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Cz³owiek cz³owiekowi… cz³owiekiem
1 lutego podczas uroczystoœci w Belwederze 17 osób, które w latach 1940-1945 nios³y
pomoc wiêŸniom niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, zosta³o odznaczonych przez
prezydenta Bronis³awa Komorowskiego orderami Odrodzenia Polski.

Wrêczenie odznaczeñ

- Chcia³em pogratulowaæ, nie tylko wszystkim
odznaczonym i ich rodzinom, ale tak¿e spo³ecznoœciom lokalnym, w których pañstwo ¿yjecie.
Mam œwiadomoœæ, jak nie³atwo zachowaæ siê w taki
sposób w sytuacji skrajnego zagro¿enia w³asnej
rodziny, w³asnej osoby, jak nie³atwo zachowywaæ
siê w sposób arcyprzyzwoity, uwzglêdniaj¹cy
wiêkszy dramat i wiêkszy lêk innych ludzi. Chcia³em podziêkowaæ Pañstwu za to, ¿e w podobnych
chwilach potrafiliœcie okazaæ najszlachetniejsz¹
czêœæ ludzkiej duszy. Z dum¹ mo¿emy mówiæ, ¿e
znaczna czêœæ tych, którzy udzielili pomocy osobom pochodzenia ¿ydowskiego i nie tylko, to Polacy. Jesteœmy wiêc wszyscy jako spo³eczeñstwo
Pañstwa d³u¿nikami - mówi³ podczas uroczystoœci prezydent.
Jedn¹ z adresatek tych zaszczytnych podziêkowañ jest pani Aleksandra Ko³odziejczyk, mieszkanka gminy Brzeszcze. Z przejêciem i wzruszeniem relacjonuje wydarzenia z tego wa¿nego dla
niej i innych Ludzi Dobrej Woli dnia:
- Wyjechaliœmy o 5.00 rano z Oœwiêcimia. Z Brzeszcz
by³a Stanis³awa Smreczyñska, Kazimierz Kawecki, W³odzimierz Senkowski, Janina Wawrzyczek
- ¿ona Jana Wawrzyczka, dowódcy oddzia³u AK
Sosienki - i ja. Antonina Gachówna te¿ mia³a
zaproszenie, ale nie pojecha³a, ju¿ nie wychodzi z domu. Reszta ludzi g³ównie z Oœwiêcimia

i Zatora, w sumie by³o nas 17 osób. O 10.00 przyjechaliœmy pod Belweder, przeszliœmy kilka „odpraw” przez bramy magnetyczne (gdzie najwiêkszy problem by³ z pani¹ doktor i jej torb¹ lekarsk¹).
Po chwili odpoczynku poproszono nas do du¿ej
sali, pojawili siê przedstawiciele kancelarii prezydenta, by³y premier Tadeusz Mazowiecki i byli
wiêŸniowie obozu - aktor
August Kowalczyk (który, o ironio - najbardziej
znany jest z tego, ¿e czêsto wciela³ siê w role
ssmanów!) oraz W³adys³aw Bartoszewski. Po
przemowie tego ostatniego og³oszono: „Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej!” i wszyscy stanêli na bacznoœæ! Pan Komorowski wrêczy³ nam
odznaczenia, do ka¿dego
podchodzi³. Ja by³am czwarta. Potem przeszliœmy do
osobnej sali, gdzie przygotowano poczêstunek - ró¿noœci, od ³ososia do
potrawki z indyka. Wœród zgromadzonych, a w³aœciwie wœród ich nóg, pl¹ta³ siê piesek prezydenckiej pary. Taki ma³y bia³o-czarny spaniel, wabi siê
Mufik. Pani z kancelarii wyjaœni³a, ¿e na czas oficjalnych przyjêæ zawsze jest zamykany na górze,
gdzie mieszkaj¹ pañstwo Komorowscy, jednak
przewa¿nie i tak znajduje jakiœ sposób, by dostaæ
siê na dó³ do goœci i ostro¿nie sprawdziæ, kto przyszed³. Podobno podczas tego obchodu raczej boi
siê obcych, jednego borowca zdziwi³o wiêc, ¿e
Mufik podszed³ do mnie kiedy go zawo³a³am. Po
przyjêciu wróciliœmy do domu, w Brzeszczach
byliœmy póŸno w nocy.
Karolina hr. Lanckoroñska, profesor Uniwersytetu
Lwowskiego, zas³u¿ona dzia³aczka AK stwierdza
w swoich „Wspomnieniach wojennych”: Nie da siê
opisaæ okropnoœci i z³a tamtych czasów, ale jedna
rzecz by³a w tym wszystkim pocieszaj¹ca: podobne ekstremalne sytuacje zmuszaj¹ do jasnego opowiedzenia siê po jednej ze stron - albo walczysz ze
z³em, albo mu podlegasz. W naszych szeregach nie
spotyka³o siê ludzi ma³odusznych, tchórzliwych,
samolubnych, chciwych, czy po prostu pod³ych
przez odra¿aj¹c¹ niskoœæ ich charakterów. Nie mieli
tam czego szukaæ, a my dziêki temu czuliœmy siê

Zasole

Burmistrz informuje
Bud¿et Gminy Brzeszcze na 2011 rok zosta³ przyjêty przez Radê Miejsk¹ jednog³oœnie w dniu 24 lutego 2011 roku.

str
str.. 8

Mamo, nie rób tego!
W ostatnich latach do poradni psychologicznych coraz czêœciej zg³aszaj¹ siê matki i ojcowie, którzy nie potrafi¹ poradziæ
sobie ze swoimi kilkuletnimi pociechami.
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Na krañcach œwiata
19 lutego w Kinie „Wis³a” ju¿ po raz
kolejny spotkali siê wszyscy ci, dla których mo¿liwoœæ zdobywania szczytów,
chocia¿by tych najmniejszych, jest niepowtarzalnym prze¿yciem.
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Projekt Kulturoskop
Uwolniæ wyobraŸniê poprzez kreatywne i twórcze dzia³anie - Oœrodek Kultury
w Brzeszczach zaprasza mieszkañców
gminy do udzia³u w projekcie.
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Kwiat Przecieszyna
Piêkny jubileusz 50-lecia istnienia
œwiêtowa³y cz³onkinie Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w Przecieszynie. „100 lat” odœpiewano jubilatkom w sobotni wieczór 5
lutego br.
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Jo³!
Jêzyk jest tworem dynamicznym, co
oznacza, ¿e ¿adna instytucja, zakaz, regu³a czy posiedzenie najtê¿szych umys³ów jêzykoznawczych na œwiecie nie zmieni tego,
¿e SIÊ ZMIENIA.
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(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

Równoœæ
Jednym z charakterystycznych trendów w Unii Europejskiej jest równanie wszystkich z wszystkimi, czyli tak zwane wyrównywanie szans. Czasem
u¿ywa siê tu bardziej trafnego okreœlenia - dyskryminacja, dodaj¹c przymiotnik pozytywna, by podkreœliæ, ze niesie ona ze sob¹ wartoœci po¿¹dane.
Dyskryminacja pozytywna to takie dzia³ania, które maj¹ uprzywilejowaæ
pewne grupy, które do tej pory by³y uciskane i dyskryminowane. Co za tym
idzie, tworz¹ siê nowe grupy uciskanych i dyskryminowanych z grup, które
do tej pory by³y ciemiê¿cami. Ale ponoæ nale¿y im siê. I tak ta egalitarna
filozofia wdra¿ana w rzeczywistoœæ pozwala na ³atwiejszy dostêp do pewnych spo³ecznych dóbr osobom znajduj¹cym siê w uciskanych grupach. Nic
wiêc dziwnego, ¿e tych grup jest coraz wiêcej, a ka¿da znajdzie jakieœ sprytne uzasadnienie dla swego statusu pokrzywdzonych. By daæ choæ jeden przyk³ad polityki równania – w wielu projektach finansowanych z unijnej kasy
przeznaczonej dla przedsiêbiorców, czy te¿ chc¹cych nimi zostaæ, dodatkowe punkty dostaje siê za bycie kobiet¹, osob¹ niepe³nosprawn¹, czy te¿ mieszkañcem wsi. W ramach wyrównywania szans. Wed³ug mnie takie ingerowanie w naturalne nierównoœci mo¿e przynieœæ wiele niekorzystnych efektów.
Przypuœæmy, ¿e dziêki dodatkowej punktacji sfinansuje siê pomys³y, które
realnie nie maj¹ szans powodzenia, a odrzuci siê bardzo dobrze rokuj¹ce
biznesy. Skrajny to przypadek, ale z pewnoœci¹ mo¿liwy. W tej sytuacji pieni¹dze wydane staj¹ siê pieniêdzmi straconymi, a potencjalne wartoœci p³yn¹ce z przedsiêwziêæ, które zosta³y zaniechane przez brak œrodków, pozostaj¹ nieosi¹galne. PójdŸmy dalej. Sytuacje hipotetyczne. W ramach poprawnoœci politycznej i wyrównywania szans, hipotetyczny centralny komitet UE ds. egalitaryzmu nakazuje zatrudniaæ osoby z grup dyskryminowanych, nawet wtedy, gdy posiadaj¹ mniejsze kompetencje ni¿ osoby z mniejszoœci dyskryminuj¹cej. Gospodarka le¿y. Spróbujmy jeszcze dalej. Zbyt piêknym kobietom nakazuje siê doprowadziæ swoj¹ urodê do stanu przyzwoitoœci, by mniej urocze osoby nie czu³y siê uciskane. Bo przecie¿ to niesprawiedliwe, ¿e jedne siê rodz¹ piêkniejsze i du¿o ³atwiej poruszaæ siê im w rzeczywistoœci. T¹ jawn¹ niesprawiedliwoœæ nale¿y wyrównaæ. To samo z przystojnymi mê¿czyznami, sportowcami, wybitnymi twórcami, œwietnymi przedsiêbiorcami, wysokimi osobami. Powiedz¹ Pañstwo, ¿e przesadzam i sprowadzam do absurdu. Ale czy a¿ tak daleko niektórym grupom „uciskanych”
do w³aœnie takiej argumentacji? Czy nie o to chodzi, ¿e nie tak ³atwo pogodziæ siê z tym, ¿e nie wszyscy wszystko mieæ mog¹? I nie wszyscy wszystko
mieæ musz¹? Oczywiœcie ¿yjemy w spo³eczeñstwie i od nas wszystkich zale¿y, jaka bêdzie jakoœæ naszego ¿ycia. Tylko czy koszty wynikaj¹ce z propagowania fa³szywie rozumianej równoœci wielokrotnie nie przewy¿sz¹ oczekiwanych wartoœci? Czy ró¿norodnoœæ i naturalna nierównoœæ poparta swobod¹ dzia³ania nie by³a do tej pory motorem rozwoju, napêdem cywilizacji?
Ja nie mam problemu z tym, ¿e nie jestem znanym i wybitnym sportowcem,
przystojnym modelem, wysokim cz³owiekiem (pewne „równoœciowe” badania wskaza³y, ¿e wysokie osoby wzbudzaj¹ wiêksze zaufanie i procentowo
s¹ lepiej wynagradzani, a pracodawcy wykazuj¹ preferencje do zatrudniania wy¿szych osób) czy prezesem banku. Posiadam za to (przynajmniej mam
nadziejê) inne pozytywne cechy, które œwiadcz¹ o mojej wartoœci. Dodatkowo mam œwiadomoœæ, ¿e ka¿dy z nas ma odpowiednie zasoby, by móc wykonywaæ bardzo ró¿ne rzeczy w ¿yciu. Wa¿ne, by rozwijaæ swoje zainteresowania, umiejêtnoœci i du¿o nad tym pracowaæ. Jak mówi stare przys³owie trening czyni mistrza. Nie na skróty w imiê dyskryminacji pozytywnej, lecz
ciê¿k¹ prac¹. Warunkiem jest swoboda dzia³ania. Wolnoœæ. I tutaj jest wa¿ne miejsce równoœci. Wszyscy musimy byæ równi wobec wolnoœci. W innym
wypadku egalitaryzm to tylko bunt przeciwko ludzkiej naturze, by przywo³aæ tytu³ eseju jednego z teoretyków wspó³czesnej myœli wolnoœciowej.

Piotr Œwi¹der-Kruszyñski
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Z zaciekawieniem przeczyta³em
artyku³y: Schizofrenia, Mistrzowie niegospodarnoœci, Bud¿et
od³o¿ony i Burmistrz informuje
zamieszczone w poprzednim
wydaniu „Odg³osów Brzeszcz”.
W ka¿dym z nich przewija siê w¹tek „Folwark Przeciesyn”. Popieram obroñców tego projektu. Nie
rozumiem te¿ postawy radnych.
Twierdz¹, ¿e skoro to nie oni s¹
autorami pomys³u, to sprawa ta
ich nie dotyczy. W konsekwencji
ca³y dotychczasowy wysi³ek w³o¿ony w inwestycjê zostaje zaprzepaszczony! To tak, jakby ktoœ
wybudowa³ dom w stanie surowym i zmar³, a jego spadkobiercy dom ten chcieliby wyburzyæ.
Jak mo¿na zniweczyæ zaanga¿owanie mieszkañców Przecieszyna? Ci¹gle s³yszymy, ¿e spo³eczeñstwo powinno braæ udzia³
w ¿yciu gminy. Ludzie z Przecieszyn¹ tak w³aœnie postêpuj¹! „Fol-

Informacja
Ma³opolski Oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, ¿e w zwi¹zku
z rozpoczêciem realizacji œwiadczeñ od 1 marca 2011 roku od godz.
8.00 tzw. „Opieki ca³odobowej”
obowi¹zek udzielania œwiadczeñ
dla mieszkañców Gminy Brzeszcze, Che³mek, Zator, Polanka Wielka i Oœwiêcim bêdzie realizowa³
zgodnie z rozstrzygniêciem postêpowania w trybie konkursu ofert
Zak³ad Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oœwiêcimiu, ul. Garbarska 1, kierowany przez dr Wojciecha Wokulskiego, Tel.: 33 844 42
95, Fax: 33 844 42 95.
Uprawnieni do œwiadczeñ s¹ wszyscy mieszkañcy Gminy Brzeszcze
ubezpieczeni w NFZ. Œwiadczenia
obejmuj¹:

wark Przeciesyn” mia³ byæ pierwszym planem, potem spodziewano siê, ¿e w projekt w³¹cz¹ siê
nastêpne so³ectwa. Mo¿emy tylko wyobra¿aæ sobie jak czuj¹ siê
teraz ci ludzie! Zgadzam siê z sugesti¹ pani Apryas - sprawa ta
przesi¹kniêta jest zawiœci¹ i rewan¿yzmem. Czy¿by ca³a koalicja mia³a za z³e Pani Burmistrz,
¿e to ona wygra³a wybory? ¯e
wygra³a ta, a nie tamta? Obawiam
siê, ¿e Pani¹ Burmistrz czeka
trudna wspó³praca z koalicj¹ PO
- KRB - PiS. A tak na marginesie:
koalicja PO i PiS jakoœ dziwnie
mi tu pasuje (z uwagi na k³ótnie
obu partii na „górze”). Dlatego
z niepokojem patrzê na ca³okszta³t
koalicji na szczeblu gminnym.
Obym siê myli³... W tym wypadku po raz kolejny mo¿na powiedzieæ: co by nie by³o i jakby nie
by³o - to zawsze bêdzie Ÿle....
Z powa¿aniem

Jerzy Smolik
- porady lekarskie udzielane w ambulatorium,
- wizyty domowe w uzasadnionych
przypadkach,
- orzekanie o czasowej niezdolnoœci do pracy oraz wszelkie czynnoœci zwi¹zane z kontynuacj¹ leczenia,
np. opatrunki, iniekcje.
Œwiadczenia te powinny byæ udzielane w dni powszednie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od
18.00 do 8.00 dnia nastêpnego oraz
od 8.00 do 8.00 (24 h na dobê) w dni
ustawowo wolne od pracy.

