innego z kolei drêczyæ bêdzie trudna do opanowania biegunka.
K.S.: Jak Pani ju¿ wspomnia³a, stres mobilizuj¹cy organizm w chwili jednorazowego wysi³ku czy zagro¿enia jest po¿¹dany i nie stanowi ¿adnego zagro¿enia dla zdrowia. Czym jednak grozi stres przewlek³y, utrzymuj¹cy siê
przez d³ugi czas?
B. Ch-N.: Nale¿y przede wszystkim podkreœliæ,
¿e stres znacz¹co przyczynia siê do rozwoju chorób somatycznych. W przypadku, gdy doœwiadczamy nag³ej, ostrej reakcji stresowej, w organizmie wydzielana jest adrenalina, która dzia³a niczym krótkotrwa³a eksplozja: powoduje rozszerzenie oskrzeli, podwy¿sza ciœnienie krwi, zwiêksza poziom glukozy. To wszystko po to, by dostarczyæ wiêkszej iloœci energii, która potrzebna
jest do walki lub ucieczki w sytuacji zagro¿enia.
Byæ mo¿e ktoœ z Czytelników doœwiadczy³ takiej
sytuacji i pamiêta, z jak¹ si³¹ uda³o mu siê wtedy
pokonaæ przeszkody. Znam historiê ch³opaka,
który ciê¿ko ranny wydosta³ siê z samochodu
i oddali³ siê na tyle bezpieczn¹ odleg³oœæ, by unikn¹æ skutków wybuchu zbiornika paliwa. W chwilê
po tym nie móg³ ju¿ poruszaæ siê samodzielnie.
Poziom adrenaliny zosta³ bowiem zrównowa¿ony. Zupe³nie inaczej w sytuacji przewlek³ego stresu: wtedy w organizmie wydziela siê hormon zwany kortyzolem, który w du¿ych iloœciach i przy
d³ugotrwa³ym dzia³aniu jest bardzo szkodliwy.
Powoduje bowiem podwy¿szenie ciœnienia krwi,
co skutkuje nadciœnieniem, trwa³ym zwiêkszeniem zawartoœci glukozy (cukrzyca) we krwi oraz
podwy¿szeniem cholesterolu. To z kolei przyczynie siê do mia¿d¿ycy têtnic, a w konsekwencji do
zawa³ów serca, udarów mózgu. D³ugotrwa³e dzia³anie kortyzolu redukuje wapñ w koœciach (osteoporoza) oraz powoduje obni¿enie odpornoœci
organizmu - czêste infekcje. Trzeba równie¿ podkreœliæ, ¿e z kolei doœwiadczanie chorób zagra¿aj¹cych ¿yciu, na przyk³ad takich jak niektóre
spoœród wymienionych, stanowi równie¿ bardzo
silny stresor, i tak cz³owiek wpada w b³êdne ko³o:
stres wywo³uje chorobê, choroba stres, itd. Niestety czêsto zdarza siê tak, ¿e wielu ludzi decyduje siê na to, by okie³znaæ swój codzienny stres
dopiero w obliczu tak traumatycznej sytuacji jak¹
jest powa¿ny problem zdrowotny.
K.S.: Co w takim razie decyduje o odpornoœci
psychicznej, która pomaga skutecznie radziæ
sobie ze stresem?
B.Ch-N.: Do g³ównych czynników determinuj¹cych odpornoœæ psychiczn¹ nale¿¹ wrodzone w³aœciwoœci uk³adu nerwowego, cechy temperamentu
oraz cechy osobowoœci. I tak np. osoby o nasta-

wieniu lêkowym gorzej radz¹ sobie ze stresem,
natomiast pozytywne nastawienie do w³asnego
„ja” i otaczaj¹cej rzeczywistoœci pomaga w sytuacjach stresowych unikn¹æ ich chorobotwórczego dzia³ania. Odpornoœæ psychiczna zdeterminowana jest tak¿e doœwiadczeniami ¿yciowymi i zawodowymi. Im wiêcej napotkaliœmy w ¿yciu ró¿nych sytuacji, z którymi musieliœmy siê zmierzyæ i dobrze sobie poradziliœmy, tym bardziej
uodparniamy siê na kolejne doœwiadczenia, które
nara¿aj¹ na stres. Pokonywanie wszelkich przeciwnoœci w ¿yciu daje nam si³ê na przysz³oœæ,
czyli wzmacnia odpornoœæ. Odpornoœæ z kolei
zale¿y równie¿ od poziomu aspiracji i poziomu
osi¹gniêæ. Zbyt wysokie aspiracje zwiêkszaj¹
ryzyko niepowodzeñ i przyczyniaj¹ siê do czêstego prze¿ywania stresu. Tymczasem swoj¹
odpornoœæ mo¿na zwiêkszyæ poprzez praktyczne dzia³ania. I tak np. warto dbaæ o kondycjê
fizyczn¹, albowiem stres silniej oddzia³uje na
osoby, które nie maj¹ dobrego zdrowia i nie
dbaj¹ o swoj¹ formê.
K.S.: Wynika z tego, ¿e ruch i aktywnoœæ fizyczna wzmacniaj¹ nie tylko miêœnie, ale w du¿ym
stopniu równie¿ psychikê poddawan¹ napiêciu...?
B. Ch-N.: Oczywiœcie. Jeœli zaœ chodzi o sam¹
psychikê w³aœnie, wa¿nym elementem walki ze
stresem jest odebranie stresorom mocy przez
wywieranie wp³ywu na ich wewnêtrzn¹ ocenê,
co mo¿na osi¹gn¹æ przez zmianê utartego sposobu myœlenia. Zazwyczaj ka¿dy cz³owiek ma g³êboko zakorzenione w œwiadomoœci pewne przekonania, tzw. dogmaty. S¹ to myœli, które pojawiaj¹ siê z pewn¹ czêstotliwoœci¹ przy ró¿nych
okazjach w ¿yciu, takie jak np.: muszê zawsze
byæ na 100%, jestem nieudacznikiem, nie podo³am temu, kariera jest dla mnie wszystkim,
na pewno znowu siê nie uda. Zmiana negatywnych dogmatów powoduje podbudowanie samooceny i poœrednio pomaga opanowaæ stres (dam
radê! 80% mi wystarczy, znam swoje mocne
strony, krytyka mnie nie za³amie). Wa¿ne równie¿, by rozpoznaæ swój rodzaj reakcji na stres,
zawsze ³atwiej walczyæ z „widzialnym” przeciwnikiem. Naszym ogromnym sprzymierzeñcem w tym boju jest naturalnie równie¿ relaks.
Cz³owiek który nauczy siê œwiadomie odprê¿aæ,
bêdzie lepiej sypia³ i ³atwiej znosi³ potencjalne
stresory w ci¹gu dnia. Warto, po tysi¹ckroæ warto, poœwiêciæ czas ulubionym czynnoœciom - s³uchaniu muzyki, czytaniu, malowaniu - temu, co
kto lubi. W opanowaniu stresu pomocne s¹ tak¿e
ró¿nego rodzaju techniki relaksacyjne, nale¿¹ do
nich m. in. medytacja lub modlitwa, równie¿ trening autogenny, który koncentruje uwagê na fizycznych funkcjach organizmu. Niezwykle skuteczne s¹
równie¿ drzemki w ci¹gu dnia. Dziêki nim w krótkim czasie mo¿na maksymalnie rozluŸniæ siê.
K.S.: Pozostaje wiêc chyba zasugerowaæ, by
jednostki nara¿one na stres pracy/nauki/obowi¹zków rodzinnych/zawodowych/szkolnych/
rodzicielskich/ma³¿eñskich/ czêœciej ni¿ od
œwiêta ulega³y ma³ym kaprysom rezerwuj¹c
chwile bezwarunkowo przeznaczone tylko i wy³¹cznie na czyst¹ przyjemnoœæ, czemu szczególnie sprzyja piêkna wiosenna pora roku.