Aktualnoœci

Informacja
Og³oszenie o wy³o¿eniu do publicznego
wgl¹du projektu „Zmiany stadium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w zakresie wprowadzenia udokumentowanego z³o¿a kruszywa naturalnego „Przecieszyn III” w So³ectwie Przecieszyn Gmina Brzeszcze”. (Na podstawie art. 11 pkt.
10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym; Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸniejszymi zmianami).
Zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu „Zmiany stadium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w zakresie wprowadzenia udokumentowanego z³o¿a kruszywa naturalnego „Przecieszyn III” w So³ectwie Przecieszyn Gmina
Brzeszcze” wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na
œrodowisko, w dniach od 14 lutego 2011 r. do 25
marca 2011 r. w siedzibie Urzêdu Gminy w
Brzeszczach, przy ul. Koœcielnej 4, 32-620
Brzeszcze, pokój 215 w godzinach: od wtorku do
pi¹tku od 7.00 do 15.00, w poniedzia³ki od 7.00
do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie
zmiany studium rozwi¹zaniami odbêdzie siê 25
marca 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach, przy ul. Koœcielnej 4,
32-620 Brzeszcze, pokój 103. Zgodnie z art. 11
pkt 11 w/w ustawy osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej mog¹ wnosiæ uwagi dotycz¹ce projektu zmiany Studium. Uwagi nale¿y sk³adaæ do
Burmistrza Brzeszcz, na piœmie z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, któ-

Regulamin
Regulamin korzystania z tablic i s³upów
og³oszeniowych na terenie Gminy Brzeszcze.
Pomiêdzy Gmin¹ Brzeszcze a Towarzystwem
Turystyki Rowerowej „CYKLISTA” zosta³a
podpisana umowa dzier¿awy na tablice i s³upy
og³oszeniowe na okres od 1 marca do 31 grudnia 2011 r. W tym okresie obowi¹zywaæ bêdzie
poni¿szy regulamin:
§1
1. Dzier¿awc¹ tablic i s³upów og³oszeniowych na
terenie Gminy Brzeszcze jest Towarzystwo Turystyki Rowerowej „CYKLISTA”.
2. Siedziba Towarzystwa „CYKLISTA” znajduje
siê przy ul. Wyzwolenia 35, 32-625 Przecieszyn.
§2
1. Na tablicach i s³upach og³oszeniowych mog¹
byæ wywieszane informacje od osób fizycznych
i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, których forma i treœæ zosta³y przyjête przez
Dzier¿awcê tablic i s³upów og³oszeniowych jako
zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
2. Osoby oraz jednostki, o których mowa w pkt.
1 ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za treœci zawarte na
dostarczanych plakatach i og³oszeniach.
3. Zamieszczanie og³oszeñ i plakatów na tablicach i s³upach og³oszeniowych bez zgody Dzier¿awcy jest zabronione.

rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2011 r. w Urzêdzie Gminy
Brzeszcze, przy ul. Koœcielnej 4, 32-620 Brzeszcze lub na podany adres. Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z art. 21 ustawy z 3 paŸdziernika
2008 r. o udostêpnieniu informacji o œrodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póŸniejszymi zmianami), w publicznie dostêpnym
wykazie danych o dokumentach zawieraj¹cych informacje o œrodowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie zmiany studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Brzeszcze w zakresie
wprowadzenia udokumentowanego z³o¿a kruszywa naturalnego „Przecieszyn III” w so³ectwie
Przecieszyn gmina Brzeszcze oraz o prognozie
oddzia³ywania na œrodowisko w/w opracowania.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy
o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, w/w projekt zmiany Studium podlega
strategicznej ocenie oddzia³ywania na œrodowisko, w tym z zapewnieniem mo¿liwoœci udzia³u
spo³eczeñstwa w okresie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du, o którym mowa wczeœniej. Wnioski i uwagi w postêpowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej, lub za pomoc¹
œrodków komunikacji elektronicznej na adres email: gmina@brzeszcze.pl lub ustnie do protoko³u, w nieprzekraczalnym terminie od 14 lutego
2011 r. do 18 kwietnia 2011 r. w Urzêdzie Gminy
w Brzeszczach lub na podany adres. Organem
w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Burmistrz Brzeszcz.
§3
1. Og³oszenia do kolporta¿u bêd¹ przyjmowane
w siedzibie Dzier¿awcy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 9.00 do 14.00.
2. Przyjête og³oszenia bêd¹ rozklejane w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki po godz. 14.00.
3. Og³oszenia i plakaty bêd¹ wywieszane na
wskazanych przez zleceniodawcê tablicach i s³upach og³oszeniowych na uzgodniony okres.
4. Dzier¿awca nie ponosi odpowiedzialnoœci za
zniszczenia ekspozycji dokonane przez osoby
trzecie i trudne warunki atmosferyczne (deszcz,
wiatr, œnieg).
§4
Dzier¿awca mo¿e odmówiæ wywieszenia og³oszeñ w przypadku:
1. Braku miejsca na tablicach i s³upach.
2. Je¿eli przekazywane materia³y bêd¹ zawieraæ
treœci powszechnie uwa¿ane za obraŸliwe lub
naruszaj¹ce dobro osobiste innych osób.
3. Nieuregulowanie w terminie op³aty za kolporta¿ og³oszeñ i plakatów.
4. W innych uzasadnionych przypadkach.
§5
1. Za umieszczenie plakatów i og³oszeñ na tablicach i s³upach og³oszeniowych Dzier¿awca pobiera op³aty wg cennika*
2. Dzier¿awca ma prawo do udzielania rabatów:
Za 10 dni -10 %
Za 20 dni -20 %
Za 30 dni -30 %

Plan kontroli Komisji
Rewizyjnej
Radni z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Brzeszczach uchwalili plan kontroli na
rok 2011.
Miesi¹c luty up³yn¹³ nad prac¹ dotycz¹c¹ analizowania realizacji wydanych zaleceñ pokontrolnych
(przez kontrole zewnêtrzne przeprowadzone
w Urzêdzie Gminy w roku 2010). Z kolei w marcu
radni z KR zajm¹ siê organizacj¹ i funkcjonowaniem kontroli wewnêtrznej w Urzêdzie, a w kwietniu analiz¹ sprawozdania z wykonania bud¿etu
Gminy oraz stanem mienia komunalnego za ubieg³y rok. W maju g³ównym tematem posiedzeñ KR
bêdzie procedura windykacji nale¿noœci bud¿etu
gminy (podatkowych i innych), a w czerwcu rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2010,
sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy (wraz
z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej), oraz
przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium
dla Burmistrza Gminy. Po lipcowej przerwie wakacyjnej radni skontroluj¹ wybrane uchwa³y Rady
Miejskiej w zakresie dochodów i wydatków bud¿etu gminy (sierpieñ), a we wrzeœniu koszty prac
koncepcyjnych, przygotowawczych i projektowych, poniesionych w latach 2007-2011 na realizacjê przedsiêwziêæ ujêtych w planach inwestycyjnych i dotychczas niezrealizowanych (koszty
inwestycji dla których wygas³y pozwolenia na budowê).W paŸdzierniku radni z KR bêd¹ zajmowaæ siê kontrol¹ za³atwiania skarg i wniosków
w Urzêdzie Gminy w Brzeszczach, a w listopadzie - kontrol¹ kosztów ogrzewania obiektów
szkolnych za I i II pó³rocze 2010 roku oraz I pó³rocze 2011 r. W grudniu radni podsumuj¹ dzia³alnoœæ Komisji Rewizyjnej za miniony rok i przygotuj¹ plan pracy na rok nastêpny. Ponadto przewiduje siê podejmowanie kontroli zleconych doraŸnie, a tak¿e rozpatrywanie skarg i wniosków,
kierowanych do komisji przez Radê Miejsk¹
w Brzeszczach.

KaW
§6
Samowolne umieszczanie og³oszeñ na tablicach
i s³upach og³oszeniowych bez zgody Dzier¿awcy jest zabronione pod groŸba kary - art. 63 a, § 1
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeñ (Dz. U. z 1981 r. Nr 12, poz. 114 z póŸ. zm.)
§7
Dzier¿awca nie pobiera op³at za umieszczenie
nastêpuj¹cych plakatów i og³oszeñ:
1. Informacje o imprezach organizowanych przez
Urz¹d Gminy w Brzeszczach.
2. Informacje urzêdowe i obwieszczenia Urzêdu
Gminy w Brzeszczach.
3. Informacje o charakterze charytatywnym.
4. Nekrologi.
§8
Zasady korzystania z tablic i s³upów og³oszeniowych w czasie kampanii wyborczych okreœlaj¹
odrêbne uregulowania.

UGB

*
Wielkość plakatu
mały plakat (rozmiar A4 i mniejszy)
średni plakat (rozmiar A3, B3)
duży plakat (rozmiar A2, B2, A1, B1,
rozmiar niestandardowy)

Odg³osy Brzeszcz

Cena: 1 dzień/1 plakat
1,00 zł (brutto)
1,20 zł (brutto)
1,50 zł (brutto)
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Informacja
Og³oszenie o wy³o¿eniu do publicznego
wgl¹du projektu „Zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w zakresie wprowadzenia udokumentowanego z³o¿a kruszywa
naturalnego „Brzeszcze-Buczaki” w Brzeszczach. (Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami).
Zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu „Zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w zakresie wprowadzenia udokumentowanego z³o¿a kruszywa naturalnego
„Brzeszcze-Buczaki” w Brzeszczach wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od
14 marca 2011 r. do 22 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach, przy ul. Koœcielnej 4, 32-620 Brzeszcze, pokój 215 w godzinach: od wtorku do pi¹tku od 7.00 do 15.00,
w poniedzia³ki od 7.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie zmiany studium rozwi¹zaniami odbêdzie siê
19 kwietnia 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach, przy ul. Koœcielnej 4, 32- 320 Brzeszcze, pokój 103.
Zgodnie z art.11 p. 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej mog¹ wnosiæ uwagi dotycz¹ce projektu zmiany studium. Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Brzeszcz,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-

Og³oszenie o przetargu
Burmistrz Brzeszcz og³asza przetarg ustny nieograniczony na wybór najemcy czêœci nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu numerem dzia³ki
pgr 763/15 o pow. 200 m2 , po³o¿onej w Brzeszczach przy ul. Dworcowej (park miejski), zapisanej w ksiêdze wieczystej Kw Nr KR1E/00024681/
5 prowadzonej w S¹dzie Rejonowym Wydzia³ V
Ksi¹g Wieczystych w Oœwiêcimiu, stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Brzeszcze.
1. Oferowana do oddania w najem czêœæ nieruchomoœci przeznaczona jest na zorganizowanie
i prowadzenie samodzielnego ogródka piwnego.
1. Wymieniona czêœæ nieruchomoœci przeznaczona jest do oddania w najem od dnia 1 maja
2011 r. do dnia 30 wrzeœnia 2011 r.
2. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 marca 2011 r. o godz. 9.00 w budynku Urzêdu Gminy
w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4, pokój nr 127.
3. Cena wywo³awcza stawki czynszu za najem
wynosi 6,50 z³ za jeden metr kwadratowy powierzchni gruntu. Wylicytowana kwota bêdzie
stanowi³a stawkê czynszu za 1 m2 powierzchni
gruntu i bêdzie powiêkszona o 23% podatku VAT
miesiêcznie.
4. Wadium 650,00 z³.
5. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest:
- wp³acenie wadium przelewem na konto Urzêdu
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nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w terminie od
22 kwietnia do 17 maja 2011 r. w Urzêdzie Gminy Brzeszcze, przy ul. Koœcielnej 4, 32-620 Brzeszcze lub nadsy³aæ na podany adres.
Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z art. 21 ustawy z 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 z póŸniejszymi zmianami),
w publicznie dostêpnym wykazie danych o dokumentach zawieraj¹cych informacje o œrodowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze w zakresie wprowadzenia udokumentowanego z³o¿a kruszywa naturalnego
„Brzeszcze-Buczaki” w Brzeszczach
- o prognozie oddzia³ywania na œrodowisko w/w
opracowania.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy
o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póŸniejszymi zmianami) w/w projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddzia³ywania na œrodowisko, z zapewnieniem mo¿liwoœci
udzia³u spo³eczeñstwa w okresie wy³o¿enia do
publicznego wgl¹du, o którym mowa wczeœniej.
Wnioski i uwagi w postêpowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko,
stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej lub za poGminy w Brzeszczach (nr konta 44 8446 1016
2002 0075 2374 0005 BS MiedŸna O/Brzeszcze),
lub gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy najpóŸniej
do dnia 28 marca 2011 r. (W przypadku wp³aty
wadium przelewem za wp³atê wadium uwa¿a
siê wp³yw pieniêdzy na konto Urzêdu Gminy
w Brzeszczach.),
- z³o¿enie w sekretariacie Urzêdu Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4 do dnia 28 marca 2011 r.
pisemnego oœwiadczenia, ¿e uczestnik przetargu zapozna³ siê z regulaminem przetargu oraz
z projektem umowy najmu na nieruchomoœæ bêd¹c¹ przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez
zastrze¿eñ.
Wp³acone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3
dni od dnia zamkniêcia lub odwo³ania przetargu,
za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra.
Wp³acone przez niego wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy najmu na przedmiot
przetargu.
Umowa najmu musi zostaæ podpisana w terminie
do 14 dni od dnia zamkniêcia przetargu. Osoba
reprezentuj¹ca w przetargu osobê prawn¹ winna
siê okazaæ stosownymi pe³nomocnictwami. Szczegó³owych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu udziela Wydzia³ Mienia Komunalnego Urzêdu Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4, tel. (032) 7728570, 7728573. Gmina
zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu
bez podania przyczyn.

moc¹ œrodków komunikacji elektronicznej na
adres e-mail: gmina@brzeszcze.pl lub ustnie do
protoko³u, z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja
2011 r., w Urzêdzie Gminy Brzeszcze lub na
podany adres.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Brzeszcz.

Plan pracy Rady
Miejskiej
Radni miejscy uchwalili plan pracy na 2011 rok.
Do tej pory radni wed³ug ustalonego harmonogramu zajmowali siê m.in. taryfami zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków, bud¿etem gminy na 2011 rok oraz wspó³prac¹ gminy z KWK „Brzeszcze”. G³ównym tematem sesji
marcowej ma byæ gospodarka wodno-œciekowa
naszej gminy. W kwietniu rozpocznie siê debata
nad inwestycjami. W maju omówione zostan¹ sprawy zwi¹zane z bezpieczeñstwem, a na sesji czerwcowej przytoczone zostanie sprawozdanie dotycz¹ce wykonania bud¿etu gminy w 2010 roku oraz
podjêcie uchwa³y w sprawie absolutorium za ubieg³y rok dla Burmistrza Gminy. W lipcu planowana
jest przerwa wakacyjna. W nastêpnym miesi¹cu
tematem przewodnim sesji Rady Miejskiej bêdzie
przygotowanie szkó³ i przedszkoli do nowego roku
szkolnego. We wrzeœniu radni zajm¹ siê wykonaniem bud¿etu Gminy Brzeszcze za I pó³rocze 2011
roku, a w paŸdzierniku - stanem realizacji zadañ
oœwiatowych w roku szkolnym 2010/2011. Podatki
na 2012 rok zostan¹ uchwalone w listopadzie. Grudzieñ up³ynie na sporz¹dzaniu projektu bud¿etu
gminy na 2012 rok oraz podsumowaniu prac za
2011 rok.

KaW

Uchwa³a Nr S.O. XIV 426-1/15/10
Sk³adu Orzekaj¹cego
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie: opinii o mo¿liwoœci sfinasowania
deficytu przedstawionego w projekcie Uchwa³
Bud¿etowej Gminy Brzeszcze na 2011 rok.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577
z póŸn. zm.) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157 poz. 1240 z póŸn zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach:
Przewodnicz¹ca: Anna Polak
Cz³onkowie:
Wies³aw Majtyka,
Ewa Mitoraj,
po zapoznaniu siêz przedstawionym projektem
Uchwa³y Bud¿etowej Gminy Brzeszcze na 2011
rok postanowi³:

Samorz¹d
zaopiniowaæ pozytywnie mo¿liwoœæ sfinasowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwa³y Bud¿etowej Gminy Brzeszcze na 2011 r.
UZASADNIENIE
W dniu 15 listopada 2010 r. do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie Zespó³ Zamiejscowy w Oœwiêcimiu wp³yn¹³ projekt Uchwa³y Bud¿etowej Gminy Brzeszcze na 2011 rok.
W projekcie tym zaplanowano dochody w wysokoœci 48.409.848 z³ oraz wydatki w wysokoœci
49.509.848 z³. Wykazany deficyt bud¿etu Gminy Brzeszcze planowany na rok bud¿etowy 2011
wynosi 1.100.00 zl. Przed³o¿ony projekt uchwa³
bud¿etowej zak³ada, i¿ deficyt ten zostanie pokryty przychodami poch¹dzacymi z zaci¹ganych
kredytów.
Przedstawione w projekcie uchwa³y bud¿etowej
Ÿród³o pokrycia deficytu jest zgodne ze Ÿród³em,
przewidzianymi w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a jego planowana kwota nie
budzi zastrze¿eñ z punktu widzenia mo¿liwoœci
pozyskanych przez Gminê.
Jak wynika z Prognozy kwoty d³ugu Gminy
Brzeszcze na lata: 2010-2020, stanowi¹cej czêœæ
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze, planowane zad³u¿enie Gminy nie przekroczy w latach: 2011-2013 dopuszczalnych wskaŸników zad³u¿enia jednostki samorz¹du terytorialnego okreœlonych w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz 2104 z póŸn. zmian.)
w zwi¹zku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241
z póŸn. zmian.), a w latach 2014-2020 nie spowoduje naruszenia zasad uchwalenia bud¿etów
jednostek samorz¹du terytorialnego okreœlonych
w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, Sk³ad Orzekaj¹cy
postanowi³ jak w sentencji uchwa³y.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 20 ust 1 powo³anej wy¿ej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od
niniejszej uchwa³y s³u¿y odwo³anie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
2. Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedmiotowa opinia jest publikowania przez jednostkê samorz¹du terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej na
zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póŸn. zm.).