Katarzyna Senkowska

Reklamacja - jakie mamy prawa?
Czêsto zdarza siê, ¿e to,
co otrzymaliœmy od sprzedawcy, znacznie odbiega
od naszych oczekiwañ: telewizor nie ma funkcji opisanych w instrukcji, jogurt
jest nieœwie¿y, chocia¿ nie
up³yn¹³ jeszcze termin
przydatnoœci do spo¿ycia,
meble zrobione przez stolarza maj¹ inny kolor ni¿
ustalony w zamówieniu, kupiona w komisie
pralka nie nadaje siê do prania.
W ka¿dym z tych przypadków mamy do czynienia z towarem niezgodnym z umow¹, choæ nie
zawsze wadliwym, co i tak uprawnia nas do sk³adania reklamacji. Niezgodnoœæ towaru z umow¹
jest pojêciem szerokim i dotyczy nie tylko wady
towaru, ale te¿ braku w³aœciwoœci, cech okreœlonych w umowie, braku zgodnoœci z opisem, wzorem czy próbk¹. Czêsto kupuj¹c towar, otrzymujemy od sprzedawcy dokument gwarancyjny. W przypadku ujawnienia siê wady wydaje nam siê, ¿e
jest to jedyna podstawa do dochodzenia roszczeñ
i tylko od gwaranta. W rzeczywistoœci jednak
mamy prawo reklamowaæ towar przede wszystkim u sprzedawcy, który ponosi odpowiedzialnoœæ ustawow¹ (z mocy prawa) za sprzedany nam
towar. Wybór nale¿y do konsumenta, a sprzedawca nie mo¿e odes³aæ nas do gwaranta. Je¿eli
ju¿ dokonaliœmy wyboru, to dana reklamacja
bêdzie przebiega³a ju¿ do koñca tylko wed³ug
regu³, które wybraliœmy. Je¿eli sk³adamy reklamacjê na podstawie gwarancji, nie mo¿emy
w zakresie tej reklamacji korzystaæ z uprawnieñ
przewidzianych w ustawie i zg³aszaæ roszczeñ
wobec sprzedawcy. Mo¿emy znaleŸæ siê w sytuacji, gdy korzystaj¹c z uprawnieñ ustawy mo¿na by³o ju¿ dawno odst¹piæ od umowy i za¿¹daæ
zwrotu pieniêdzy, ale niestety gwarancja nie daje
takiej mo¿liwoœci. W takim przypadku musimy
dokoñczyæ procedurê reklamacyjn¹, a ka¿de
nastêpne ewentualne roszczenie prowadziæ zgodnie z procedur¹ ustawy konsumenckiej.
Reklamacjê mo¿emy zg³aszaæ sprzedawcy w ci¹gu dwóch lat od wydania nam rzeczy. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w przypadku stwierdzenia wady
musimy zg³osiæ reklamacjê najpóŸniej w ci¹gu
dwóch miesiêcy od jej ujawnienia. Przekroczenie tego terminu spowoduje utratê uprawnieñ
(sprzedawca nie bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœci). Reklamacjê nale¿y zg³aszaæ na piœmie, aby
w razie w¹tpliwoœci wykazaæ fakt zawiadomienia sprzedawcy. W przypadku zakupu rzeczy u¿ywanej kupuj¹cy i sprzedawca mog¹ skróciæ do
roku termin, w którym sprzedaj¹cy odpowiada za
towar. Sprzedawca nie mo¿e w umowie zawartej
z nami napisaæ, ¿e nie bêdzie odpowiada³ za towar b¹dŸ w jakikolwiek sposób tê odpowiedzialnoœæ ograniczyæ. Równie¿ my nie mo¿emy zwolniæ sprzedawcy z tej odpowiedzialnoœci, pisz¹c,
¿e wiemy o wszelkich niezgodnoœciach towaru
z umow¹. Mamy prawo domagaæ siê od sprzedawcy nieodp³atnej naprawy towaru albo wymiany. Wybór nale¿y do nas, nie do sprzedawcy. Dopóki jest mo¿liwa wymiana albo naprawa, nie mo¿emy ¿¹daæ zwrotu pieniêdzy za wadliwy towar.

Je¿eli wymiana nie jest mo¿liwa, pozostaje naprawa. Zg³oszone przez nas ¿¹danie stanowi zobowi¹zanie dla sprzedawcy. Nie mo¿e on zatem sam
zadecydowaæ, ¿e zamiast wymiany towaru na nowy
naprawi go bez naszej zgody. Sprzedawca nie bêdzie musia³ wymieniaæ towaru na nowy tylko wtedy, gdy nie jest to mo¿liwe albo wymaga nadmiernych kosztów i sprzedawca to udowodni. Zwrotu
pieniêdzy mo¿emy domagaæ siê tylko wtedy, gdy
niezgodnoœæ towaru z umow¹ jest istotna i wyst¹pi choæ jedna z nastêpuj¹cych sytuacji:
- sprzedawca nie jest w stanie doprowadziæ towaru do stanu zgodnego z umow¹ poprzez wymianê ani naprawê, bowiem jest to niemo¿liwe
lub wymaga nadmiernych kosztów;
- naprawa albo wymiana nie zosta³a wykonana
przez sprzedawcê w odpowiednim czasie;
- naprawa albo wymiana nara¿a kupuj¹cego na
znaczne niedogodnoœci.
Oznacza to, ¿e zwrotu pieniêdzy od razu, bez
¿¹dania najpierw wymiany albo naprawy, mo¿emy domagaæ siê tylko w przypadku, gdy wymiana albo naprawa nara¿a³yby nas na znaczne niedogodnoœci. Gdy niezgodnoœæ towaru z umow¹
nie jest istotna, mo¿emy jedynie ¿¹daæ obni¿enia
ceny. Przed wyborem najlepszej drogi dla za³atwienia reklamacji przeczytajmy najpierw dok³adnie dokument gwarancyjny i sprawdŸmy, jakie
daje nam uprawnienia i porównajmy je z uprawnieniami przewidzianymi w ustawie konsumenckiej. Je¿eli gwarancja jest mniej korzystna, sk³adajmy reklamacjê sprzedawcy.

Piotr Potyka
Prezes Oddzia³u FK w Brzeszczach
Podstawa prawna: Ustawa z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Wykorzystano materia³y informacyjne Federacji
Konsumentów.

Prawa cz³owieka
w filmie
Od 19 do 21 kwietnia
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oœwiêcimiu ju¿ po raz VI goœci³a w swych murach,
organizowany co roku przez Helsiñsk¹ Fundacjê Praw Cz³owieka i Spo³eczny Instytut Filmowy, objazdowy festiwal Watch Docs. G³ównym za³o¿eniem przedsiêwziêcia jest zwrócenie
uwagi publicznoœci na problematykê zwi¹zan¹
z prawami cz³owieka i ich przestrzeganiem. Przez
trzy dni wyœwietlane by³y najlepsze produkcje dokumentalne o tej tematyce. Wœród zaprezentowanych obrazów znalaz³y siê m.in.: „¯arówkowy
spisek”, „Bad girls. Cela 77”, „Pu³apka Guantanamo”, „Ratunku! Mamy geja w klasie!” czy
„Sprzedana”. Festiwalowi towarzyszy³y wyk³ady, prelekcje i warsztaty przygotowane przez
HFPC, studentów i wyk³adowców PWSZ oraz
goœci z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Wiêcej informacji o Watch Docs pod adresem:
www.watchdocs.pl

Jakub Krzywolak
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Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK
Os. Szymanowskiego
26.05 Dzień Dziecka - impreza plenerowa org. przez
SO nr 3, 4, 7. Szczegóły na plakatach i w świetlicy.
W poniedziałki zajęcia taneczne:
Grupa początkująca starsza (15.00-16.00);
Grupa początkująca młodsza (16.00-17.00.)
W środy zajęcia taneczne dla grupy zaawansowanej
(16.00-17.00).
W czwartki Klub Aktywnych Panów (17.00-19.30).
W piątki spotkania z piosenką - próby dziewczęcej grupy wokalnej (16.00-17.00).
Klub Seniora zaprasza w czwartki (14.00-16.00).

19.05 Wyjazd do Złotego Potoku w ramach projektu
„Baba potrafi” (8.00).
30.05 „Zwierzak Literacki” - cykl spotkań edukacyjnych
dla dzieci w bibliotece.
We wtorki spotkania zespołu „Przecieszynianki” (17.00).
W środy i piątki zaprasza Klub Malucha „Chatka Puchatka” (15.00).
W czwartki Huragan Babski (17.00).

os. Paderewskiego

11.05 Wyjazd do Chorzowa na Międzynarodową Wystawę Kwiatów i Ogrodów, szczegóły na plakatach oraz
w świetlicy.
18.05 Gry i zabawy w plenerze - pieczenie kiełbasek.
23.05 „Babski świat” w plenerze - spotkanie z kobietami.
We wtorki i czwartek zajęcia aerobiku.
W piątki spotkanie w młodzieżowym klubie dyskusyjnym. W piątki zajęcia taneczne.

8.05 Nie rdzewiej, pokaż formę! - zabawy na boiskach
osiedlowych.
11.05 Święto azalii - wyjazd do Katowic na wystawę
kwiatów (14.00).
18.05 Kobitki z talentem - wernisaż wystawy prac plastycznych w OK Brzeszcze (18.00).
22.05 Kocham Cię, Mamo - konkurs plastyczny dla
dzieci z okazji Dnia Matki.
9, 18, 25 i 30.05 Zajęcia dla dzieci w ramach projektu
„Malowanie i klaskanie nasze świata poznawanie”.
W czwartki Koło Emerytów i Rencistów (18.00).
W poniedziałki i środy aerobik dla pań (17.30).

Przecieszyn

Skidziñ

11.05 Wyjazd do Chorzowa na międzynarodową wystawę kwiatową WPKiW (14.00).
16.05 Spotkanie biblioteczne „Małe i duże z Julką
i Julkiem podróże”(17.00).

19.05 Wycieczka autokarowa do Kotliny Kłodzkiej - zaprasza Koło Emerytów i Rencistów w Skidziniu.
28.05 Sobótki - tradycyjne spotkanie przy ognisku (19.00).
30.05 „A co Basia na to?” - spotkanie dla dzieci przed-

Zasole

Kalendarium przedsiêwziêæ
w maju
2 maja
Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych
Złoty Kłos - Euro Folklor w Zebrzydowicach.
Udział zespołów regionalnych z gminy Brzeszcze:
Brzeszczanki, Jawiszowianki, Paświszczanie, Przecieszynianki.
6 maja godz.15.00 (sala widowiskowa OK)
Grupa teatralna Czwarta Ściana zaprasza na sztukę
Jana Drdy Zapomniany Diabeł w reżyserii ks. Mirosława Wądrzyka.
7 maja godz. 17.15 (Biblioteka Główna OK)
(Nie)zwykłe czytanki - zapraszamy dzieci od lat 8.
15 maja godz.16.00 (sala nr 30)
Spotkanie w Klubie Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej Pióromanii.
16 maja godz. 17.00 (sala nr 30)
Stop Nałogom - spotkanie warsztatowe w ramach projektu Ekstremalne Brzeszcze - Stop Dopalaczom!- My
mamy własną adrenalinę.
17 maja godz. 13.00 (sala widowiskowa OK)
II Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” pod
patronatem Burmistrza Brzeszcz Teresy Jankowskiej.
Organizator: doradca metodyczny języka polskiego Jolanta Hodur przy współpracy z OK w Brzeszczach.
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Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie Gimnazjum 1 i 2 w Brzeszczach.
17 maja godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
Strachy na lachy - godzina z duchami między bibliotecznymi półkami. Zapraszamy dziewczyny z klas III - VI.
18 maja godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
Strachy na lachy - godzina z duchami między bibliotecznymi półkami. Zapraszamy chłopców z klas III-VI.
18 maja godz. 17.00 (sala nr 30)
Stop Nałogom - spotkanie warsztatowe w ramach projektu Ekstremalne Brzeszcze - Stop Dopalaczom! My
mamy własną adrenalinę.
19 maja Ogólnopolska Akcja POLSKA BIEGA
Start godz. 10.00 - do pokonania dystans ok. 3,5 km;
Od godz. 9.00 rejestracja przy Domu Ludowym w Brzeszczach-Borze.
Uczestnicy bez ograniczeń wiekowych, udział bezpłatny. Szczegóły na www.biegBrzeszcze.pl.
19 maja godz. 8.00 (wyjazd spod OK)
Wycieczka do Złotego Potoku w ramach projektu „Baba
potrafi, czyli mobilizowanie nie tylko przez czytanie”.
W programie zwiedzanie Muzeum Zygmunta Krasińskiego, warsztaty teatralne w amatorskim Jurajskim Teatrze Stodoła. Koszt biletów i ubezpieczenia 15 zł.
Zapisy do 10 maja w Bibliotece Głównej OK.

szkolnych (17.00).
1.06 Dzień Dziecka dla uczniów szkoły podstawowej.
Szczegóły na plakatach.
We wtorki aerobic dla pań (19.00).
W środy próby i spotkania okolicznościowe zespołu
Skidzinianie (19.00).