Uchwa³a Nr S.O.XIV/ 421-1/18/10
Sk³adu Orzekaj¹cego
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie: zaopiniowania projektu uchwa³y
bud¿etowej Gminy Brzeszcze na 2011 r.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust.
2 ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577; z póŸn. zm.) oraz art.238 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z póŸn. zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w osobach:
Przewodnicz¹ca: Anna Polak
Cz³onkowie :
Wies³aw Majtyka,
Ewa Mitoraj,
po zapoznaniu siê z przed³o¿onym projektem
uchwa³y bud¿etwoej Gminy Brzeszcze na
2011 r. postanowi³:
pozytywnie zaopiniowaæ projekt uchwa³y bud¿etowej Gminy Brzeszcze na rok 2011.
UZASADNIENIE
W dniu 15 listopada 2010 r. do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie Zespó³ Zamiejscowy w Oœwiêcimiu wp³yn¹³ opracowany przez
Burmistrza Gminy Brzeszcze projekt uchwa³y
bud¿etowej na rok 2011.
Analiza przekazanych do Izby materia³ów sk³ania do wniosku, ¿e projekt bud¿etu Gminy Brzeszcze opracowany zosta³ w sposób zgodny z wymaganiami prawa obowi¹zuj¹cego w powy¿szym
przedmiocie na rok 2011.
Struktura uchwa³y bud¿etowej odpowiada wi¹¿¹cym w tym wzglêdzie wymaganiom z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z póŸn.
zm). Sk³ad Orzekaj¹cy nie odnosi siê do struktury uzasadnienia do projektu, a tak¿e do braku materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi. Zagadnienia w tym zakresie powinna regulowaæ uchwa³a Rady w sprawie trybu prac nad
projektem uchwa³y bud¿etowej, która do dnia
wydawania przedmiotowej opinii nie zosta³a
przez Radê Miejsk¹ w Brzeszczach podjêta. Ponadto w planie wydatków maj¹tkowych nie dokonano podzia³u na grupy wydatków, zgodnie
z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
Zaplanowane dochody bud¿etu, co do ich wysokoœci i Ÿróde³ pochodzenia, pozostaj¹ w zgodzie
z ustawami, w tym z wymogiem realnoœci planu
dochodów. Wydatki bud¿etu obejmuj¹ œrodki na
zadania w³asne Gminy Brzeszcze (w tym zadania w³asne obowi¹zkowe) i zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej. Sk³ad Orzekaj¹cy
zauwa¿a jednak, i¿ rezerwa celowa na wydatki
zarz¹dzania kryzysowego zaplanowna zosta³a
w kwocie ni¿szej ni¿ to wynika z art. 26 ust. 4
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z póŸn. zm.).

£¹czna kwota planowanych wydatków bie¿¹cych
w relacji do planowanych dochodów bie¿¹cych
dochowuje normatywu z art. 242 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.
Analiza przychodów bud¿etu, w tym Ÿróde³ zrównowa¿enia deficytu, sk³ania do wniosku, ¿e kwoty
przychodów zwrotnych (d³u¿nych) nie powoduj¹
przekroczenia w roku 2011 limitów d³ugu publicznego z art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104; z poŸn. zm.). Bud¿et w rozchodach zabezpiecza sp³atê d³ugu aktualn¹ w roku
2011. W¹tpliwoœci Sk³adu Orzekaj¹cego budzi
jedynie fakt zaplanowania przychodów z tytu³u wolnych œrodków w kwocie 1.100.000,00 z³.
z uwagi na to, i¿ z danych wykazanych w bilansie z wykonania bud¿etu za 2009 r. oraz w sprawozdanich Rb-NDS wynika, i¿ wolne œrodki jakimi Gmina dysponowa³a na pocz¹tek roku 2010
wynosi³y 2.035.268,22 z³ z tego na rok 2010 zaanga¿owano kwotê 2.000.000,00 z³, zatem pozosta³o 35,268,22 z³.
Projektowanie ustalenia bud¿etu nie odstêpuj¹
od ustaleñ równolegle opracowanejm Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze w zakresie podstawowych wielkoœci bud¿etu
z art. 229 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i projektowanych przedsiêwziêæ wieloletnich z art. 231 ustawy o finansach publicznych.
Towarzysz¹ce bud¿etowi upowa¿nienia i inne ustalenia zwi¹zane z wykonywaniem bud¿etu, pozostaj¹ w zgodzie z przepisami art. 212 tej ustawy.
Sk³ad Orzekaj¹cy sygnalizuje dodatkowo, ¿e
uchwa³a bud¿etowa przed jej uchwaleniem powinna uwzglêdniæ wszystkie wymagania wynikaj¹ce z nowych lub zmienionych przepisów finansowych, które wesz³y lub wejd¹ w ¿ycie po
opracowaniu projektu uchwa³y bud¿etowej.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, Sk³ad Orzekaj¹cy
postanowi³ jak w sentencji uchwa³y.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2011 r. nr 55, poz. 577; z póŸn.
zm.) od niniejszej opinii Burmistrzowi Gminy
Brzeszcze przys³ugije mo¿noœæ wniesienia odwo³ania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od
dnia jej dorêczenia.
2. Stosowanie do art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 z póŸn. zm.) niniejsz¹ opiniê
Burmistrz Gminy Brzeszcze zobowi¹zany jest
przedstawiæ organowi stanowi¹cemu Gminy
Brzeszcze przed uchwaleniem bud¿etu.

Odg³osy Brzeszcz
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Stanowisko Klubu Radnych Bezpartyjnych w/s
bud¿etu gminy na 2011 r.
Bud¿et samorz¹du jest podstawowym dokumentem, na którym opiera siê jego gospodarka finansowa. Znaczenie tego dokumentu wykracza jednak poza same kwestie finansowe. Od
zapisów zawartych w bud¿ecie zale¿y bowiem,
w decyduj¹cym stopniu, ca³a dzia³alnoœæ jednostki, nie tylko w danym roku bud¿etowym.
Jego kszta³t i konsekwencje realizacji rzutuj¹
znacz¹co na kolejne lata funkcjonowania wspólnoty, podobnie jak on sam jest determinowany
efektami gospodarki finansowej w latach poprzedzaj¹cych jego uchwalenie. Regu³¹ jest fakt, ¿e
zasoby finansowe, jakimi dysponuj¹ samorz¹dy
na realizacjê swych zadañ, s¹ zazwyczaj ograniczone i zbyt ma³e, by mo¿liwe by³o sfinansowanie wszystkich zamierzeñ i spe³nienie wszelkich oczekiwañ mieszkañców. Dobrze skonstruowany bud¿et powinien byæ planem, gdzie podstawê stanowi przemyœlany wykaz celów i zadañ,
których realizacji s³u¿yæ maj¹ przewidziane w tym
dokumencie wydatki. Powinien wspó³graæ z celami strategicznymi samorz¹du. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e cele te powinny byæ tym bardziej racjonalnie definiowane i tym mocniej w konstrukcji
bud¿etu eksponowane, im bardziej napiête s¹ relacje potrzeb i zasobnoœci jednostki samorz¹dowej. Przytoczy³em te, wydawa³oby siê, oczywiste prawdy, gdy¿ w sposób szczególny odnosz¹
siê one do Gminy Brzeszcze, naszej gminy, której bud¿et 2011 roku jest konsekwencj¹ niefortunnej realizacji bud¿etów lat minionej kadencji,
w tym konsekwentnie spontanicznego w minionych latach wyczerpywania limitów kredytowych, kiedy to wszystko by³o podporz¹dkowane
kreowanej przez burmistrza prostej strategii: obiecanego wiele siê zmieœci.
Czy jest zatem tegoroczny bud¿et podporz¹dkowany osi¹gniêciu celów strategicznych, celów
prorozwojowych? Czy zwiastuje determinacjê
burmistrza, a bodaj jego chêæ, podjêcia siê wyzwania systemowego ograniczenia bie¿¹cych
kosztów funkcjonowania gminy, poprawienia ich
relacji z realnymi dochodami i w efekcie uwolnienia œrodków mog¹cych umo¿liwiæ, w kolejnych latach, realizacjê istotnych, odk³adanych
z roku na rok inwestycji? Pró¿ne nasze nadzieje
i oczekiwania. Bud¿et 2011 roku jest dokumentem zachowawczym, obliczonym jedynie na
przetrwanie.
Pani Burmistrz!
Dlaczego, przypominaj¹c raz po raz o spadku
dochodów gminy i pamiêtaj¹c o wci¹¿ nak³adanych na gminê dodatkowych zadaniach, nie wyci¹ga Pani z tych faktów oczywistych wniosków
i nie podejmuje stosownych dzia³añ? Dlaczego
znaj¹c skalê potrzeb remontowych w ju¿ istniej¹cych, gminnych obiektach (oczyszczalnia œcieków, szko³y, przedszkola, domy ludowe itp.) i nie
mog¹c tym potrzebom podo³aæ, forsuje Pani wizje kolejnych budowli? Pozyskiwanie œrodków
pomocowych nie mo¿e byæ celem samym w sobie, lecz powinno zostaæ podporz¹dkowane realizacji przedsiêwziêæ dla gminy strategicznych.
Staraj¹c siê wykorzystywaæ wszystkie mo¿liwe
do zdobycia œrodki, powinniœmy siê skupiæ na
realizacji celów, które zapewne nie s¹ spektakularne i noœne propagandowo, ale pozwol¹ miesz-
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kañcom racjonalniej funkcjonowaæ na co dzieñ.
W ostatnich kilku miesi¹cach, podczas burzliwej batalii bud¿etowej, z upodobaniem podkreœla³a Pani znaczenie realizacji projektów wytypowanych w ramach Lokalnej Grupy Dzia³ania
„Dolina So³y” pos³uguj¹c siê przy tym, skierowanym wobec swych oponentów argumentem,
jakobyœmy neguj¹c zasadnoœæ zapisanej w projekcie bud¿etu inwestycji, zniechêcali mieszkañców do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu gminnej spo³ecznoœci. Skoro zaproponowa³a Pani pos³ugiwanie siê takimi argumentami pytamy
Pani¹:
- czy nie kontynuuj¹c programów ekologicznych:
monta¿u kolektorów s³onecznych, wymiany pieców, uciep³ownienia budynków wielolokalowych, nie sprawiamy mieszkañcom zawodu?
- czy nie zniechêcamy mieszkañców zamieszka³ych w okolicach ulic Daszyñskiego, Pszczyñskiej, Wspólnej, Pocztowej, Turystycznej i w wielu innych rejonach gminy nie realizuj¹c tam gotowych, a obiecanych od lat projektów kanalizacji lub odwodnienia?
- czy odk³adaj¹c na pó³kê projekty oœwietlenia
ulic Aleja Dworska, Kolonia, Bielska, Ofiar
Oœwiêcimia, których realizacja by³a mieszkañcom te¿ latami obiecywana, nie nadu¿ywamy ich
zaufania?
- czy nie ograniczamy aktywnoœci mieszkañców
so³ectw nie zabezpieczaj¹c w bud¿ecie œrodków
na realizacjê inicjatyw w ramach tzw. funduszy
so³eckich?
- czy nie sprawiamy zawodu mieszkañcom nie reaguj¹c na ich liczne wnioski w kontekœcie zapisów
zawartych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego?
W czym¿e budowa estrady, na
której okazjonalnie, w barwnej oprawie móg³by siê zaprezentowaæ burmistrz i ca³y
szereg zacnych postaci, jest
wa¿niejsza od wszystkich
wymienionych wy¿ej zadañ? Dlaczego burmistrz realizacji tych istotnych i oczekiwanych przez mieszkañców gminy dzia³añ nie proponuje? Podobne, retoryczne pytania mo¿na mno¿yæ.
Pora jednak wskazaæ przyczynê tego stanu rzeczy.
A przyczyna jest oczywista
- jest ni¹ s³aba kondycja bud¿etu gminy. Znaczne zad³u¿enie i fatalna relacja dochodów do wydatków bie¿¹cych powoduj¹, ¿e realizacja wielu zadañ jest dzisiaj niezwykle trudna lub
wrêcz niemo¿liwa. Burmistrz, Rada Miejska i wszyscy ¿ywotnie zainteresowani kondycj¹ gminy mieszkañcy, musimy sobie obec-

nie odpowiedzieæ na najwa¿niejsze w opisanej sytuacji pytanie: czy nadal, zaklinaj¹c rzeczywistoœæ
udajemy, ¿e wszystko jest w najlepszym porz¹dku, podpieraj¹c t¹ tezê realizacj¹ inwestycyjnych
fajerwerków, czy te¿ poœwiêcamy obecn¹ kadencjê na pracê organiczn¹, mozolne i niepopularne
dzia³ania, które, mamy nadziejê, pozwol¹ nam
w kolejnych latach uporz¹dkowaæ finanse, a gminie zapewniæ stabilny rozwój.

Stanowisko Klubu
Radnych Platformy
Obywatelskiej
Bud¿et powinien byæ instrumentem efektywnego zarz¹dzania finansami Gminy. Przed³o¿ony dokument do takich trudno zaliczyæ. Sytuacja finansowa Gminy Brzeszcze wymaga ograniczenia deficytu i bezwzglêdnej racjonalizacji wydatków bie¿¹cych, a szczególnie dostosowania ich
do mo¿liwoœci dochodowych bud¿etu.
Oczekujemy od Burmistrza dzia³añ racjonalizuj¹cych i ograniczaj¹cych koszty szczególnie
w dzia³ach generuj¹cych najwy¿sze wydatki - miêdzy innymi w oœwiacie, kulturze i administracji.
WskaŸniki zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskazuj¹ na niepokoj¹cy stan finansów
w zakresie mo¿liwoœci inwestycyjnych i zdolnoœci kredytowej. Mamy œwiadomoœæ, ¿e bez bud¿etu Gmina nie mo¿e funkcjonowaæ. W zwi¹zku z tym po uwzglêdnieniu przygotowanych poprawek, Klub Radnych PO zamierza poprzeæ bud¿et na rok 2011.

Samorz¹d

Stanowisko Radnego
S³awomira Drobnego
Panie Przewodnicz¹cy, Pani Burmistrz, Szanowni Radni i wszyscy Mieszkañcy Gminy
Brzeszcze.
Ja oczywiœcie bêdê g³osowa³ za bud¿etem, aby
gmina mog³a prawid³owo funkcjonowaæ. Uwa¿am, ¿e Burmistrz przy pomocy Skarbnik naczelników i dyrektorów jednostek bud¿et na 2011 r.
przygotowali na obecn¹ sytuacjê i warunki dobrze, fachowo i rzetelnie, co potwierdzi³a opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
i Prezesa RIO Janusza Kota na spotkaniu i szkoleniu Radnych w dniu 18.02.2011 r. Szkoda, ¿e
skreœlona zosta³a inwestycja Folwark „Przeciesyn” - dlaczego? Zapewne z tego powodu, ¿e by³a
oddoln¹ inicjatyw¹ samych mieszkañców, którzy
przekazali 20 tys. z³ na projekt techniczny. 8 lutego odby³o siê posiedzenie Komisji Rozwoju
Ekologii i Szkód Górniczych, w czasie którego
Radni (szkoda, ¿e nie ca³a Rada) poznali zasady
dzia³ania Lokalnej Grupy Dzia³ania i Lokalnej
Grupy Rybackiej oraz procedur naboru wniosków
i pozyskiwania œrodków. Przedstawiciele biura LGD
przypomnieli historiê genezy powstania LGD:
- 14.05.2008 r. - spotkanie za³o¿ycielskie w którym wziê³o udzia³ 62 cz³onków (mieszkañcy i cz³onkowie stowarzyszeñ dzia³aj¹cych w gminach
Kêty, Brzeszcze, Oœwiêcim, Che³mek),
- 11.08.2008 r. - rejestracja stowarzyszenia w KRS,
- 8.01.2009 r. - walne zebranie i uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Dolina So³y,
- 14.07.2009 r. - podpisanie umowy z Urzêdem
Marsza³kowskim woj. ma³opolskiego gwarantuj¹cej finansowanie w latach 2009-2015 przedsiêwziêæ na kwotê 12 573 488 z³.
Obecnie jednym ruchem podniesienia rêki kilkunastu Radnych niweczy i zniechêca Mieszkañców, Stowarzyszenia do jakiejkolwiek pracy spo³ecznej. Czy o to w tym chodzi?
Przedstawiciele Biura LGD poinformowali radnych o sposobie wypracowania planowanych inicjatyw przez liderów poszczególnych so³ectw,
które ostatecznie na ogólnych zebraniach mieszkañców by³y zatwierdzane przez g³osowanie.
Mieszkañcy wypracowali 5 zadañ, a Rada Miejska uchwali³a Plany Odnowy Miejscowoœci:
1. Rok 2010 - œwietlica na os. Paderewskiego (tutaj uk³ony w stronê so³tysa, Rady So³eckiej i mieszkañców Jawiszowic, którzy zaopiniowali powy¿sz¹ inwestycjê pozytywnie),
2. Rok 2011 - Folwark „Przeciesyn” w Przecieszynie,
3. Rok 2012 - Wilczkowice tzw. Piecowisko,
4. Rok 2013 - Remont i wyposa¿enie Domu Ludowego w Skidziniu,
5. Rok 2014 - So³ectwo Jawiszowice - parking
przy cmentarzu (finansowane w 2013 r.).
Dofinansowanie ze œrodków zewnêtrznych powy¿szych inwestycji wynosi do 80 proc. wartoœci. Wk³ad w³asny Gminy to 20 porc. + VAT. Na
wszystkie te zadania mo¿emy pozyskaæ 2 mln z³
- niestety wiêkszoœæ to odrzuca. Prawo demokracji. Na te œrodki z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ pozosta³e gminy LGD, które sk³adaj¹ wiêcej wniosków. Niektórzy Radni sugeruj¹, ¿e po odrzuceniu inwestycji Folwark Przeciesyn, nale¿y od

nowa staraæ siê o dalsze projekty i inwestycje
z LGD. Pytam jednak jak zachêciæ mieszkañców i stowarzyszenia do nowej pracy, do nowych spotkañ, skoro to co ju¿ wypracowali
przez 2 lata jest w taki sposób odrzucane, niszczone? Mo¿na siê tylko domyœliæ, które nowe
projekty by przesz³y „prawem demokracji”. Jestem pewny, gdyby inwestycja Folwark Przeciesyn zosta³a zaplanowana w innym so³ectwie,
to by³aby wykonana.
Nie mogê siê równie¿ zgodziæ ze zdaniem niektórych radnych i by³ych kandydatów, ¿e w minionej kadencji 2007-2010 nie pozyskano œrodków zewnêtrznych. Przypomnê, jednostki organizacyjne Gminy Brzeszcze pozyska³y:
- GZE - Oœwiata - 2 878 277 z³,
- Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - 402 255z³,
- Oœrodek Kultury - 661 782 z³,
- Stra¿ Miejska - 25 500 z³ darowizny na zakup
kamer i bezpieczeñstwo,
- Urz¹d Gminy - 1 221 192 z³ 72 gr. oraz 15 228
Euro. A teraz odrzucamy 2 000 0000 z³.
Mówi siê, ¿e mo¿na by³o wiêcej, ¿e pieni¹dze le¿¹
- tylko trzeba po nie siêgaæ, ale jest to tylko czêœciowo prawda, a reszta stanowi propagandê, gdy¿
istnieje wiele czynników o których siê nie mówi,
a które od razu Gminê Brzeszcze stawiaj¹ w sytuacji przegranej.
Przyk³ady pustych obietnic i propagandy pojawi³y siê przy okazji powodzi. Straty Gminy w infrastrukturze i na maj¹tku gminnym to ponad 4 mln
z³, a przyznano nam niewiele i to jeszcze z opóŸnieniem, chocia¿ media podawa³y, ¿e jest inaczej.
Zgadzam siê, ¿e gmina jest w trudnej sytuacji je¿eli chodzi o kanalizacjê, ale s¹ to zaleg³oœci kilkudziesiêcioletnie i podobnych gmin w Polsce i Ma³opolsce jest bardzo du¿o. Bez pomocy ani Gmina Brzeszcze ani wiele innych problemu kanalizacyjnego nie rozwi¹¿e. Trzeba w tym kierunku
dzia³aæ i Gmina dzia³a. Dlatego twierdzê, ¿e kwota, która jest zabrana z inwestycji Folwark Przeciesyn, tego problemu nie rozwi¹¿e.

Na zakoñczenie chcia³em przypomnieæ, ¿e na
obecn¹ sytuacjê zarówno Gmin w Polsce jak
i w Brzeszczach wp³ynê³o wiele czynników niezale¿nych od nas. Jestem jednak spokojny o bud¿et i sytuacjê na najbli¿sze lata, co potwierdzi³
tak¿e Prezes RIO w Krakowie p. Janusz Kot na
szkoleniu radnych w Gminie w dniu 18 lutego br.
Wspomnia³, ¿e dopóki p. Burmistrz Teresa Jankowska bêdzie mia³a takiego skarbnika jakim jest
p. Renata Koryciñska to on, czyli RIO i mieszkañcy mog¹ spaæ spokojnie - gdyby wszyscy tak
sumiennie wype³niali swe obowi¹zki, pracownicy Regionalnej Izby Rachunkowej nie mieliby
pracy. Finanse gminy s¹ przez RIO sprawdzane
miesiêcznie, kwartalnie i szczegó³owo co 6 miesiêcy, a raz w ci¹gu ka¿dej kadencji finanse ca³ej
gminy bardzo szczegó³owo. Jestem pe³en pokory wobec mieszkañców (mimo, ¿e zarzucano mi
i¿ jako radny z Brzeszcz jestem za inwestycj¹
w Przecieszynie). Uwa¿am, ¿e my - Radni Samorz¹dowcy jesteœmy dla mieszkañców bez
wzglêdu na to gdzie mieszkaj¹, a nie mieszkañcy
s¹ dla nas. To my mamy s³uchaæ ich g³osów, pracowaæ dla ich dobra i dobra ca³ej Gminy Brzeszcze, dla jej rozwoju, dla rozwoju naszej ma³ej ojczyzny. Pamiêtajmy o tym, zw³aszcza w œwietle
faktu, ¿e Rz¹d i Pañstwo nak³adaj¹ na Gminy
coraz wiêcej zadañ i obowi¹zków, a za tym niestety nie id¹ wystarczaj¹ce œrodki finansowe.
Proszê jeszcze mieæ na uwadze, ¿e Rada Gminy (Radni) to organ stanowi¹cy, a burmistrz wykonawczy,
o czym zreszt¹ czêsto zapominamy w praktyce.
W zwi¹zku z tym, ¿e odrzucono inwestycje w Przecieszynie, sk³adam wniosek formalny o przeznaczenie i zabezpieczenie w bud¿ecie na 2011 r.
kwoty 30 tys. z³ na zakup namiotu o konstrukcji
metalowej z plandek¹ dla Rady So³eckiej w Przecieszynie. Jest to wniosek so³tysa i Rady So³eckiej w Przecieszynie oraz samych mieszkañców.
W ich imieniu proszê o pozytywne g³osowanie.

S³awomir Drobny

Stanowisko koalicji w sprawie bud¿etu
Wysoka Rado, Panie, Panowie Radni.
Szanowni Pañstwo, Szanowna Pani Burmistrz.
Po dok³adnym zapoznaniu siê z projektem bud¿etu, stwierdzam ¿e dokument ten jest prawid³owy
pod wzglêdem formalnym oraz zawiera prawid³owe wyliczenia, dowodem tego jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Nie jest tajemnic¹, ¿e w ci¹gu ostatnich lat w naszej gminie uchwalono takie bud¿ety, w których
zrównowa¿enie dokonywane by³o deficytem finansowanym w wiêkszym lub mniejszym stopniu, za pomoc¹ kredytów. Ca³y ubieg³y rok wiele
mówi³o siê o koniecznoœci zrównowa¿enia dochodów i wydatków bie¿¹cych, o nieuchronnoœci ciêæ i oszczêdnoœci w jednostkach gminnych.
Zamiast tego otrzymaliœmy bud¿et kontynuacji.
Jest to bud¿et zachowawczy, w którym na inwestycje przeznacza siê jedynie 2 mln. 89 tys. 284
z³. ¯eby nie byæ go³os³ownym, wystarczy porównaæ koszty obs³ugi administracyjnej: urzêdu, stra¿y miejskiej, oœwiaty, pomocy spo³ecznej, czy
placówek kultury, w przeliczeniu na jednego
mieszkañca z innymi gminami powiatu. Wystar-

czy siêgn¹æ do procentowego udzia³u inwestycji
w bud¿etach sprzed roku 2005, by mieæ œwiadomoœæ, jaki ogrom pracy czeka radê miejsk¹ w tych
i przysz³ych latach bud¿etowych.
Nale¿y tu wspomnieæ o d³ugo oczekiwanych inwestycjach, takich jak:
1. Kanalizacja sanitarna.
2. Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej.
3. Dzia³ania proekologiczne skierowane bezpoœrednio do mieszkañców.
4. Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej.
5. Uporz¹dkowanie planowania przestrzennego
w gminie.
6. Pozyskiwanie znacz¹cych w skali gminy œrodków finansowych na realizacje projektów.
Trudno radzie miejskiej proponowaæ gruntowne
zmiany w tym projekcie bud¿etu, bior¹c pod uwagê,
¿e w obecnym sk³adzie funkcjonuje od 3 miesiêcy.
W podsumowaniu, w imieniu Radnych koalicji
PO, Bezpartyjnych, Bloku Samorz¹dowego oraz
PIS stwierdzam, ¿e w poczuciu odpowiedzialnoœci za prawid³owe funkcjonowanie gminy postanowiliœmy g³osowaæ za przyjêciem bud¿etu.

Kolasa Zbigniew
Odg³osy Brzeszcz
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Burmistrz informuje
Szanowni Pañstwo,
Projekt bud¿etu Gminy
Brzeszcze na 2011 rok zosta³ przygotowany w oparciu o za³o¿enia i wskaŸniki
przyjête do opracowania
projektu bud¿etu pañstwa
na rok 2011, o zasady okreœlone w ustawie z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. dot. przepisów wprowadzaj¹cych ustawê o finansach publicznych.
Dochody bud¿etu Gminy ustalono w wysokoœci
48.771.208 z³, w tym dochody bie¿¹ce stanowi¹
47.374.888 z³, a dochody maj¹tkowe 1.396.320 z³.
Dochody bud¿etu Gminy oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 r., przy
czym do podatku od nieruchomoœci przyjêto stawki z roku 2010, do podatku rolnego przyjêto na podstawie komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, ¿e œrednia cena skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2010 r. bêd¹ca podstaw¹ ustalenia podatku rolnego na 2011 rok wynios³a 37,64 z³ za 1 dt., do podatku leœnego przyjêto, na podstawie komunikatu Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego, ¿e œrednia cena sprzeda¿y
drewna, obliczona wed³ug œredniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleœnictwa za pierwsze trzy kwarta³y 2010 r., wynios³a 154,65 z³ za 1 m3, dochody
z tytu³u op³at za: dzier¿awy, najem i wieczyste u¿ytkowanie ustalono na podstawie podpisanych umów,
do dochodów z tytu³u udzia³u we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjêto
szacunek Ministerstwa Finansów, dochody z tytu³u
dotacji na zadania zlecone przyjêto na podstawie
pism informacyjnych otrzymanych od Wojewody
Ma³opolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego
w Krakowie, dochody z tytu³u czêœci oœwiatowej
i równowa¿¹cej subwencji ogólnej przyjêto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów.
Wydatki w wysokoœci 50.041.012 z³, w tym wydatki bie¿¹ce jednostek bud¿etowych stanowi¹ce
47.951.728 z³, wydatki na dotacje na zadania bie¿¹ce 3.718.100 z³, wydatki na œwiadczenia na rzecz
osób fizycznych 5.108.157,65 z³, wydatki bie¿¹ce

na programy wynosz¹ 620.542,85 z³, wydatki na
obs³ugê d³ugu publicznego 1.239.923 z³. Wydatki
bud¿etu obejmuj¹ plan wydatków maj¹tkowych na kwotê 2.089.284 z³, w tym finansowane z udzia³em œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej, m. in. na zadania: remont
drogi powiatowej nr 1868K od drogi wojewódzkiej nr DW 933 w Rajsku do drogi wojewódzkiej
nr 949 w Zasolu - 750. 000 z³, plan zagospodarowania przestrzennego gminy - 52.704 z³, wykup
gruntów - 131.000 z³, zakupy inwestycyjne UG 40.000 z³, modernizacja SP w Jawiszowicach 30.000 z³, modernizacja pomieszczeñ terapeutycznych i pomieszczeñ sportowych w ramach programu „Sport przeciw uzale¿nieniom” - 201.000 z³,
kanalizacja sanitarna Gminy - 408.980 z³, modernizacja kanalizacji - 180.000 z³, modernizacja
kanalizacji sanitarnej ul. Koœciuszki - 100.600 z³,
modernizacja budynku komunalnego w Wilczkowicach - 30.000 z³, modernizacja budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza 6 - 5.000 z³,
modernizacja obiektu przy ul. Ofiar Oœwiêcimia
- 100.000 z³, modernizacja budynku OK. 25.000 z³, modernizacja DL Brzeszcze-Bór 5.000 z³, przebudowa kapliczki œw. Anny Samotrzeciej w Brzeszczach - 30.000 z³.
Dochody z op³at z tytu³u zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki bud¿etu na realizacjê zadañ ujêtych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
oraz gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii wynosz¹ 450.000 z³. Dochody z tytu³u op³at
i kar za korzystanie ze œrodowiska i wydatki bud¿etu na realizacjê zadañ w zakresie ochrony œrodowiska wynosz¹ 860.000 z³, które przeznaczono
na: gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód - 391.000
z³, gospodarkê odpadami - 30.000 z³, oczyszczanie miast i wsi - 10.000 z³, utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 390.000 z³, pozosta³¹ dzia³alnoœæ
- 39.000 z³. Przychody okreœlono w kwocie
3.469.804 z³, rozchody w kwocie 2.200.000 z³.
Ró¿nica miêdzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt bud¿etowy w kwocie 1.269.804 z³. Ustalono rezerwê ogóln¹ w wysokoœci 100.000 z³, co
stanowi 0,20 proc. planowanych wydatków oraz
rezerwy celowe w wysokoœci 365.315 z³, co stanowi 0,73 proc. planowanych wydatków.

Stanowisko w sprawie bud¿etu Klubu Radnych
w wysokoœci oko³o 4%, bud¿etu GmiWspólnota Samorz¹dowa j¹tkowych
ny tj. 2.000.000,00 z³. Inwestycje w Gminie to
W imieniu klubu Wspólnota Samorz¹dowa pragnê podkreœliæ, ¿e projekt bud¿etu na 2011 rok
zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez RIO, spe³nia wszelkie wymogi formalne przy konstrukcji
bud¿etu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi ustawami
i rozporz¹dzeniami. W projekcie bud¿etu ujête s¹
i zabezpieczone wszystkie konieczne wydatki bie¿¹ce Gminy, które pozwol¹ zrealizowaæ wszystkie zadania i zobowi¹zania Gminy. „WskaŸnik
15%” tj. zobowi¹zania kredytowe do dochodu jest
w projekcie bud¿etu w wysokoœci 8,15%, natomiast „wskaŸnik 60%” tj. zad³u¿enie kredytowe
do dochodu w wysokoœci 29,92%, a wiêc oba na
œrednim, bezpiecznym poziomie.
Na uwagê zas³uguje, co muszê z przykroœci¹
stwierdziæ, bardzo niski poziom wydatków ma-

8

Odg³osy Brzeszcz

marzec 2011

jest to, na co wszyscy czekamy i na co najbardziej zwracaj¹ uwagê mieszkañcy. Niestety realia
bud¿etu 2011 roku nie pozwalaj¹ na wy¿szy poziom œrodków przeznaczonych na inwestycje.
Osobnym problemem jest sprawa zrównowa¿enia bud¿etu. Osi¹gniêcie stanu, gdzie wydatki
maj¹ pokrycie w dochodach bez zaci¹gania nowych kredytów w tegorocznym bud¿ecie jest niestety niemo¿liwe. Jednak¿e, na co trzeba patrzeæ
z optymizmem, w d³ugofalowej prognozie finansowej ju¿ w 2012 roku pojawia siê nadwy¿ka bud¿etowa pozwalaj¹ca w ca³oœci sfinansowaæ bie¿¹c¹ sp³atê zad³u¿enia.
Klub radnych Wspólnota Samorz¹dowa pozytywnie opiniuje projekt bud¿etu na 2011 rok i bêdzie
g³osowa³ za jego przyjêciem.

Projekty uchwa³y bud¿etowej Gminy Brzeszcze
na rok 2011 i uchwa³y w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zosta³y z³o¿one przez Burmistrza Brzeszcz do kancelarii Rady Miejskiej w Brzeszczach i Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu
15 listopada 2010 roku. Sk³ad Orzekaj¹cy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 10 grudnia 2010 roku zaopiniowa³
pozytywnie przedstawione dokumenty i wyda³ 3
pozytywne opinie w sprawie uchwa³y bud¿etowej Gminy Brzeszcze, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeszcze oraz o mo¿liwoœci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa³y bud¿etowej. Projekt wieloletniej prognozy finansowej zawiera prognozê kwoty d³ugu,
która zosta³a sporz¹dzona na lata 2010-2020 i obejmuje okres, w jakim przewiduje siê pe³n¹ sp³atê
zaci¹gniêtych zobowi¹zañ. Wysokoœæ d³ugu nie
przekracza obowi¹zuj¹cych w latach 2010-2013
limitów zad³u¿enia okreœlonych przepisami art. 169
i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych na podstawie art. 121 ust. 7
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych
zosta³y utrzymane w mocy do dnia 31 grudnia 2013
roku. Wynosz¹ 43,47 proc. (przy dopuszczalnym
60%) i 7,05 proc. (przy dopuszczalnym 15%). Mo¿liwoœæ sp³aty zad³u¿enia po roku 2013 zdeterminowana jest poziomem indywidualnego wskaŸnika, o którym mowa w art. 243 z uwzglêdnieniem
art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2011 roku finansach publicznych. Planowane zad³u¿enie gminy na koniec 2011 roku wynosi 21.200.000 z³.
Bud¿et Gminy Brzeszcze na 2011 rok zosta³ przyjêty przez Radê Miejsk¹ jednog³oœnie w dniu 24
lutego 2011 roku. Uchwalony bud¿et zapewnia
prawid³owe funkcjonowanie Gminy w 2011 roku
oraz realizacjê zadañ na³o¿onych ustawami. Przed
Burmistrzem i Rad¹ Miejsk¹ w najbli¿szej przysz³oœci stoi wiele wyzwañ zwi¹zanych z opracowaniem strategii rozwoju gminy oraz programów
oszczêdnoœciowych, które s¹ niezbêdne do spe³nienia wymogów wynikaj¹cych z przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009 roku.