Brzeszcze-Bór
11.05 Wyjazd na Międzynarodową Wystawę Kwiatów
do WPKiW w Chorzowie.
16.05 Dzień Matki i Dzień Ojca - zaprasza Klub Emerytów i Seniorów i DL (17.00).
Spotkania w bibliotece:
18.05 „Czy można polubić Koszmarnego Karolka?” (16.00).
25.05 „Księżniczki i emocje czyli co każda księżniczka
wiedzieć powinna” - Klub Tiary (16.00).
26.05 Uroczyste obchody 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeszczach-Borze i 30-lecia zespołu Borowianki
Kurs tańca towarzyskiego, zapraszamy! Tel. 32 2111612
(środy i piątki 12.00-20.00).
2.06 Rodzinny Dzień Dziecka; zaprasza Samorząd
Osiedlowy, OSP i DL.

Wilczkowice
7.05-31.05 Pokonkursowa wystawa prac w ramach
projektu „Baba potrafi” - 1. „Babim okiem”- zdjęcia
miejsc szczególnie bliskich. 2. „Makatka do współczesnej kuchni”.
11.05 Wyjazd na Międzynarodową Wystawę Kwiatów
do WPKiW w Chorzowie.
22.05 Warsztaty plastyczne „Decoupage” w ramach
projektu „Zręczne baby” (17.00).
1.06 Dzień Dziecka dla uczniów SP.
19 maja godz. 11.00-17.00 („Willa”)
Dzień otwarty w bibliotece - Dyrektor Ośrodka Kultury
w Brzeszczach zaprasza na otwarcie nowej siedziby
Biblioteki Publicznej OK w budynku „Willi” przy ul. Ofiar
Oświęcimia 39.
21 maja godz. 17.15 (Biblioteka Główna, sala nr 30)
Julek i Julka Mali Badacze - czyli spotkania dla tych,
którzy lubią wiedzieć. Zapraszamy dzieci od 5 do 7 lat.
24 maja godz. 17.00 (sala nr 30)
Stop Nałogom - spotkanie warsztatowe w ramach projektu Ekstremalne Brzeszcze - Stop Dopalaczom! My
mamy własną adrenalinę.
24 maja godz. 13.00 (sala widowiskowa OK)
II Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” pod
patronatem Burmistrza Brzeszcz Teresy Jankowskiej ogłoszenie wyników.
26 maja (Park Miejski ul. Dworcowa)
Ekstremalne Brzeszcze - Stop Dopalaczom ! My mamy
własną adrenalinę - organizowane w ramach projektu
Igrzyska Olimpijskie w Dolinie Soły
10.00-11.00 - zapisy zawodników do wszystkich konkurencji, rozgrzewki
11.00-13.00 - eliminacje deskorolka (kategoria open)
13.00-14.00 - eliminacje rolki
14.00-15.00 - eliminacje BMX
15.00-17.00 - Skate Park wolny dla wszystkich
15.00-17.00 - zawody w trialu rowerowym - eliminacje
16.00-16.30 - finały deskorolka (kategoria open)
16.30-17.00 - finały rolki
17.00-17.30 - finały BMX
17.30-18.00 - rozdanie nagród (zakończenie zawodów )

Kultura
w Skate Parku
17.30-20.00 - Zawody w trialu rowerowym (finały)
19.00-21.00 - Best trick
Ponadto podczas trwania imprezy:
- Proevolution Soccer - turniej PES (eliminacje)
- Proevolution Soccer - turniej PES (finały)
- pokaz tańca hip- hop, break- dance
- koncert muzyki hip-hop, DJ’ing
- pokaz sztuk walk Muay Thai
- projekcja filmów ekstremalnych
- Street Art - grafy w parku
- Klub Speleo-Brzeszcze (sprawnościowy tor przeszkód)
- punkt konsultacyjno-informacyjny - Stop Dopalaczom
- eurobange, batuty do skakania
- 16,18, 24 maja - pogadanki i warsztaty z profilaktyki
uzależnień.
Regulaminy dostępne na www.ok.brzeszcze.pl
Partnerzy projektu:
Firma Techramps - profesjonalne Skate Parki, Pełnomocnik Burmistrza Brzeszcz ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Oświęcimski Klub Karate.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach OSI 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Koordynator projektu: Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

27 maja godz. 15.00 (Park Miejski Brzeszcze)
II Mecz Życia pod patronatem Burmistrz Brzeszcz Teresy Jankowskiej „Gramy z Sercem!” dla zwiększenia świadomości na temat transplantacji i pierwszej
pomocy.
W programie:
- mecz piłki nożnej Składaki - Malta
- koncert zespołów Ratels i Plagiat 199
- badania i konsultacje z kadrą med. Śląskiego Centrum Chorób Serca
- rejestr potencjalnych dawców szpiku kostnego
- pokazy ratowniczo-gaśnicze
- nauka pierwszej pomocy
- pokaz sprzętu strażackiego i policyjnego
- stoiska NGO i sponsorowane
- dmuchańce, gry, zabawy, konkursy
Organizatorzy: Rafał Andreas, Fundacja Śląskiego
Centrum Chorób Serca, Maltańska Służba Medyczna
Współorganizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Brzeszcze,
Ośrodek Kultury w Brzeszczach, Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu, Ochotnicza Straż Pożarna w
Brzeszczach, Grupa Ratownictwa Medycznego z Jawiszowic, Fundacja DKMS Polska,
Szczegóły: www.rafalandreas.pl
Zapraszamy!

ZAPOWIEDZI czerwiec:
2 czerwca godz. 20.00 (sala widowiskowa OK)
Kabaret Moralnego Niepokoju.
Cena biletu: 40 zł.
6 czerwca godz. 12.00-17.00 (dziedziniec budynku
PZ nr 6 przy ul. Mickiewicza 32 w Jawiszowicach)
Naukowy Kosz Piknikowy - II edycja plenerowej imprezy popularyzującej naukę, mającej na celu zachęcenie młodzieży (i nie tylko) do zdobywania i pogłębiania wiedzy, oraz integrację środowiska naukowego w regionie.

22 czerwca godz.19.00 (sala widowiskowa OK)
Festiwale, Festiwale - trzygodzinny, humorystyczny
koncert w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz solistów scen muzycznych i aktorów telewizyjnych.
Cena biletu: 40 zł.
Przedsprzedaż biletów w Ośrodku Kultury od 7 maja pok. 34 (Dział Merytoryczny)

Repertuar
4-6.05.2012
godz. 17.00 TULISIE. PRZYGODA W SŁONECZNEJ
KRAINIE 2D
godz. 18.30 BITWA O ZIEMIĘ 2D
godz. 20.30 NIETYKALNI 2D
7.05.2012 nieczynne
8-10.05.2012
godz. 18.00 NIETYKALNI 2D
godz. 20.00 BITWA O ZIEMIĘ 2D
11-13.05.2012
godz. 18.00, 20.00 NAD ŻYCIE 2D
14.05.2012 nieczynne
15-17.05.2012
godz. 18.00, 20.00 NAD ŻYCIE 2D
18-20.05.2012
godz. 18.00 DOM W GŁĘBI LASU 2D
godz. 20.00 NAD ŻYCIE 2D
21.05.2012 nieczynne
22-24.05.2012
godz. 18.00 NAD ŻYCIE 2D
godz. 20.30 DOM W GŁĘBI LASU 2D
25-27.05.2012
godz.15.30 GORYL ŚNIEŻEK RUSZA W MIASTO 2D
godz. 17.00 GORYL ŚNIEŻEK RUSZA W MIASTO 2D
godz. 18.30, 21.00 AVENGERS 3D
28.05.2012 nieczynne
29-31.05.2012
godz. 18.00 GORYL ŚNIEŻEK RUSZA W MIASTO 2D
godz. 20.00 AVENGERS 3D
1.06.2012 DZIEŃ DZIECKA MAMA, TATA I JA
godz. 17.00 Premiera filmu Kuba i Śruba oraz inne bajki
bielskiego studia filmów rysunkowych
godz. 18.00 GORYL ŚNIEŻEK RUSZA W MIASTO 2D
godz. 20.00 AVENGERS 3D
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Czytelnictwo

Informacja

Podró¿e z bibliotek¹

Dyrektor Oœrodka Kultury zaprasza na
otwarcie nowej siedziby Biblioteki Publicznej
Oœrodka Kultury w Brzeszczach w budynku
„Willi” przy ul. Ofiar Oœwiêcimia dnia 19 maja
2012 r. od godz. 11.00 do 17.00.
Tak by³o na pocz¹tku

Wszyscy mi³oœnicy dobrych ksi¹¿ek i podró¿y mieli okazjê pos³uchaæ opowieœci z najdalszych zak¹tków œwiata - ciekawych miejsc
po³o¿onych w Azji i Ameryce Po³udniowej.

Wyprawa do Mongolii z £ukaszem Wierzbickim

W trakcie porz¹dkowania

Gadu gadu z... Marzen¹ Filipczak

Maczu Pikczu

Ma³opolskie Dni Ksi¹¿ki
„Ksi¹¿ka
i Ró¿a”
A jak wygl¹da teraz przyjdŸ i zobacz sam!

Spotkanie z Iwon¹ Krawczyk i Piotrem Niedziel¹

Ksi¹¿ka ze zwierzakiem
Biblioteczne pó³ki pe³ne s¹ wielu wartych uwagi ksi¹¿ek, których bohaterami s¹ zwierzêta - zarówno dla doros³ych jak i dla dzieci. W kolejnych
numerach Odg³osów Brzeszcz bêdziemy prezentowaæ „ksi¹¿ki ze zwierzakiem”, które warto przeczytaæ. W tym miesi¹cu bohaterami s¹ psy.

Dorota Sumiñskia
Œwiat wed³ug psa

Ewa Chotomska
Pamiêtnik Felka
Parerasa
Pies. Imiê: Feliks (od
felix szczêœliwy) Nazwisko:
Pareras (bo nie jedna, ale
parê ras) Kud³aty. Patrzy na
œwiat ze swojej psiej perspektywy i bardzo podoba mu siê to, co widzi.
Jest optymist¹ i ma poczucie humoru. Felek, wraz
ze swoimi paniami zwiedza Polskê, wystêpuje w
radiu i telewizji, uczestniczy w ¿yciu ca³ej rodziny. I niezmiennie bawi.
(Ÿród³o: Merlin.pl)
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Poznajcie Bolka, uroczego jamnika - filozofa.
Bolek uwielbia jeœæ, spaæ,
poznawaæ innych, bawiæ siê
i... rozmyœlaæ o ¿yciu. ¯ycie
widziane oczami Bolka jest
prostsze od naszego: swoich
nale¿y kochaæ, dbaæ o nich, nie przywi¹zywaæ siê
do niepotrzebnych rzeczy, nie zajmowaæ siê niepotrzebnymi sprawami, spêdzaæ razem czas.
¯ycie proste, trochê naiwne, ale jak¿e pe³ne ciep³a i mi³oœci. Czasami radosne i zabawne, czasami przera¿aj¹ce i smutne. Bo Bolek oraz jego towarzysze widz¹ i rozumiej¹ wiêcej, ni¿ przeciêtnemu Polakowi siê wydaje.
(Ÿród³o: Biblionetka.pl)

W dniach 23-24
kwietnia 88 ksiêgarni zaoferowa³o zni¿ki na wszystkie zakupione ksi¹zki o min. 10%
oraz ¿ywe ró¿e w prezencie dla klientów.
Ju¿ po raz jedenasty Województwo Ma³opolskie obchodzi³o Ma³opolskie Dni Ksi¹¿ki
„Ksi¹¿ka i Ró¿a”. Pomys³, aby w trakcie trwania „Ksi¹zki i Ró¿y” ksiêgarnie obni¿y³y ceny
ksi¹¿ek o min. 10%, a do ka¿dej zakupionej
ksi¹¿ki do³¹czy³y ró¿ê, okaza³ siê bardzo dobrym sposobem promocji ksi¹¿ki i czytelnictwa, a zainteresowanie akcj¹ z roku na rok
wzrasta. W XI edycji Ma³opolskich Dni Ksi¹¿ki „Ksi¹¿ka i Ró¿a” wziê³a udzia³ rekordowa
liczba 88 ksiêgarñ, w tym 27 w Krakowie, 38
w Ma³opolsce po 2 ksiêgarnie z województwa
podkarpackiego i œl¹skiego oraz po jednej z mazowieckiego, podkarpackiego i œwiêtokrzyskiego. Dla porównania w 2011 r. by³o 60 ksiêgarñ, w 2010 r. - 35 ksiêgarnie, 2009 r. - 33
ksiêgarnie, 2008 r. - 56 ksiêgarñ.

Samorz¹d
Województwa
Ma³opolskiego

Reklama
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Krymina³y

KRONIKA
26.03 ok. 15.40 do Komendy SM Brzeszcze wp³ynê³o zg³oszenie o mê¿czyŸnie le¿¹cym na chodniku w rejonie ul. Wyspiañskiego w Brzeszczach.
Na miejscu ustalono, ¿e jest nim jawiszowianin Dariusz L. W/w przekazano rodzinie.

KRYMINALNA
dotycz¹cych kierowcy pojazdu, który nie zatrzyma³ siê do kontroli drogowej. W trakcie ucieczki doprowadzi³ do kolizji i zbieg³ z miejsca zdarzenia
wraz z pasa¿erem. W wyniku penetracji terenu stra¿nicy ujêli na terenie
Przecieszyna jednego z nich i przekazali funkcjonariuszom KP Brzeszcze.