Teresa Jankowska

OG£OSZENIE
Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna im. 1 maja
w Zasolu przy ulicy £êckiej 2b og³asza konkurs ofert na dzier¿awê sklepu o powierzchni
45 m2 w Brzeszczach na placu targowym przy
ulicy Mickiewicza (by³y Kurczak).
Oferty nale¿y sk³adaæ w kopertach do dnia
25.03.2011 w biurze spó³dzielni od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-14.00.
Otwarcie ofert nast¹pi 28.03.2011. O wyborze oferenta zadecyduje Zarz¹d RSP i powiadomi telefonicznie. Spó³dzielnia zastrzega
sobie uniewa¿nienie konkursu.
Dalsze informacje dostêpne s¹ pod numerem telefonu: 32 2111 301 w godz. 8.0014.00 lub 666 072 394 w godz. 8.00-18.00.

Zmiany w sposobie naliczania op³at
za przedszkole
Z dniem 1 wrzeœnia 2010 r. wesz³a w ¿ycie UstaWraz opublikowaniem Dziennika Urzêdowego Województwa Ma³opolskiego z 10 stycznia 2011 r. wesz³a w ¿ycie nowa uchwa³a Rady
Miejskiej w Brzeszczach z 28 grudnia 2010 r.
w sprawie op³at za œwiadczenia prowadzonych
przez Gminê Brzeszcze przedszkoli.
Szczegó³owe zasady op³at okreœla uzupe³niaj¹ce j¹ zarz¹dzenie Burmistrza Gminy Brzeszcze z 24 stycznia 2011 r. Wed³ug nowych przepisów naliczania op³at rodzice, chc¹c zapisaæ
dziecko do przedszkola, zobowi¹zani bêd¹ do
podpisania umowy, w której ustalono bezp³atn¹
podstawê programow¹ w wymiarze 5 godzin
dziennie (od 8.00 do 13.00). Zajêcia dydaktyczno-wychowawcze odbywaæ siê bêd¹ od 6.00 do
16.00. Op³ata za ka¿d¹ ponadprogramowo rozpoczêt¹ godzinê zajêæ wyniesie 2 z³ote. Bêdzie
ona naliczana „z góry” na podstawie zdeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu i zwracana w przypadku nieobecnoœci. Dotychczas bezp³atne zajêcia w podstawie programowej dotyczy³y dzieci z klas zerowych, objêtych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
Sta³a op³ata za œwiadczenia w zakresie przekraczaj¹cym podstawy programowe wynosi³a
75 z³ miesiêcznie. Niezmienna pozostaje kwestia op³at za ponadprogramowe zajêcia dodatkowe oraz posi³ki. Kwoty za naukê jêzyka obcego, zajêcia rytmiki oraz wysokoœci stawek
¿ywieniowych okreœlaj¹ osobne zarz¹dzenia
dyrektorów przedszkoli.

MG

To, co pozostaje
w poezji, w obrazie...

wa o zmianie Ustawy o systemie oœwiaty (Dz.
U. z 2010 r. Nr 148 poz. 991), modyfikuj¹c treœæ
art. 6 oraz 14 Ustawy o systemie oœwiaty (t.j. Dz.
U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.). Wprowadzone zmiany maj¹ na celu umo¿liwienie organom prowadz¹cym przedszkola publiczne - gminom - pobieranie op³at za opiekê nad dzieckiem
w czasie wykraczaj¹cym ponad ustalony czas prowadzenia zajêæ bezp³atnych. W/w ustawa zobligowa³a Radê Miejsk¹ w Brzeszczach do podjêcia stosownej uchwa³y (Uchwa³a Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia
2010 r. w sprawie op³aty za œwiadczenia prowadzonych przez Gminê Brzeszcze przedszkoli opublikowana w DZ. U. 10.01.2011 r.). Szczegó³owe zasady op³aty za przedszkole okreœla wzór
umowy o œwiadczenie us³ug przedszkola, dla którego organem prowadz¹cym jest Gmina Brzeszcze wprowadzony Zarz¹dzeniem nr 4/2011 Burmistrza Brzeszcz z 24.01.2011 r. Wed³ug nowych
przepisów rodzic dziecka przyjêtego do przedszkola zobowi¹zany jest do podpisania umowy
z Dyrektorem Przedszkola. Deklaruje w niej godziny pobytu dziecka w przedszkolu. Niezmienna pozostaje kwestia op³at za ¿ywienie dzieci wysokoœæ stawek ¿ywieniowych okreœla zarz¹dzenie Dyrektora Przedszkola. Na wniosek rodziców w przedszkolu mog¹ byæ prowadzone zajêcia dodatkowe poza godzinami realizacji podstawy programowej. Wysokoœæ op³aty za zajêcia dodatkowe ustalane s¹ przez osoby prowadz¹ce zajêcia, Radê Rodziców i Dyrektora Przedszkola.

któr¹ nie ka¿dy chce i na pewno nie ka¿dy mo¿e
uprawiaæ. Dzie³a pana Rafa³a s¹ niezwykle precyzyjnie wykonane, charakterystyczne i pe³ne
g³êbi. Artysta przyznaje, ¿e dla niego najwiêksz¹
11 lutego w galerii Kontakt Oœrodka Kulwartoœæ podczas malowania ikon stanowi¹ d³otury mia³o miejsce otwarcie wystawy ikon, obnie i twarz postaci, dlatego te¿ im poœwiêca najrazów i plansz z poezj¹ autorstwa Rafa³a Jawiêcej uwagi, a owa twórczoœæ jest zaspokojeworskiego - absolniem potrzeb metafizyczwenta Wydzia³u Innych i duchowych. Po¿ynierii Materia³oprzez swoj¹ sztukê pan
wej i Ceramiki AkaRafa³ przenosi odbiorcê
demii Górniczo-Hutw nieco inny, piêkniejszy
niczej w Krakowie,
œwiat. Zara¿a go wra¿liwielkiego mi³oœnika
woœci¹, dziel¹c siê z nim
malarstwa i poezji.
jednoczeœnie swoimi uczuciami i myœlami. I nie s¹
Pana Rafa³a od lat fato myœli zwyk³e, ale pe³scynuje szeroko rozune ¿yciowej m¹droœci
miana sztuka. Zaczyp³yn¹cej z prawdy.
na³ jako „artysta pió- Najdro¿sz¹ dla mnie nara”. Jest laureatem kilgrodê otrzyma³em w roku
M³odzi mi³oœnicy sztuki w OK
kudziesiêciu ogólno1989, kiedy na jednej z impolskich konkursów poetyckich, zarówno w dzieprez poetyckich dojrza³y mê¿czyzna wyzna³
dzinie eseju jak i prozy. Jak sam stwierdza na
„Twoje wiersze pomog³y mi prze¿yæ stan wojenswojej stronie internetowej:
ny...”. Nie ma dla twórcy radoœci wiêkszej. Po- Piszê, bo staram siê widzieæ i wiedzieæ. Przebimóc cz³owiekowi. Choæby jednemu. Przed ikojaæ zas³ony rzeczy, mg³ê potocznych zwrotów,
nami, które namalowa³em, modl¹ siê ludzie. Zauk³ad znaczeñ i osób, które chc¹ uk³ad znaczyæ,
wêdrowa³y nawet do Denver, stolicy stanu Koloczyli chcê zrywaæ, z tego co jest, mg³ê pozorów,
rado. Jaka¿ to odpowiedzialnoœæ! Jakoœæ i duchowyraziæ coœ wiêcej.
woœæ obrazu generuje jakoœæ i g³êbiê modlitwy.
Wernisa¿ wystawy po³¹czony z wieczorem autorPodjê³o siê wyzwanie - trzeba znieœæ jego ciê¿ar.
skim artysty mia³ swego rodzaju wymiar mistyczDorobek artystyczny pana Rafa³a jest imponuj¹ny. Ikony bowiem to specyficzny rodzaj sztuki,
cy, a jego osoba napawa optymizmem, ¿e na œwie-

Og³oszenie
Zapisy do przedszkoli oraz klas pierwszych szkó³ podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminê Brzeszcze odbywaæ
siê bêd¹ od 1 marca do 15 kwietnia 2011 r.
Zapraszamy rodziców i prawnych opiekunów w godzinach od 8.00-15.00 do kancelarii placówek oœwiatowych.
Dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji

Bo¿ena Sobociñska
ANKIETA DLA MIESZKAÑCÓW
GMINY BRZESZCZE DOTYCZ¥CA
¯£OBKÓW
1. Czy uwa¿a Pan/Pani, ¿e instytucja ¿³obka
jest w naszej gminie potrzebna? Tak/Nie
2. Czy ma Pan/Pani dzieci/dziecko poni¿ej
wieku przedszkolnego (0-3 l.)? Tak/Nie
3. Czy (w przypadku pozytywnej odp. na pyt.
2) zapisa³aby/³by Pan/Pani dziecko do ¿³obka?
Tak/Nie

Wype³nione ankiety prosimy kierowaæ na adres
mailowy „Odg³osów Brzeszcz” lub sk³adaæ osobiœcie w redakcji miesiêcznika. Istnieje równie¿
mo¿liwoœæ wype³nienia ankiety online.
cie istniej¹ jeszcze
ludzie zdolni, którym niekoniecznie
zale¿y na tym, aby
g³oœno o nich mówiono. Najwa¿niejsze bowiem dla prawdziwego artysty s¹
ka¿de, najmniejsze
nawet gesty, œwiadcz¹ce o tym, ¿e jego
twórczoœæ jest poNoli me tangere
trzebna, a w przypadku pana Rafa³a, bez w¹tpienia mo¿na j¹ za
tak¹ uznaæ.

Anita Andreas

*****
Opadaj¹ rêce pragnienia opuœci³a ambicja
- zêbami ciszy zgrzyta zmêczenie,
k³êbkiem nerwów
bawi siê kot sadysta.
Spokój staje siê
dziewi¹tym b³ogos³awieñstwem
z Góry Pana
b¹dŸ
buntem zgie³ku.

Rafa³ Jaworski
Odg³osy Brzeszcz
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(ci¹g dalszy ze str. 1)
bezpiecznie i zachowywaliœmy do siebie zaufanie, niezbêdne w tego typu dzia³aniach.* Wszystkich Ludzi Dobrej Woli, zarówno tych, których
starania zosta³y dostrze¿one i docenione, bohaterów znanych jedynie lokalnym spo³ecznoœciom
czy w koñcu tych bezimiennych, ³¹czy - ten raz
w bezspornie obiektywnym u¿yciu tego s³owa jasne opowiedzenie siê po W£AŒCIWEJ stronie.
Mo¿e to jeden z niewzruszonych filarów na których œwiat nadal opiera siê przeciw ca³emu z³u –
bezinteresowna pomoc OBCYM. Przecie¿ najczêœciej wszystkimi odruchami kierowa³a jedynie
abstrakcyjna chêæ, a raczej potrzeba ratowania
innych, wewnêtrzne poczucie odpowiedzialnoœci
za los jednostek - najczêœciej nie kogoœ z rodziny, nie z ukochanych, nie z najbli¿szych, za których poœwiêca siê w³asne istnienie - nie…znajomych. W nieludzkim œwiecie poza zasiêgiem dzisiejszej wyobraŸni, w tych dniach kiedy zdaniem
niektórych Niebo ca³kiem opustosza³o, na ziemi
krzyków, cierpieñ i bestialskich zbrodni wykwita³o te¿ to, co w cz³owieku najpiêkniejsze i najbardziej wartoœciowe. Wielu odwa¿nie wyst¹pi³o naprzeciw okropieñstwom posuniêtym
poza granice pojmowania, w otwartych d³oniach nios¹c przetrwanie, nadziejê i mo¿e czasem najwa¿niejsze: œwiadomoœæ, ¿e w czasie
¿ywej apokalipsy, rozszala³ego bestialstwa bez
cienia ludzkich cech, istniej¹ jeszcze normalne
odruchy cz³owieczeñstwa.
- Pracowa³am na kopalni, bo jak przed wojn¹ ktoœ
ju¿ skoñczy³ pi¹t¹ klasê, przechodzi³ przymusowy
kurs niemieckiego i dostawa³ wezwanie do Arbeitsamtu - opowiada pani Aleksandra. Mia³am wtedy 14 lat, skierowali mnie do pracy w markowni,
zapisywa³am i wydawa³am znaczki kto gdzie i z kim
ma pracowaæ, w jakich oddzia³ach - takie biurowe
zajêcia. Niekiedy udawa³o siê tam pozyskaæ du¿o
cennych informacji. By³am te¿ ³¹czniczk¹ AK,
przenosi³am meldunki i grypsy w rêkawie. Mieliœmy szczêœcie, bo w obozie znalaz³ siê jeden Obersturmbannführer, który sprzeda³by Hossa za pó³
litra wódki, nazywa³ siê Reichwein. Nieraz nawet
przemyca³ lekarstwa - tylko trzeba mu by³o zap³aciæ wódk¹. Nawet tu do domu przyprowadzi³ wiêŸniów. Wracali z kopalni i przyszli na obiad. Jedli
wszyscy czterej - stra¿nik i trzej wiêŸniowie. I naraz dzwonek. Policja. Przyszli do mojego dziadka,
bo on by³ przed wojn¹ kierownikiem biura mierniczego, a oni potrzebowali jakichœ planów. Wszyscy rzucili ³y¿ki i uciekli do sypialni babci, a ja za
nimi z karabinem Reichweina, który zosta³ przy
piecu. Przecie¿ nikt nie móg³ ich tu zobaczyæ,
wtedy wszyscy mielibyœmy du¿e k³opoty. Dziadek natychmiast oœwiadczy³, ¿e plany owszem
s¹, ale na kopalni i najlepiej od razu po nie pójœæ.
Wszyscy odetchnêli.
Jak wiadomo, pomoc wiêŸniom obejmowa³a szeroki zakres dzia³añ - od przemycania ¿ywnoœci,
leków, grypsów, po pomoc w ucieczkach i wyrabianie lewych papierów. Równie¿ umo¿liwianie
widzeñ z najbli¿szymi, równie bezcenne co pozosta³e dzia³ania ratuj¹ce ¿ycie.
- Spotkania organizowano najczêœciej w m³ynie
u Chowañca albo w przecieszyñskim m³ynie u Szatana, po wojnie go zburzono. ¯ywnoœæ natomiast
podrzucano im przy ró¿nych okazjach. Na przy-
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k³ad jak wiêŸniowie przyje¿d¿ali po szlakê potrzebn¹ do budowy czegoœ na terenie obozu, ju¿
mo¿na by³o rzuciæ jakieœ jedzenie. Pamiêtam, ¿e
pani Gracowa czêsto gotowa³a dla nich zupê wspomina pani Aleksandra. - Pierwsi wiêŸniowie
z którymi siê spotkaliœmy byli miernikami z tarnowskiego transportu, jednego z pierwszych w
Auschwitz. Oni pojawili siê we wrzeœniu - i wtedy ju¿ mieliœmy wykradzione pierwsze plany
obozu. Z nimi kontakt by³ w miarê swobodny, bo
przecie¿ wychodzili na ró¿ne pomiary terenu,
stra¿nik nie zawsze pod¹¿a³ za nimi krok w krok.
Dostawa³o siê karteczkê „Obiad dla siedmiu”
i lecia³o zorganizowaæ posi³ek. Najczêœciej jak¹œ
dobr¹, gêst¹, po¿ywna zupê. Do babci Brecherowej te¿ nosi³yœmy ¿ywnoœæ, bo ona noc¹
podk³ada³a je na polach pod kamienie, ukrywa³a, by rano wiêŸniowie mogli to znaleŸæ. Z AK
ludzie dostawali te¿ fa³szywe kartki na ¿ywnoœæ.
By³ taki okres, ¿e ca³e Brzeszcze, prawie ka¿dy punkt spo¿ywczy, ton¹³ w tych fa³szywkach
- a z wyk³amanego w ten sposób jedzenia gotowano zupy i inne posi³ki wiêŸniom.
- Nie by³o pieniêdzy, ale chleba w Polsce przed
wojn¹ nie brakowa³o. Nikt g³odny nie by³. I naraz ludzie spotkali siê z tymi, którzy wyjadali
resztki po œmietnikach, byle tylko prze¿yæ jeden
dzieñ d³u¿ej. To by³ szok. Zbiera³yœmy ¿ywnoœæ,
nikt z Brzeszczan nie odmawia³, absolutnie nikt
nam nie odmawia³. Potem to ju¿ nawet trudno by³o
przejœæ po ulicy nie s³ysz¹c „A kiedy do nas przyjdziecie, ju¿ dawno u nas nie by³yœcie” - po jedzenie, oczywiœcie. Dostawa³yœmy te¿ miêso od rzeŸników. Jestem najg³êbiej wdziêczna tym ludziom
- ¿e przy³¹czyli siê do tego, dawali. Ja by³am tylko poœredniczk¹. Có¿ bym bez nich zrobi³a - opowiada pani Stanis³awa Moroñczyk, inna mieszkanka gminy ratuj¹ca ludzkie istnienia w czasach
funkcjonowania KL Auschwitz.
Za pomoc wiêŸniom czeka³ wyrok œmierci. Wielu
bohaterów zosta³o zamordowanych po obozowych
„przes³uchaniach”, w ich trakcie lub zmar³o na
skutek odniesionych obra¿eñ. Ich los nie odstraszy³ jednak nastêpnych, pomoc nie usta³a do ostatnich dni, ³¹cznie z okresem po wyzwoleniu.
- Z³apali Helenê P³otnick¹… wiadomo, co siê z ni¹
sta³o. Jej córka Wanda prze¿y³a obóz, ale postrada³a zmys³y po tym czego tam doœwiadczy³a. Na
Zosiê Gawron ktoœ z uczciwych s¹siadów naskar¿y³, wziêli j¹ prosto z domu na przes³uchanie. Nie
przyzna³a siê do niczego, do wyzwolenia pozostawa³a w obozie. Nie ma co ukrywaæ, zdarzali
siê i donosiciele, choæ na szczêœcie bardzo ma³o a dok³adnie… dwudziestu czterech... (Tylko jeden odsiedzia³ karê, zes³ali go na Ural. Reszta po
wojnie posz³a do UB). Tak samo Zdrowakowie trafili do Auschwitz przez donos, bo jeden us³u¿ny zauwa¿y³ u nich ukrywaj¹cego siê wiêŸnia.
Nied³ugo nadjechali Niemcy, ostrzelali dom i za³adowali wszystkich na furgonetkê. Wœród ¿o³nierzy by³ te¿ jeden ssman, który czasem przychodzi³ do tego domu na obiady, czym oczywiœcie ³ama³ regulamin. Boj¹c siê, ¿e oœmioletni Staœ
go zdradzi, w zamieszaniu rzuci³ go w ¿yto i kaza³
mu uciekaæ. Matka zd¹¿y³a tylko krzykn¹æ za nim,
by szed³ do cioci do Bielska wzd³u¿ torów kolejowych. Tyle wiedzia³. Zabrali za to jego dziesiêcioletni¹ siostrê Milê, któr¹ na oczach matki katowali na Bloku 11. To dziecko naprawdê o ni-