*****

*****

27.03 ok. 19.25 dy¿urny SM Brzeszcze przyj¹³ zg³oszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkañ bl. 7 na ul. B. Prusa w Brzeszczach. Na miejscu ujêto jej sprawcê, brzeszczanina Jana S.

24.04 ok. 18.20 do Komendy SM Brzeszcze wp³ynê³o zg³oszenie o mê¿czyŸnie le¿¹cym na poboczu ul. Hubala w Jawiszowicach. Na miejscu okaza³o siê, ¿e jest to bezdomny Stanis³aw K., który uskar¿a³ siê na silne bóle
w jamie brzusznej. Ze wzglêdu na wiedzê, i¿ w/w przeszed³ w ostatnim
czasie skomplikowany zabieg chirurgiczny, na miejsce natychmiast wezwano
Pogotowie Ratunkowe.

*****
28.03 ok. 10.00 funkcjonariusze SM Brzeszcze skierowani zostali w rejon
ul. Radosnej na Zasolu, gdzie mia³o dochodziæ do spalania œmieci. Na miejscu ustalono sprawcê czynu - Edwarda H. - i ukarano kilkusetz³otowym
mandatem. Podobne zdarzenie mia³o miejsce 3.04 w rejonie ul. Pszczyñskiej w Brzeszczach. Osoba spalaj¹ca œmieci, Andrzej W., tak¿e zosta³ ukarany grzywn¹.

*****
28.03 ok. 20.00 dy¿urny SM Brzeszcze za poœrednictwem systemu monitoringu wizyjnego zauwa¿y³ grupê osób w Skate Parku przy ul. Dworcowej w Brzeszczach, której cz³onkowie spo¿ywali alkohol. Wys³any na miejsce patrol ukara³ osoby ³ami¹ce prawo stuz³otowymi mandatami.

*****
31.03 ok. 12.35 dy¿urny SM Brzeszcze odebra³ zg³oszenie o trwaj¹cej awanturze w jednym z mieszkañ bl. 4 przy ul. Mickiewicza w Brzeszczach. Na
miejscu ujêto sprawcê, 32-letniego Roberta D. W/w poddano badaniu na
alkomacie, które wykaza³o 2,31 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po badaniu mê¿czyznê oddano pod opiekê rodziny.

*****
3.04 ok. 19.05 dy¿urny skierowa³ patrol do jednego z mieszkañ bl.11 na os.
S³owackiego, gdzie mia³a trwaæ awantura. Na miejscu ujêto 32-letniego
Macieja K., którego poddano badaniu na alkomacie (1,78 promila alkoholu). Po tej czynnoœci ze wzglêdu na zachowanie w/w, podjêto decyzjê o umieszczeniu go w Izbie WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

*****
6.04 ok. 23.10 dy¿urny SM Brzeszcze skierowa³ patrol w rejon sklepu ABC
w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oœwiêcimia, gdzie mia³o dojœæ do uszkodzenia dwóch pojazdów. Na miejscu przeprowadzono rozmowê z poszkodowanymi i œwiadkami, w wyniku czego uda³o siê ustaliæ przypuszczalny wygl¹d sprawców. Penetracja terenu doprowadzi³a do ich ujêcia. Byli to Krystian M., mieszkaniec Czechowic-Dziedzic i Edyta G. z Brzuœnika. Ujête
osoby przekazano KP.

*****
10.04 ok. 17.00 dy¿urny SM Brzeszcze odebra³ zg³oszenie o mê¿czyŸnie
le¿¹cym na chodniku w rejonie bl. 3 na ul. Dworcowej. Wys³any na miejsce
patrol zlokalizowa³ mê¿czyznê i ze wzglêdu na stan zdrowia udzieli³ mu
pomocy przedmedycznej. Na miejsce wezwano Pogotowie Ratunkowe, któremu przekazano w/w.

*****
12.04 ok. 20.30 dy¿urny SM Brzeszcze odebra³ zg³oszenie o mê¿czyŸnie
le¿¹cym w jednej z klatek bl. 6 na os. Paderewskiego. Po przybyciu na
miejsce okaza³o siê, ¿e jest to 43-letni brzeszczanin Tomasz Cz. Ze wzglêdu
na stopieñ upojenia alkoholowego (2,33 promila alkoholu) oraz agresywne
zachowanie w/w przewieziono do Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

*****
13.04 ok. 19.10 funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej skierowani zostali do jednego z mieszkañ bl. 6 na ul. B. Prusa w Brzeszczach, gdzie mia³o dojœæ do
awantury. Po dotarciu na miejsce ujêto sprawcê Rafa³a B., którego ze wzglêdu
na stan zdrowia przekazano lekarzom Pogotowia Ratunkowego.

*****
19.04 ok. 11.40 dy¿urny SM Brzeszcze za poœrednictwem sytemu monitoringu zauwa¿y³ grupê trzech mê¿czyzn, którzy w wiacie przystankowej obok
bl. 12 przy ul. Dworcowej spo¿ywali alkohol. Wys³any na miejsce patrol
ukara³ brzeszczanina Roberta T. mandatem karnym, a przeciwko dwóm osobom, Markowi P. i Tomaszowi M., skierowany zostanie wniosek o ukaranie
do S¹du Rejonowego w Oœwiêcimiu.

*****
20.04 ok. 0.45 funkcjonariusze SM Brzeszcze skierowani zostali w rejon
ul. Spó³dzielczej w Jawiszowicach w celu wsparcia dzia³añ policjantów
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*****
26.04 o godz. 08.45 w Jawiszowicach na ul. £êckiej dosz³o do wypadku
drogowego, w którym, jak wstêpnie ustalili policjanci, kieruj¹cy samochodem marki VW Golf, 27-letni mieszkaniec Jawiszowic na ³uku drogi straci³
panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjecha³ na przeciwleg³y pas,
gdzie zderzy³ siê z samochodem marki Skoda Felicja, którym kierowa³ 65letni mieszkaniec £êk. W wyniku wypadku obra¿eñ cia³a dozna³ kierowca
skody, który zosta³ przewieziony do szpitala na leczenie.

Audra

Akcja „Patrz w lusterka motocykle s¹ wszêdzie”
W sobotê 14 kwietnia w godzinach 09.00 do 11.00 na terenie Oœwiêcimia mo¿na by³o spotkaæ nietypowy patrol. Policjanci z Wydzia³u Ruchu
Drogowego KPP Oœwiêcim wspólnie z motocyklistami z klubu Gentelmen’s
Club - Oœwiêcim, przeprowadzili akcjê pn. „Patrz w lusterka - motocykle s¹
wszêdzie”. Jej celem by³o propagowanie bezpiecznych i kulturalnych zachowañ na drodze, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na koniecznoœæ
korzystania z wstecznych lusterek przez kierowców, gdy¿ ten prawid³owy
odruch mo¿e komuœ uratowaæ ¿ycie lub zdrowie. Podczas akcji motocykliœci wrêczali kierowcom naklejki promuj¹ce akcjê.

Po¿ar fermy w Zasolu
11 kwietnia 40 tysiêcy kur niosek sp³onê³o w po¿arze fermy kurzej
w Zasolu. Prywatny w³aœciciel oszacowa³ straty na ok. 1 mln z³. Na razie
nieznane s¹ przyczyny. Po¿ar wybuch³ o godz. 10.45. Ogieñ, jak opowiadali pracownicy, pojawi³ siê nagle i b³yskawicznie siê rozprzestrzenia³.
Szybko ogarn¹³ ca³y budynek o d³ugoœci kilkudziesiêciu metrów. Okolicê
spowi³y k³êby gêstego dymu. Zawali³a siê nadpalona drewniana konstrukcja dachu i jedna ze œcian, co dodatkowo utrudni³o prowadzenie akcji gaœniczej. Sytuacja by³a dodatkowo niebezpieczna, bo w bliskim s¹siedztwie p³on¹cej hali znajdowa³ siê zbiornik o objêtoœci 1000 litrów z olejem
opa³owym do ogrzewania fermy.

Sezon rowerowy
Pamiêtajmy, ¿e jednoœlad pozostawiony bez zabezpieczenia z ca³¹ pewnoœci¹ zainteresuje z³odzieja. Niestety, nie istnieje stuprocentowe zabezpieczenie roweru, jednak¿e mo¿na w znacznym stopniu ograniczyæ ryzyko kradzie¿y poprzez rozs¹dne zachowanie siê w³aœciciela jednoœladu. Przede
wszystkim nale¿y dbaæ o odpowiednie zabezpieczenie roweru, np. zak³adaj¹c k³ódkê szaklow¹ najlepiej typu U-lock w taki sposób, aby spinaæ ko³o,
ramê oraz solidny i przytwierdzony do pod³o¿a s³up, kratê, p³ot itp. Nale¿y
tak zamykaæ rower, aby sama dziurka zamka by³a mo¿liwie trudno dostêpna. Rower nale¿y zostawiaæ albo w dobrze widocznym, oœwietlonym miejscu lub w miejscu zasiêgu kamer monitoringu. Jeœli pozostawiamy rower w
piwnicy, równie¿ pamiêtajmy o za³o¿eniu zabezpieczenia. Ponadto nale¿y
spisaæ numer fabryczny, markê i nazwê roweru tak, aby w przypadku jego
kradzie¿y móc podaæ te dane Policji. Kupuj¹c rower z tzw. „drugiej rêki”
sprzedaj¹cego nale¿y poprosiæ o pokazanie np. dowodu zakupu lub gwarancji, a w przypadku w¹tpliwoœci wraz ze sprzedaj¹cym i rowerem udaæ
siê do najbli¿szej jednostki policji, gdzie funkcjonariusze sprawdz¹ czy rower nie jest kradziony.

KPP Oœwiêcim

Sport

Oskard dla karateki
Rozmowa z Mariuszem Pawlusem, pracownikiem kopalni Brzeszcze, wielokrotnym mistrzem Polski w karate.
Maria Dom¿a³: Od najm³odszych lat fascynowa³y Ciê sztuki walki dalekiego wschodu. Dlaczego wybra³eœ akurat ten rodzaj sportu?
Mariusz Pawlus: W wieku 15 lat trafi³em do sekcji judo, ale po kilku treningach wiedzia³em, ¿e
to nie dla mnie i od 1988 r. zacz¹³em uprawiaæ
kyokushinkai karate w Oœwiêcimskim Klubie
Karate. Nastêpnie za namow¹ mojego trenera
Tadeusza Bednarczyka przeszed³em na styl Oyama Karate, w którym w 1997 r. uzyska³em stopieñ mistrzowski 1 dan, a dwa lata póŸniej 2 dan.
Obecnie jestem posiadaczem wysokiego stopnia
3 dan w karate i 1 dan w kick-boxingu. Wybra³em karate, bo to sport indywidualny, który oprócz
dobrodziejstwa rozwoju fizycznego cia³a, poprawy jego budowy, rozwija równie¿ wnêtrze cz³owieka, czyli jego osobowoœæ, tak bardzo wa¿n¹
w ¿yciu. Stanowi te¿ antidotum na nieprzerwane
pasmo stresów. Poza tym Oyama Karate daje solidne podstawy do uprawiania innych dyscyplin
sportowych.
M. D.: W swojej dwudziestotrzyletniej karierze sportowej uzyska³eœ imponuj¹ce wyniki
jako zawodnik, zarówno w kraju jak i na arenie miêdzynarodowej. W czym tkwi tajemnica
sukcesu?
M. P.: Rzeczywiœcie, zdoby³em dziesi¹tki medali, by³em miêdzy innymi dwukrotnym Mistrzem
Polski, zdobywc¹ Pucharu Polski, wice Mistrzem
Europy z Hagi, br¹zowym medalist¹ Miêdzynarodowego Turnieju „The Ultimata Challenge”
w Alabamie (USA). Na zg³êbianie tajników sztuk
walk Wschodu poœwiêci³em te¿ wiele lat. Uporczywy trening, wiele wyrzeczeñ oraz konsekwencja w d¹¿eniu do celu to podstawowe czynniki, które w rezultacie pozwalaj¹ osi¹gn¹æ sukces. Ja do startu zawsze podchodzi³em z du¿ymi
nadziejami i optymizmem, ale te¿ i du¿ym spokojem. Do zawodów przygotowywa³em siê bardzo starannie i dok³adnie. Zawsze by³em ambitnym perfekcjonist¹, który nigdy nie spoczywa na
laurach. Doskonalenie umiejêtnoœci by³o i jest dla
mnie bardzo wa¿n¹ czêœci¹ ¿ycia.
M.D.: Dziœ obserwuje siê wzrost popularnoœci
wschodnich sztuk walki, które nios¹ w sobie
wiele wartoœci istotnych dla wspó³czesnego
cz³owieka. Szczególnie dzieci i m³odzie¿ poszukuj¹ mo¿liwoœci zaspokojenia swoich naturalnych d¹¿eñ - do rywalizacji, do okreœlenia siê,
a nawet dominacji. Od 1995 roku jesteœ instruktorem w sekcjach karate i kick-boxingu
w Oœwiêcimskim Klubie Karate, w Brzeszczach i na Woli. Œmiem twierdziæ, ¿e ca³e serce
wk³adasz w treningi m³odych ludzi oraz w indywidualne przygotowywanie do zawodów.
M. P.: M³ody cz³owiek podejmuj¹cy naukê tych
niekonwencjonalnych sportów ju¿ po pierwszych
zajêciach ma œwiadomoœæ, ¿e do osi¹gniêcia zwyciêstwa konieczna jest daleko posuniêta aktyw-