czym nie wiedzia³o, niemi³osiernie bita powtarza³a tylko „Co ja mam wam powiedzieæ, jak ja
nic nie wiem!”. Strasznie strzaskali jej krêgos³up.
Stasiu mia³ wiêcej szczêœcia - doszed³ wzd³u¿ trakcji kolejowej do Czechowic, tam zainteresowa³
siê nim konduktor. Po wys³uchaniu tego co siê
sta³o, zabra³ ch³opca do Bielska i odprowadzi³ do
cioci. Tam Staszek siê ukry³.
Co odwa¿niejsi wiêŸniowie organizowali ucieczki. Oczywiœcie one równie¿ nie mia³yby w praktyce szans powodzenia bez pomocy miejscowej ludnoœci. Nie uszliby kilku kilometrów w pasiakach g³odni, wycieñczeni, bez znajomoœci terenu.
- Kazimierz Jarzêbowski, kierownik mierników,
zdo³a³ uciec z obozu razem z dwoma innymi wiêŸniami. Ja nie wiedzia³am, co siê dzieje - Kazek
da³ mi tylko kartkê dla pani Bobrzeckiej (lekarstwa dostawaliœmy g³ównie od niej i ¿ony jednego z oœwiêcimskich wiêŸniów, pani Eugenii Buczek), ¿e mu strasznie potrzeba takiego jednego
proszku. Pani Bobrzecka popatrzy³a na mnie i powiedzia³a, ze mam to przekazaæ tylko do jego
r¹k w³asnych. Akurat tym razem to nie by³o takie
trudne, bo nadzorowa³ ich wtedy taki Austriak.
Pozwoli³ nam swobodnie porozmawiaæ - powiedzia³, ¿e jeœli to wszystko dzia³oby siê w jego kraju, on tak samo pomaga³by swoim. Tacy te¿ siê
zdarzali, choæ bardzo, bardzo rzadko… My niczego siê nie domyœla³yœmy, ale oni kombinowali ju¿ wczeœniej - od jakichœ dwóch tygodni, zamiast chodziæ na kopalniê, wybierali pójœcie w teren, by na nikogo nie œci¹gn¹æ podejrzeñ, by z nikim oficjalnie siê nie spotykaæ. Raz wracamy do
domu, a tu mama mówi, ¿e dopiero co byli u nas
ssmani i pytali, kiedy ostatnio by³ tu Kazek. Szukali i wypytywali po ca³ych Brzeszczach. Na drugi
dzieñ siê dowiadujemy, ¿e uciekli. Jarzêbowski
z kolegami czekali a¿ dostan¹ jako nadzór takiego jednego ssmana, najgorszego ³ajdaka, który bestialsko znêca³ siê nad wiêŸniami w obozie. Nad
So³¹, gdzie robili pomiary, dosypali mu proszku
do wódki. Spa³ po tym blisko tydzieñ i w obozie
nie mogli go dobudziæ. Poszed³ za to na front
wschodni, jednego kata w obozie mniej. A oni
przebrali siê w ubrania cywilne, zostawili pasiaki nad rzek¹ na ko³kach z adnotacj¹ „To co nie
nasze, oddajemy”. Dwóch z nich z³apali… Kazka w Por¹bce. Ukrywa³ siê u volksdeutscha, ale
by³a ju¿ na nich ob³awa. Ju¿ nawet mieli lewe
papiery wyrobione przez pani¹ Stupkow¹. Ten
gospodarz mówi³, ¿eby tylko nie panikowa³, broñ
Bo¿e nie ucieka³, bo rewizji u niego nie bêdzie,
nie znajd¹ go. No ale to ju¿ by³o za du¿o jak na
nerwy Jarzêbowskiego, rzuci³ siê biegiem w pola.
Kula rani³a w g³owê, ale by³ ca³kowicie przytomny kiedy przewieŸli go do obozu. Kazimierz by³
kierownikiem mierników, wiêc wyró¿nia³ siê
w t³umie wiêŸniów. Przy bramie pozna³ go Hoss
- „Jaaa, Herr Jarzêbowski…”. Skierowali go zaraz na Blok 11. Maryla Bobrzecka z ciê¿kim sercem przygotowywa³a dla niego truciznê - by³o
pewne, ¿e zginie, chodzi³o ju¿ wiêc tylko o to, by
nikogo nie pogr¹¿y³ na torturach. Ludziom, którzy mieli tam dojœcia, powiedzia³ jednak, ¿e sam
sobie nie da³ ¿ycia - sam sobie go te¿ nie odbierze. I by byli spokojni, nikogo nie wyda. I nie
wyda³. Drugi z uciekinierów, Józef Rotter (naprawdê: Florian Basiñski) mia³ przy sobie broñ
i strzeli³ sobie w g³owê by siê zabiæ, ale tylko

zrani³ podniebienie. Oczywiœcie zmar³ wkrótce
póŸniej w obozie. Te¿ nikogo nie wyda³.
Wielu nierzadko udawa³o siê unikn¹æ niebezpieczeñstwa o w³os. Chwile grozy towarzyszy³y nawet najprostszym gestom - bicia serca na niespodziewany widok ssmañskiej ciê¿arówki lub przypadkowego patrolu nie sposób wyraziæ s³owami - a trzeba je by³o w sekundzie najdok³adniej opanowaæ.
- Raz te¿ znowu z pani¹ Góreck¹ sz³yœmy na Bór
do wiêŸniów daæ im jeœæ. Jedli te¿ ssmani którzy
ich pilnowali, a¿ tu nagle nadjecha³a ciê¿arówka
z obozu. ¯o³nierz powiedzia³ nam, ¿e teraz jedziemy z nimi za dokarmianie wiêŸniów. Dziêki
Bogu ssmanom, którzy te¿ jedli, zale¿a³o na tym,
byœmy uciek³y. Zagadali ich wiêc, a my wpad³yœmy w ¿yto i na ziemiê. Byle tylko ¿adne k³osy
siê nie rusza³y, bo po nas. Kiedy indziej znowu
posz³yœmy z siostr¹ ku Sole, by³yœmy tam umówione z grup¹ wiêŸniów, nios³yœmy im zupê. Jednak zamiast wiêŸniów pojawi³ siê na bia³ym koniu Schwarz, ssman z twarz¹ naznaczon¹ bliznami po ospie. Wiedzia³, ¿e tam bêdziemy. Rzuci³yœmy siê pêdem do ucieczki i do dziœ nie wiem,
jakim cudem siê uda³o. Dobieg³yœmy do domu
pana Skowronka na Wilczkowice, r¹ba³ drzewo
na placu. B³yskawicznie zabrali nam z ¿on¹ garnki
i rowery i ukryli nas w stodole. Wdrapa³yœmy siê
na sam szczyt stogu siana, stamt¹d przez szpary
widzia³yœmy, jak kr¹¿y na tym koniu dooko³a
domu. A pan Skowronek dalej spokojnie r¹ba³
drewno. Po godzinie Schwarz odjecha³. Emocje
opad³y, potem mia³yœmy problem zejœæ z tego stogu, bo w tych nerwach wdrapa³yœmy siê wczeœniej tak wysoko!
- Te dzia³ania opiera³y siê tylko na wewnêtrznej
moralnoœci. Nikt nie sk³ada³ przysiêgi. Wszyscy
widzieli, wszyscy wiedzieli - ale nikt nic nie s³ysza³, nikt nic nie widzia³. To by³o wzajemne zaufanie jednych w stosunku do drugich i w takim gronie ludzi - bezpieczniejsze ni¿ ka¿da formalna przysiêga. To chêæ pomocy jednoczy³a przy wspólnych
celach - stwierdza Bronis³aw Szczerbowski, kolejny Brzeszczanin ratuj¹cy wiêŸniów.
- Potrzeba wymusza³a pewne sprawy. Nie czujê
siê bohaterk¹, zrobi³am tylko to co wtedy do m³odej osoby nale¿a³o. Jak tak jeszcze czytam o tym
wszystkim myœlê sobie, ¿e jeszcze tyle wiêcej
by³o mo¿na pomóc - wiêcej listów, paczek, wiêcej tego jedzenia. …bo tyle by³o nieszczêœcia
w tym czasie. Tyle by³o nieszczêœcia… - mówi
pani Stanis³awa.
- W tamtym czasie cz³owiek jakoœ o tym niebezpieczeñstwie na ka¿dym kroku nie myœla³. By³
za m³ody, by myœleæ - dodaje ze uœmiechem pani
Aleksandra.
Jak dziêkowaæ, jak opisywaæ i do czego przyrównywaæ podobne moralne standardy? Chyba najlepszymi dowodami wdziêcznoœci za owoce ich
poœwiêceñ pozostan¹ tamte spojrzenia odbieraj¹cych jedzenie, leki, przesy³ki, tamte s³owa zapisane na kartkach meldunkowych:
Nie mo¿ecie sobie wprost wyobraziæ, jak¹ nam
sprawia radoœæ to, ¿e ktoœ jest blisko, kto o nas
myœli i dba, pomin¹wszy korzyœci materialne.
Mamy nadziejê, ¿e przy Boskiej pomocy bêdziemy mia³y jeszcze sposobnoœæ poznaæ siê osobi-

œcie i odwdziêczyæ za ca³¹ Wasz¹ dobroæ. Modlimy siê, by nic z³ego nie spotka³o Was w Waszej
bezinteresownej i ofiarnej pomocy.
Ÿ ród³o: APMAB. Mat. Ro, t. III k. 224.
Korzystaliœmy przez wiele dni nie tylko z ofiarnoœci godnej podziwu, ale równoczeœnie krzepiliœmy siê wiar¹ w Opiekê Bo¿¹ i dobroæ ludzk¹.
Szanowne Panie, zas³u¿y³yœcie na wdziêcznoœæ,
której wyrazem z naszej strony jest wielka czeœæ
dla Kobiety-Polki, nasze pokrzepienie si³y, tak
bardzo potrzebne do przetrwania naszej ciê¿kiej
doli. Mo¿e Bóg Najwy¿szy pozwoli spe³niæ nasze œlubowanie, z³o¿enia kiedyœ naszych osobistych podziêkowañ na rêce znanych nam Opiekunek. Raczcie Szanowne Panie jeszcze raz przyj¹æ wyrazy naszej g³êbokiej czci i wdziêcznoœci od tych „czterdziestu” (jesieñ 1941)
Ÿród³o: APMAB. Mat. RO, t. X k. 92.
Wprost wypowiedzieæ nie mo¿na, jak my Was
czcimy. Kochane Siostry, szacunek dla Was jest
wielki. (…) kochane, drogie panie, ja z tego transportu, który przyszed³ zesz³ego roku w czerwcu,
z 1600 zdrowych ludzi zosta³o nas zaledwie 120,
reszta umar³a…
Ÿród³o: ZPMAB. Mat. Ro, t. XXV k. 36.
Podziwiamy Wasz¹ ofiarnoœæ i dobre serca.
Wprost nie mamy s³ów podziwu. Drog¹ t¹ sk³adamy Wam serdeczne podziêkowania i wszystkich po kolei mocno i gor¹co œciskamy.
Ÿród³o: APMAB. Mat. Ro, t. X k. 82.
Piszemy dlatego, abyœcie wiedzieli z kim macie
do czynienia. Mo¿e Bóg da a wychodz¹c st¹d
podziêkujemy osobiœcie.
Ÿród³o: APMB. Mat. Ro, t. X k. 75.

Katarzyna Senkowska
*Karolina Lanckoroñska, Wspomnienia wojenne,
Kraków 2002.

Interesuj¹ca wspó³praca
22 lutego w Powiatowym Zespole nr 6
w Brzeszczach mia³o miejsce spotkanie uczniów
Technikum z pe³nomocnikiem do spraw Muzeum By³ego Hitlerowskiego Obozu Zag³ady
w Sobiborze i Prezesem Stowarzyszenia Upamiêtniania Sobiboru, Markiem Bemem.
W trakcie dwugodzinnego spotkania, dyskusji
i prezentacji filmów dokumentalnych pan Bem
opowiada³ o historii „sobiborskiej fabryki œmierci”, w której od marca 1942 roku do paŸdziernika 1943 roku Niemcy zamordowali w komorach
gazowych blisko 300 tysiêcy ¯ydów z Polski
i ca³ej Europy (Holandia, Czechy, S³owacja,
Niemcy, Austria, ZSRR, Francja). By³o to pierwsze z kilku tego typu spotkañ zaplanowanych na
ca³y rok szkolny. W paŸdzierniku bie¿¹cego
roku szko³ê w Brzeszczach odwiedz¹ edukatorzy z Holandii, którzy podziel¹ siê z pedagogami placówki swoimi doœwiadczeniami i metodami pracy z zakresu nauczania o Holocauœcie.
Jednym z efektów aktywnej obecnoœci PZ nr 6
z Brzeszcz w polsko-izraelskich seminariach poœwiêconych Holocaustowi jest nawi¹zanie
wspó³pracy z Muzeum By³ego Hitlerowskiego

ODZNACZENI
KRZY¯EM KOMANDORSKIM ORDERU
ODRODZENIA POLSKI
Pani Wanda SAWKIEWICZ
Pan Antoni TOMERA *
KRZY¯EM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Pan Henryk ÆWIKLICKI
Pani Antonina GACH *
Pan Kazimierz KAWECKI
Pani Aleksandra KO£ODZIEJCZYK
Pani Helena KWIATKOWSKA
Pan Franciszek £YSKO *
Pan Kazimierz PAW *
Pan Kazimierz PTASIÑSKI
Pan W³odzimierz SENKOWSKI
Pani Ró¿a SKLORZ
Pani Janina WAWRZYCZEK
KRZY¯EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Pani W³adys³awa BIELAS *
Pani Zofia CYLICH *
Pani Maria DAC
Pan Eugeniusz DACZYÑSKI
Pani Maria DUDEK
Pani Wanda FOLTYN *
Pan W³adys³aw FOLTYN *
Pani Józefa HANDZLIK
Pani Ewa JÊDRYSIK *
Pani Aniela KAWA *
Pani Janina PASZEK
Pani Helena PIÓREK *
Pani Zofia RAPACZ
Pani Stanis³awa SMRECZYÑSKA
Pani Kazimiera SUWA£A *
Pani Helena SZPAK *
Pani Stanis³awa ŒWI¥TKOWSKA *
Pani Anna WICHMAN *
Pani Zofia ZU¯A£EK
*Odbior¹ odznaczenia w terminie póŸniejszym.
Obozu Zag³ady w Sobiborze i Stowarzyszeniem
Upamiêtniania Sobiboru (W³odawa, woj. lubelskie) oraz udzia³ w miêdzynarodowym projekcie edukacyjnym „Nigdy nie jest za póŸno, czyli dlaczego musimy pamiêtaæ o Holocauœcie.
Sobibór… miejsce pamiêci. Sobibór… miejsce
edukacji”, który sta³ siê pierwsz¹ polsk¹ propozycj¹ programu edukacyjnego z zakresu nauczania o Holocauœcie z wykorzystaniem wiedzy na
temat niemieckiego obozu zag³ady w Sobiborze.
Projekt ma charakter miêdzynarodowy i jego zadaniem jest wymiana doœwiadczeñ miêdzy
Polsk¹, Holandi¹ i Izraelem.
Uczniowie z Brzeszcz wraz z polonistk¹, Magdalen¹ Sza³aœny ju¿ od ponad roku uczestnicz¹
w realizacji tego przedsiêwziêcia. Wspó³praca
z Muzeum zaowocowa³a kilkakrotnymi wyjazdami studyjnymi Magdaleny Sza³aœny do Holandii i Izraela, gdzie mog³a zapoznaæ siê z prac¹
holenderskich i izraelskich edukatorów, a tak¿e
funkcjonowaniem organizacji pozarz¹dowych
i archiwów. Mia³a równie¿ mo¿liwoœæ spotkañ
i rozmów ze œwiadkami historii niemieckiego
obozu zag³ady w Sobiborze, bra³a udzia³ w nagraniach filmowych wspomnieñ tych¿e œwiadków. Dwukrotnie aktywnie uczestniczy³a w miêdzynarodowych seminariach w Instytucie Yad
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Vashem nt. „Judaizm. Dzieje i kultura ¯ydów
Polskich. Holocaust”. Seminaria i kursy przeznaczone s¹ dla szkó³ i nauczycieli zajmuj¹cych
siê pedagogik¹ pamiêci zwi¹zan¹ z upowszechnianiem wiedzy o Holocauœcie, organizowane
od 1993 r. w ramach wspó³pracy miêdzy ministerstwami edukacji Polski i Izraela przez
Pañstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oœwiêcimiu wspólnie z Miêdzynarodow¹
Szko³¹ Nauczania o Holokauœcie w Instytucie
Yad Vashem w Jerozolimie. Dzia³alnoœæ edukacyjn¹ uczestnicy tych seminariów realizuj¹
po powrocie z Yad Vashem w formie autorskich
programów, wystaw, krajowych i miêdzynarodowych projektów oraz spotkañ m³odzie¿y polskiej i izraelskiej. Polscy nauczyciele chêtnie
adaptuj¹ metody edukacyjne poznane podczas
seminariów w Izraelu i w³¹czaj¹ tematykê Holocaustu do programu nauczania w rodzimym
systemie oœwiatowym. Przyczynia siê to wymiernie do upowszechniania w Polsce historii
narodu ¿ydowskiego, jego martyrologii oraz
wspó³czesnych dziejów Izraela.

Magdalena Sza³aœny

TrzeŸwoœæ bez granic
Gmina Brzeszcze wspiera kampaniê spo³eczn¹ „Prowadzê - jestem trzeŸwy”. Jest to
program edukacyjny, którego celem jest promowanie zdrowego i trzeŸwego stylu ¿ycia.
- Choæ has³a kolejnych edycji kampanii zmienia³y siê w poszczególnych latach, g³ówna myœl
pozostaje zawsze ta sama. Zdecydowanie odciêliœmy siê od kampanii spo³ecznych pokazuj¹cych w drastyczny sposób konsekwencje nadu¿ywania alkoholu. Nie chcemy szanta¿em psychicznym i strachem wymuszaæ okreœlonych zachowañ. Odwo³ujemy siê do wolnoœci cz³owieka i zwi¹zanej z ni¹ odpowiedzialnoœci. Tak¿e
do rozwagi, potrzeby szacunku i przynale¿noœci do grupy. Zachêcamy do budowania trzeŸwoœci w sobie i wokó³ siebie. Najbardziej cieszy nas olbrzymie poparcie spo³eczne, które
dostarcza nam satysfakcji i poczucia, ¿e nasza
praca przynosi wiele dobrego, ¿e zmienia na
lepsze ca³e rodziny i ich otoczenie. Akcja bêdzie trwaæ tak d³ugo, jak d³ugo ludzie zechc¹
siê w ni¹ anga¿owaæ. Kampania rozwija siê i ¿yje
swoim ¿yciem - mówi ks. Piotr Brz¹kalik,
duszpasterz trzeŸwoœci Archidiecezji Katowickiej, inicjator akcji. Obecnie zakoñczy³y siê
zdjêcia do najnowszego spotu kampanii. Scenariusz nawi¹zuje do nowego has³a „TrzeŸwoœæ
bez granic”. Spot bêdzie emitowany w TVP,
TVN oraz innych stacjach telewizyjnych - regionalnych i lokalnych, a docelowo równie¿ na
antenach stacji zagranicznych. Jego powstanie
mo¿liwe by³o dziêki dofinansowaniu Krajowej
Rady Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego oraz
zaanga¿owaniu firmy GFR Capital z Tychów.
Organizatorzy kampanii przygotowuj¹ miêdzynarodow¹ ods³onê akcji w pañstwach Unii
Europejskiej. Ich celem jest zbudowanie miêdzynarodowej wspólnoty ludzi, których ³¹czy
wola trzeŸwego i odpowiedzialnego kierowania pojazdami.

Katarzyna Wituœ
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Spojrzenie w 3D
17 lutego w krakowskim kinie Kijów zakoñczy³a siê dwudniowa konferencja Eurocinema Expo, poœwiêcona zagadnieniom zwi¹zanym z cyfryzacj¹ kin. W spotkaniu uczestniczy³o ponad 250 uczestników z ca³ej Polski
oraz goœcie z Francji, Belgii, W³och, Niemiec,
Czech, Wielkiej Brytanii i Wêgier.
W trakcie konferencji omówiono m.in.:
wp³yw cyfryzacji na rozwój regionów i kultury,
kwestie finansowania kin 3D, a tak¿e mo¿liwoœci p³yn¹ce z wykorzystania kontentów alternatywnych. W ramach dwudniowego forum spotkali
siê przedstawiciele: kin studyjnych i lokalnych,
domów i oœrodków kultury oraz instytucji prowadz¹cych dzia³alnoœæ kinow¹. W trakcie konferencji omówiono przede wszystkim sposoby pozyskiwania funduszy na cyfryzacjê kina, pocz¹wszy od œrodków publicznych, wsparcia PISF, Filmoteki Narodowej, poprzez model VPF a skoñczywszy na leasingach bankowych. Przedstawiono równie¿ szczegó³owo Ma³opolsk¹ Sieæ Kin
Cyfrowych - pionierski projekt cyfryzacji kin lokalnych w Europie, wykorzystuj¹cy œrodki z funduszy strukturalnych. Elisabetta Brunella z MEDIA Salles zobrazowa³a natomiast najnowsze statystyki dotycz¹ce kina cyfrowego, m. in. weryfikuj¹ce liczbê ekranów cyfrowych w Europie.

Jak oszczêdzaæ ciep³o?
W poprzednim numerze OB pisaliœmy na
temat oszczêdzania energii elektrycznej. Tym
razem radzimy jak obni¿yæ rachunki za
ogrzewanie.
Wed³ug ekspertów osoby do 45 lat najlepiej czuj¹
siê w pomieszczeniach, w których temperatura
wynosi 19-21°C, niemowlaki i osoby starsze preferuj¹ temperaturê o 1-2 stopnie wy¿sz¹. Noc¹,
w pustym salonie i pokojach mo¿emy zmniejszyæ
temperaturê o kilka stopni ustawiaj¹c zawór termostatyczny na ni¿sze wartoœci. Nie nale¿y go
ca³kowicie zakrêcaæ. Gdy œpimy i jesteœmy zdrowi, temperatura w pomieszczeniu nie powinna
przekraczaæ 18°C. W przypadku naszej d³u¿szej
nieobecnoœci, zawór termostatyczny mo¿e zostaæ
przykrêcony do minimum, ale nie ni¿ej, jak do
temperatury 16°C. Nie dopuszczajmy do wych³odzenia mieszkania - ponowne ogrzanie trwa dosyæ d³ugo. Ponadto warto zas³aniaæ okna, zw³aszcza po zmierzchu i zim¹, jednak nie róbmy tego
przez obudowy, grube zas³ony, meble itp. Zablokowane w ten sposób grzejniki, jak i zamontowane na nich suszarki na rêczniki mog¹ poch³on¹æ nawet 20 proc. ciep³a. Podstaw¹ jest zadbanie o dobry stan techniczny okien i drzwi. Jeœli
wietrzymy mieszkanie - róbmy to krótko acz intensywnie. Dziêki zawieszonym nad kaloryfera-

Data konferencji zbieg³a siê z pierwsz¹
rocznic¹ cyfryzacji kina „Wis³a” w Brzeszczach. Na spotkaniu w krakowskim kinie
Kijów dyrektor Oœrodka Kultury Ma³gorzata Wójcik mog³a wiêc podzieliæ siê
uwagami na temat trudnoœci, korzyœci i innych doœwiadczeñ ró¿nego rodzaju, jakie
przynosi ze sob¹ taka inwestycja. Na tych,
którzy przybyli do Oœrodka Kultury by
wspólnie œwiêtowaæ kinowy „roczek”,
czeka³ tort i projekcja filmów w 3D. Rocznicowy
repertuar zosta³ tak dobrany, by w 30-minutowym
seansie ukazaæ jak w pigu³ce wszystkie zalety
nowej technologii. Po szaleñczej jeŸdzie na bryle
lodu wiêkszoœæ pasa¿erów pêdz¹cej kolejki (siedz¹cych w kinowych fotelach) mia³a przynajmniej
lekkie zawroty g³owy. Nastêpnie goœcie zostali
zaproszeni do pomieszczenia, w którym obs³uguje siê nowoczesny projektor, gdzie mogli zadawaæ pytania dotycz¹ce realizacji, przysy³ania
oraz wyœwietlania filmów kierownicze kina,
Anecie W¹drzyk.
Leitmotivem krakowskiej konferencji sta³o siê
pytanie, pojawiaj¹ce siê w trakcie ró¿nych prelekcji: Czy nowe technologie, sprawi¹, ¿e kino
ulegnie ca³kowitej komercjalizacji? W¹tpliwoœci
rozwia³a ostatecznie Marta Materska-Samek Koordynator Projektu MSKC, stwierdzaj¹c:
- Wystarczy popatrzeæ na krakowskie kino Mikro, które nie straci³o swojego charakteru. Mikro
jest dalej kinem studyjnym, graj¹cym repertuar
europejski, nale¿¹cym do sieci Europa Cinemas,
a z drugiej strony wykorzystuj¹cym nowe mo¿liwoœci. Mamy transmisje z National Theatre w
Londynie, transmisje baletów z Teatru Bolszoj oraz
z opery paryskiej. Nie nale¿y wiêc baæ siê nowych
rozwi¹zañ, ale umiejêtnie je wykorzystywaæ.

Red. : Audra

mi pó³kom, ciep³e powietrze powêdruje na œrodek pokoju zamiast pod sufit (gdzie siê oziêbi).
Natomiast monta¿ ekranów, które odbijaj¹ promieniowanie cieplne i izoluj¹ - nie dopuszczaj¹c
do ogrzewania œciany, pozwala na zaoszczêdzenie oko³o 4 proc. kosztów ogrzewania. SprawdŸmy czy w naszym budynku nie przegrzewane s¹
pomieszczenia gospodarcze: suszarnie, pralnie,
piwnice. To dobre miejsca na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Nie popadajmy jednak w przesadn¹ oszczêdnoœæ i nie likwidujmy wszystkich
grzejników w pomieszczeniach niemieszkalnych.
Takie dzia³anie mo¿e byæ przyczyn¹ powa¿nych
zniszczeñ spowodowanych przez przemarzanie
œcian (mo¿e pojawiæ siê na nich wilgoæ, grzyb
lub rdza). Spowoduje to równie¿ koniecznoœæ
dostarczenia wiêkszej iloœci ciep³a do pomieszczeñ mieszkalnych s¹siaduj¹cych z takimi pomieszczeniami. Usterki w budynku - brak szyb
na klatkach schodowych, suszarniach, pralniach,
piwnicach, nie domykaj¹ce siê drzwi wejœciowe,
intensywne grzanie grzejników na klatkach schodowych, ubytki w izolacji instalacji centralnego
ogrzewania - jak najszybciej zg³aszajmy do administratora budynku, nie zapominaj¹c jednoczeœnie, aby samemu zamykaæ drzwi i okna na klatkach schodowych.
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Zrób sobie prezent i zbadaj siê!
danie piersi. Podobnie rzecz ma siê w przypadku nowotworu szyjki macicy. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e na raka szyjki macicy nie chorujemy dziedzicznie - wywo³uje go wirus brodawczaka
ludzkiego (HPV). W tym przypadku mo¿liwe
jest wczesne szczepienie dziewczynek (w wieku 11-18 l.), które nie rozpoczê³y jeszcze wspó³¿ycia (bezobjawowo nosicielem mo¿e byæ mê¿czyzna, wirus przenosi siê drog¹
Statystyki s¹ bezlitosne - 12 tys.
p³ciow¹). Typy HPV oznakobiet co roku umiera na raka
czone numerami 16 i 18 s¹
piersi, a 4 tys. na raka szyjki manajbardziej niebezpieczne
cicy. Rak piersi zajmuje drug¹
spoœród stu wyodrêbniopozycjê w niechlubnym rankingu
nych odmian wirusa i to one
najczêstszych chorób w Europie.
odpowiedzialne s¹ za ok.
W Polsce po³owa choruj¹cych
70% przypadków raka szyjkobiet umiera, gdy¿ nowotwór
ki macicy. Jednak kluczow¹
zosta³ wykryty zbyt póŸno. Aby
rolê w czynnoœciach zapotemu przeciwdzia³aæ, powinno siê
biegaj¹cych chorobie odpodejmowaæ dzia³ania uœwiadagrywaj¹ badania cytolomiaj¹ce, które sprzyjaj¹ kszta³togiczne (powinny byæ wykowaniu odpowiednich dla zdrowia
nywane coroczne od mopostaw i przekonañ. Dotyczy to
mentu ukoñczenia 20 l.,
zarówno s³u¿by zdrowia, jak i ca- http://ewaa2006.blog.onet.pl/
zw³aszcza gdy kobieta przyj³ego spo³eczeñstwa. Organizowane s¹ ró¿nego
muje hormony). Cytologia to badanie bezp³atrodzaju akcje promocyjne, kampanie medialne
ne wykonywane w ka¿dym gabinecie ginekoi prozdrowotne, powstaj¹ nowe stowarzyszelogicznym. Niestety - mimo prowadzonej od
nia ucz¹ce w³aœciwych nawyków (np. w Brzeszwielu lat kampanii i coraz wiêkszej œwiadomoczach dzia³a Stowarzyszenie Amazonek),
wszystko po to, by uzmys³owiæ koniecznoœæ
kontrolowania stanu zdrowia. Wczesne zmiany chorobotwórcze mo¿na wykryæ samodzielnie, dlatego ka¿da kobieta po 20. roku ¿ycia
„Wychowuj¹ jedynie Ci, którzy
powinna dokonywaæ comiesiêcznej samokonmaj¹ nadziejê”.
troli piersi. Jednak dok³adniejszymi metodami
J. Tischner
s¹ badania - mammograficzne i ultrasonograKa¿da zmiana w ¿yciu cz³owieka, funkcjoficzne. Mammograf wykrywa zgrubienia nawet
nowaniu spo³eczeñstw, organizacji, stowarzytrzy lata wczeœniej, ni¿ mo¿na je wykryæ palszenia, urzêdu czy instytucji rodzi pytania: dlacami i pozwala zobaczyæ zmiany mniejsze ni¿
czego?, w czyim interesie?, co zyskamy?, a ile
1 cm, co daje szansê uratowania kobiety. Wczestracimy? To normalne reakcje ludzi zaintereœnie wykryty rak piersi jest wyleczalny, a guz
sowanych. Towarzysz¹ one równie¿ decyzji rady
mo¿na usun¹æ zachowuj¹c pierœ. Nowotwór ten
powiatu oœwiêcimskiego ³¹cz¹cej ponadgimnazagra¿a szczególnie Paniom które skoñczy³y 50
zjalne szko³y w naszej gminie: PZ nr 6 Szkó³
lat. Czynnikiem wzmagaj¹cym ryzyko jest:
Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych im. Prof.
póŸna menopauza (po 55 roku ¿ycia), póŸne
Kazimierza Bielenina w Brzeszczach i PZ nr 7
urodzenie dziecka (lub bezdzietnoœæ), wczesna
pierwsza miesi¹czka (przed 12 r. ¿.), czy obecSzkó³ Agrotechnicznych i Zawodowych w Janoœæ przypadków choroby w rodzinie. M³odwiszowicach. Decyzja w³adz powiatu nie jest kasze kobiety (30-40 l.), powinny przynajmniej
prysem chwili czy zabaw¹ polityczn¹. To wyraz na dwa lata zrobiæ ultrasonograficzne bamóg ekonomiczny i bezwzglêdna potrzeba spo³eczna, wynikaj¹ca z olbrzymiego spadku demograficznego. Mamy o wiele mniej m³odzie¿y. GeDy¿ury aptek w marcu
neralnie w kraju trwa proces likwidacji i zmykania ma³ych szkó³, sprzeda¿y obiektów oœwiaARNIKA ul. S³owackiego 4
towych! Czy to jest przemyœlane? Chyba nie, bo
11.03 - 18.03
gdy poprawi siê sytuacja demograficzna trudno
08.04
bêdzie odzyskaæ obiekty i odtworzyæ szko³y. Te
CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
dzia³ania
to pozorne oszczêdnoœci i chwilowy
11.03
zysk.
A
przecie¿
oœwiata to instytucja, na której
01.04 - 08.04
nie wolno oszczêdzaæ, to jedyna pewna inweSIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
stycja w przysz³oœæ ka¿dego zorganizowanego
18.03 - 25.03
spo³eczeñstwa. Ale o tym mimo wielu przestróg
SYNAPSA ul. £okietka 39
wybitnych obywateli ziemi rz¹dz¹cy zapomi25.03 - 01.04
naj¹. W kampaniach wyborczych oœwiacie nadaj¹ priorytet, z potem wszystko pozostaje „po
* dy¿ur nocny trwa od godz. 20.00 do 8.00
staremu”. Pañstwo ma konstytucyjny obowi¹zek
dnia nastêpnego.
zapewniæ nam bezp³atn¹ oœwiatê, ale ten oboCzego mog³yby ¿yczyæ sobie kobiety z okazji ich œwiêta? Oczywiœcie na pierwszym miejscu stawiane jest zdrowie. Jak brzmi przys³owie - „Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ”. W tym
kontekœcie od razu na myœl nasuwaj¹ siê badania okresowe. Niestety œwiadomoœæ kobiet w zakresie profilaktyki nowotworowej
w dalszym ci¹gu pozostaje niedostateczna.