noœæ w³asna. Æwicz¹c, bardzo szybko zaczyna
odczuwaæ zasadê „jaka praca - takie wyniki”. Stosowane przeze mnie metody treningu gwarantuj¹
wysok¹ jakoœæ æwiczeñ, co owocuje nie tylko
du¿¹ frekwencj¹ na zajêciach, ale tak¿e osi¹gniêciami sportowymi m³odych adeptów. Zawodnicy
walcz¹ w kraju i za granic¹ zdobywaj¹c dziesi¹tki medali w ka¿dym sezonie, w tym najwa¿niejsze Mistrzów Europy, Mistrzów Polski. W ubieg³ym roku moi wychowankowie zajmowali najwy¿sze miejsca podczas zawodów krajowych i zagranicznych. Mateusz Nowak zdoby³ Puchar
Polski w Oyama Karate, Dawid Kwiatkowski
zosta³ mistrzem po³udniowej Polski w kick-boxingu, Magdalena Kraszewska zdoby³a mistrzostwo Europy w kata oraz mistrzostwo Polski
w konkurencji semi-knockdown, Patrycja Mostowik i Paulina Sobañska wywalczy³y pierwsze
miejsca na Miêdzynarodowych Mistrzostwach
Polski w Gdañsku, Pawe³ Anlauf zosta³ br¹zowym
medalist¹ Miêdzynarodowych Mistrzostw Czech
w kick-boxingu.
M. D.: Kompendium wiedzy w zakresie
orientalnych sztuk walki, zaanga¿owanie,
profesjonalne podejœcie do treningu przynosz¹ po¿¹dane rezultaty i stanowi¹ podsumowanie Twojej rzetelnej pracy. Spe³niasz
siê równie¿ jako dzia³acz sportowy, organizuj¹c presti¿owe imprezy na terenie gminy
Brzeszcze, powiatu oœwiêcimskiego i kraju.
Doceni³a to Kapitu³a Nagrody Burmistrza
Brzeszcz przyznaj¹c w styczniu 2012 r. swoje
doroczne wyró¿nienia. W kategorii „Sport”
otrzyma³eœ honorow¹ nagrodê Oskarda 2011.
To ogromna satysfakcja i przyjemnoœæ.
M. P.: Tak, idee sportu propagujê ju¿ od wielu
lat nie tylko podczas organizowanych imprez
sportowych, ale wspó³pracujê tak¿e z wiosk¹
dzieciêc¹ im. Janusza Korczaka w Rajsku i Domem Dziecka w Oœwiêcimiu. Wiedz¹c, jak du¿o
zale¿y od doœwiadczenia i wyczucia instruktora, dzieciom tym, staram siê tak ukierunkowaæ
treningi, by ich efekty autentycznie wspomaga³y szko³ê i dom rodzinny w trudnym procesie
wychowania. To w³aœnie systematyczne i regularne æwiczenia rozszerzaj¹ wiedzê na temat
uprawianej dyscypliny sportowej oraz wp³ywaj¹
na harmonijny rozwój motoryczny i psychiczny. Wyrabiaj¹ si³ê wewnêtrzn¹, odwagê, podwy¿szaj¹ samoocenê i poczucie w³asnych mo¿liwoœci. Cieszê siê, ¿e moja d³ugoletnia kariera
sportowa jako zawodnika i instruktora zosta³a
doceniona przez Kapitu³ê Nagrody Burmistrza
Brzeszcz. To wyró¿nienie zobowi¹zuje mnie do
jeszcze wiêkszego zaanga¿owania siê w spo³eczn¹ pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹.
M. D.: Jesteœ postaci¹ znan¹ w krêgach karate, okazujesz ogromny talent organizatorski.
Ci¹g³e wyjazdy, seminaria, obozy szkoleniowe,
zgrupowania, zawody spowodowa³y eksplozjê
talentów æwicz¹cych w ramach karate, kickboxingu. Jak godzisz pracê zawodow¹ z obowi¹zkami rodzinnymi, treningami i dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ na rzecz klubu?
M. P.: Moj¹ prawdziw¹ pasj¹ s¹ wschodnie sztuki walki i jestem zadowolony, ¿e ten niekon-

wencjonalny sport rozwija siê bardzo dynamicznie. Myœlê, ¿e Ci, którzy raz zasmakowali radoœci z uprawiania owej dyscypliny, bêd¹ poszerzaæ
kr¹g zainteresowanych. Staram siê maksymalnie
wykorzystaæ czas i tak zorganizowaæ wszystkie
sfery mojego ¿ycia, by bez szkody dla wzajemnych relacji niczego nie zaniedbywaæ. To moje
zaanga¿owanie w sport daje mi wiele satysfakcji,
tym bardziej, ¿e na co dzieñ spotykam siê z uznaniem lokalnej spo³ecznoœci.

Maria Dom¿a³

Wiosna pe³n¹ par¹
14 kwietnia odby³ siê III Wiosenny Turniej
Pi³ki Siatkowej w Brzeszczach.
Impreza organizowana jest dwa razy do roku
- od trzech lat wiosn¹, a od trzynastu równie¿ jesieni¹. Przyci¹ga za ka¿dym razem ok. 80 uczestników, którzy zmagaj¹c siê na boiskach przez ok.
7 godzin, czerpi¹ z rozgrywek radoœæ, emocje
i satysfakcjê z mo¿liwoœci skonfrontowania swoich umiejêtnoœci z innymi zawodnikami.
W tym roku III Wiosenny Turniej Pi³ki Siatkowej zosta³ zorganizowany przez Samorz¹d Osiedlowy nr 4 i nr 7 w Brzeszczach oraz Oœrodek
Kultury w Brzeszczach. Turniej odby³ siê w hali
sportowej. Rozgrywki przebiega³y w dwóch kategoriach wiekowych: I- do 16 lat i II- powy¿ej 16
lat. W obu kategoriach wziê³o udzia³ po 6 zespo³ów. Uczestnicy nieodp³atnie mieli zapewnione
wodê, kawê, herbatê i przyjazny uœmiech. Za
pierwsze trzy miejsca przewidziano medale i dyplomy pami¹tkowe, a dla dru¿yny, która okaza³a
siê najlepsza - puchar. Sêdziami (jako wolontariusze) byli Daniel Pochopnieñ i Tomasz Siewior.
Wyniki:
I kategoria:
I miejsce - „Uzale¿nieni”
II miejsce -”Ciemny blond”
III miejsce - „Dwójka”
IV miejsce -”Pierdo³y z Ma³opolski”
V miejsce - „Problem”
VI miejsce - „Sewilla”.
II kategoria:
I miejsce - „FuBgangerzone”
II miejsce - „Jabadu”
III miejsce - „Brzeszczanie”
IV miejsce - „Konar Team”
V miejsce - „Bez szóstego”
VI miejsce - „Draem Team”.
Dziêkujemy wszystkim uczestnikom za mi³¹ atmosferê i grê zgodnie z zasad¹ „fair play”.

Organizatorzy

Zaproszenie
26 maja zapraszamy na kolejn¹ imprezê z okazji Dnia Dziecka, która odbêdzie siê na osiedlu Szymanowskiego. Juz po raz czternasty
nie zabraknie w tym dniu atrakcji. W godzinach 15.00-20.00 odbêd¹ siê konkursy, pokazy i loteria, której g³ówn¹ wygran¹ bêdzie rower. Szczegó³y na plakatach.
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