œci spo³ecznej - regularnym badaniom poddaje
siê zaledwie 25% Polek. Byæ mo¿e jest to zwi¹zane ze wstydem (faktem jest, ¿e choroby te
dotycz¹ najbardziej intymnych czêœci kobiecego cia³a) i strachem - przed diagnoz¹. Powodem jest równie¿ ograniczony dostêp do placówek zdrowotnych, specjalistycznego sprzêtu (np. w niewielkich miejscowoœciach), czy
wysoki koszt badania. W rejonach gdzie nie ma
stacjonarnego sprzêtu, co pewien czas przyje¿d¿a mammobus z odpowiednim aparatem
mammograficznym i wykwalifikowanym personelem. W Brzeszczach ostatni raz pojawi³ siê
w paŸdzierniku 2009 roku (paŸdziernik to Miesi¹c Walki z Rakiem Piersi).W przypadku, gdy
od ostatniego badania finansowanego przez
NFZ up³ynê³y pe³ne dwa lata lub rok, lub jeœli
w rodzinie zdarza³y siê przypadki zachorowania na raka piersi - badanie by³o bezp³atne. Poza
tym w ramach „Programu Profilaktyki Raka
Piersi” oraz „Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy” Zespó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Oœwiêcimiu wykonuje bezp³atne badania mammograficzne (u kobiet w wieku 50-69
lat, ubezpieczonych w NFZ, które nie mia³y
wykonywanej mammografii w ci¹gu 24 miesiêcy), oraz bezp³atne dzia³ania cytologiczne.
Jak widaæ - mo¿liwoœci jest wiele. Wystarczy
pokonaæ w³asne uprzedzenia, aby w pe³ni cieszyæ siê zdrowiem.

Ma³gorzata Chrzanowska

Czas trudnych decyzji
wi¹zek koñczy siê na przekazaniu gminom
i powiatom subwencji oœwiatowej na ucznia.
Resztê obowi¹zków ceduj¹c na samorz¹dy.
Mniej uczniów, mniej pieniêdzy, a utrzymaæ
trzeba obiekty szkolne, kadry pedagogiczne i administracyjne. Oferta na rynku oœwiaty ponadgimnazjalnej jest du¿a, wiêc likwidacja s³abszych iloœci¹ szkó³ nie jest problemem. W naszej gminie jest to kolejne po³¹czenie szkó³ ponadgimnazjalnych. Dziêki pierwszemu po³¹czeniu Zasadniczej Szko³y Górniczej z Zespo³em
Szkó³ Gastronomicznych i Handlowych w Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
pozwoli³o nie tylko przetrwaæ „nowej szkole”,
ale ponownie uruchomiæ oddzia³y górnicze.
Obecne po³¹czenie gwarantuje pozostawienie
wszystkich kierunków kszta³cenia oraz obu
obiektów oœwiatowych. Oferta edukacyjna dla
m³odzie¿y pozostaje nadal bardzo atrakcyjna. O
posadach czêœci grona pedagogicznego decydowa³ bêdzie nabór do zaproponowanych kierunków kszta³cenia. Nast¹piæ bêdzie musia³a niewielka redukcja zatrudnienia w administracji
i obs³udze. Mam nadziejê, ¿e kierownictwo przeprowadzi ten proces w sposób odpowiedzialny.
Du¿a, mocna szko³a bêdzie konkurencyjna dla
innych szkó³. Jej oferta nadal pozostanie atrakcyjna dla m³odzie¿y naszego i s¹siednich powiatów. Jesteœmy przecie¿ jedyn¹ szko³¹ w Ma³opolsce, której absolwenci z klas górniczych
otrzymuj¹ pracê po ich ukoñczeniu. Razem staniemy siê mocniejsi, a nasza m³odzie¿ bêdzie
mia³a zapewnion¹ pe³n¹ bazê kszta³cenia.

Józef Stolarczyk
Odg³osy Brzeszcz
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Mamo, nie rób tego! Zrób tak! Zaraz!!!
Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Noworyt¹,
psychologiem, terapeut¹ uzale¿nieñ.
Katarzyna Senkowska: Problemy na linii rodzice kontra dzieci zwykle kojarz¹ siê z okresem dojrzewania tych ostatnich, czasem buntu zwi¹zanym z budowaniem w³asnej, doros³ej to¿samoœci. Jednak w ostatnich latach
coraz czêœciej do poradni psychologicznych
zg³aszaj¹ siê matki i ojcowie, którzy nie potrafi¹ poradziæ sobie ze swoimi kilkuletnimi
pociechami.
Barbara Chrz¹szcz-Noworyta: W mojej ocenie
istniej¹ dwie g³ówne przyczyny problemów na
tym polu: niedostateczna iloœæ czasu poœwiêcanego dzieciom oraz niew³aœciwe metody wychowawcze. Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e odpowiednie
wychowanie ma³ego cz³owieka jest procesem,
który wymaga ze strony rodziców zaanga¿owania, trudu, nak³adu czasu. Po¿¹danym efektem jest
wpojenie dziecku zasad, w³aœciwych norm postêpowania, które z czasem uzna ono za swoje w³asne. W dzisiejszym œwiecie, przy zawrotnym tempie ¿ycia, robieniu kariery czy nawet zwyk³ej, codziennej pracy od 7.00 do 15.00, doœæ trudno znaleŸæ czas i si³y na to, by poœwiêciæ dziecku kilka
chwil. To fakt. Przy powy¿szym racjonalnym
stwierdzeniu jednoczeœnie trzeba wyraŸnie postawiæ drugie, mimo, ¿e mo¿e ono zabrzmieæ doœæ
bezlitoœnie: nic nie jest i nigdy nie bêdzie w stanie tego zrekompensowaæ. ¯adne zabawki, nowe
gry czy sporadyczne, okazjonalne wypady ca³¹
rodzin¹, nie s¹ w stanie zast¹piæ kilku chwil codziennie spêdzanych razem, normalnej rozmowy
po powrocie ze szko³y czy przedszkola. Nie nadrobi siê straconego czasu i nie ma co siê oszukiwaæ - w momencie, gdy sobie to jasno uœwiadomimy, mo¿na jedynie zmieniæ nawyki i „obraæ
dobry kurs”, jednak straconych okazji nic nie
przywróci. Wa¿ne, by o tym zawsze pamiêtaæ.
Warto równie¿ mieæ jasn¹ œwiadomoœæ tego
komu, a raczej czemu si³¹ rzeczy powierzamy malucha zostawiaj¹c go samemu sobie przed ekranem telewizora czy komputera. Rzeczywistoœæ
wykreowana przez te œrodki przekazu najczêœciej
charakteryzuje siê pe³ni¹ wolnoœci i swobody jednak bez poszanowania praw, bez szacunku dla
drugiego cz³owieka. Wiadomo, na jakiej zasadzie
dzia³aj¹ choæby gry komputerowe - bohater „zabije siê”, ale przecie¿ ma w zapasie jeszcze kilka
niezale¿nych, odnawialnych istnieñ. W praktyce
nic siê wiêc nie stanie, jeœli „zginie”. Chocia¿ dla
nas mo¿e siê to wydawaæ absurdalne, dzieci niezwykle szybko przejmuj¹ takie wzorce. Nie, to
wcale nie oznacza, ¿e bêd¹ skakaæ z ósmego piêtra bloku z niezachwianym poczuciem bezpieczeñstwa (choæ zdarza³y siê i takie przypadki).
Chodzi raczej o to, ¿e w ich podœwiadomoœci na
ca³e ¿ycie zakie³kuje przekonanie, ¿e ka¿d¹ sytuacjê da siê „zresetowaæ”, ¿e mog¹ raniæ, zawaliæ
sprawê bez powa¿niejszych konsekwencji, bo
przecie¿ zawsze czeka na nich druga (trzecia,
czwarta, piata, …) szansa, by prze¿yæ dan¹ sytuacjê jeszcze raz. Tymczasem, jak wiemy, samo
¿ycie i chwile z których siê sk³ada, jest niepowtarzalne i wyj¹tkowe w ka¿dym niepowracalnym przeb³ysku. Lekcewa¿enie ¿ycia, którego
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uczy wiêkszoœæ gier komputerowych w póŸniejszym czasie skutkuje przemoc¹, czyli wszystko
sprowadza siê w koñcu do braku poszanowania
dla drugiego cz³owieka. Drug¹ przyczyn¹ problemów, które stwarzaj¹ dzieci, s¹ metody wychowawcze stosowane przez rodziców. Mimo,
i¿ s¹ one bardzo ró¿ne: od przyzwalania na

wszystko do surowego karania, najczêœciej ³¹czy
je jedna wspólna cecha - problemy z wytyczaniem granic. Jest to proces, w którym rodzice
ucz¹ swe pociechy obowi¹zuj¹cych zasad i oczekiwanych zachowañ. Pos³uguj¹ siê przy tym takimi narzêdziami jak s³owa i dzia³ania, jednak¿e wiêkszoœæ rodziców znacznie wa¿niejsz¹ rolê
przypisuje tym pierwszym. „Posprz¹taj pokój,
zanim zaczniesz siê bawiæ” - ale to mama sprz¹ta pokój, kiedy dziecko idzie siê bawiæ. Jej dzia³ania dodaj¹ wiêc jasny komunikat: „Nie musisz tego robiæ, jeœli nie chcesz”. Czy jest zatem jakaœ zasada dotycz¹ca sprz¹tania pokoju
przed zabaw¹? Efekt tych sprzecznych komunikatów jest przeciwny do zamierzonego. Prowokuj¹ one dziecko do testowania i oporu, a tak¿e
s¹ Ÿród³em konfliktów.
K. S.: W wieku XX wprowadzone zosta³y na
szersz¹ skalê metody wychowania bezstresowego, poparte autorytetem wielu psychologów. Sam pomys³ nie jest bynajmniej nowy,
ju¿ w osiemnastym stuleciu we Francji pozwalano niektórym dzieciom rozwijaæ siê, a raczej rosn¹æ bez ¿adnej ingerencji w ich zachowanie. Dziœ ju¿ oficjalnie uznano takie podejœcie za jedn¹ z najwiêkszych pomy³ek w tym
aspekcie. Jakie mia³o ono konsekwencje i na
czym owe b³êdy siê opiera³y?
B. Ch-N.: Kontrowersyjne metody, tzw. przyzwalaj¹ce, pojawi³y siê w latach ‘60 i ‘70 XX
wieku. Wyros³y z szerszego przekonania, ¿e
wszystkie relacje miêdzyludzkie, w tym równie¿
te dotycz¹ce wiêzi dzieci i ich rodziców, powinny byæ oparte na wolnoœci, równoœci i partnerstwie. Brzmi bardzo ³adnie i szlachetnie, jednak
(podobnie jak szczytne za³o¿enia marksizmu)
idea ta nie sprawdza siê na polu wychowawczym. Wolnoœæ bez granic nie jest demokracj¹.
Zamiast tego przekszta³ca siê w anarchiê. Dzieci wychowywane w oparciu o takie zasady nie
przejawiaj¹ szacunku dla norm i autorytetów, nie
ucz¹ siê jak odpowiedzialnie korzystaæ z wol-

noœci. Najczêœciej myœl¹ g³ównie o sobie oraz
maj¹ nadmierne poczucie si³y i kontroli. Bezstresowo wychowywane maluchy, które nie maj¹
jasno okreœlonych komunikatów na temat obowi¹zuj¹cych zasad i oczekiwañ czêsto wyrastaj¹
na „ma³ych terrorystów”, z którymi nie mog¹
wytrzymaæ zarówno rodzice jak i otoczenie,
w którym takie dzieci przebywaj¹ (rodzeñstwo,
nauczyciele, koledzy). Najczêœciej rz¹dz¹ one rodzicami i wprowadzaj¹ „psychiczny terror”. Niew¹tpliwie nale¿y takim zachowaniom przeciwdzia³aæ, a jeœli maj¹ ju¿ one miejsce, zrewidowaæ swoje metody wychowawcze i je zmieniæ.
Niech najlepsz¹ zachêt¹ (oprócz przywrócenia
spokoju i harmonii w domu) stanie siê wówczas
œwiadomoœæ tego, jak¹ krzywdê wyrz¹dzamy
dziecku pozwalaj¹c, by „wesz³o nam na g³owê”.
W ten sposób ca³kowicie odbieramy mu poczucie bezpieczeñstwa, tak nies³ychanie istotne dla
prawid³owego rozwoju naszej latoroœli! Jeœli
zgadzamy siê na wszystko („Proszê bardzo, tu
masz œniadanie. Tak, dzisiaj to jest na œniadanie, tym razem nie zapiekanki. Przestañ krzyczeæ. Nie krzycz! Uspokój siê!!! Dobrze, dostaniesz zapiekanki, tylko b¹dŸ w koñcu cicho!!!”), wysy³amy tym samym jasny komunikat: jestem za s³aba/y, by tobie, ma³emu dziecku siê przeciwstawiæ, tym bardziej by obroniæ ciê przed prawdziwym niebezpieczeñstwem. By ci dobrze doradziæ, zaopiekowaæ
siê tob¹, zadbaæ o twoj¹ przysz³oœæ. Dzieci
musz¹ po prostu wiedzieæ i czuæ, ¿e my jako
rodzice zapewniamy im poczucie bezpieczeñstwa. Poza tym to my ustalamy, jak daleko mog¹
siê one posun¹æ oraz co siê dzieje, gdy posun¹
siê za daleko.
K.S.: Jak nale¿y wiêc postêpowaæ, gdzie le¿y
z³oty œrodek, czy raczej doskona³a metoda?
B. Ch-N.: Wychowanie dzieci powinno opieraæ
siê na prostej zasadzie konsekwentnie, ale z szacunkiem, bez poni¿ania, krzyku i agresji. W procesie wychowania istotn¹ rolê odgrywaj¹ wytyczane dziecku granice. Wœród b³êdów, które najczêœciej pope³niaj¹ rodzice jest to, o czym mówi³am ju¿ wczeœniej, mianowicie wykorzystywanie
g³ównie s³ów, a z „czynami” bywa ró¿nie (jeœli
t³umaczymy, ¿e kopanie kolegi jest z³eeeee, a jakiœ
czas póŸniej sami wymierzamy dotkliwe klapsy za bójkê z siostr¹). To nie jest dobry przekaz.
Podobnie z ustalaniem granic - zbyt restrykcyjnie zahamuj¹ rozwój dziecka i prowokuj¹ bunt,
nie naucz¹ go odpowiedzialnoœci za swoje dzia³ania. Zbyt szerokie natomiast i, co gorsze: p³ynne w zale¿noœci od nastroju rodzica czy jego samopoczucia, doprowadz¹ do tego, ¿e dziecko za
ka¿dym razem bêdzie badaæ, na ile mo¿e zmieniæ
okolicznoœci i jak wywieraæ wp³yw na to czego
chce mama/tata i czego chce ono samo. Roœnie
nam wiêc ma³y manipulant. Wa¿ne, by dok³adnie
okreœlaæ konsekwencje, jakie dziecko poniesie za
przekraczanie tych granic - bez targowania, bez
k³ótni - prosta, stanowcza konsekwencja w egzekwowaniu zapowiedzianych kar - a tak¿e limity,
np. czasowe (Zamiast „Nie wracaj zbyt póŸno”,
lepiej okreœliæ jasno „Tylko wróæ przed 20.00”).
Wa¿ne równie¿, by rodzice trzymali wspólny front
w ustalaniu tych zasad, (by nie dochodzi³o do
sytuacji „Widzisz, ty mi nie pozwalasz, a tata

WYWIAD
mi pozwoli³!”) Wtedy dziecko ma poczucie ¿e
ustalenia maj¹ prawdziwy sens, a nie s¹ jedynie
kaprysem rodziców.
K.S: Wychowanie to praktyka, praktyka,
praktyka, jak czêsto mo¿na siê przekonaæ: z teoriami bywa ró¿nie. Mo¿e jeszcze kilka pomocnych wskazówek przydatnych w dzia³aniach
m³odych rodziców?
B. Ch-N.: Hmmm, nale¿y zwracaæ uwagê na drobiazgi, w³aœnie w „nieznacz¹cych”, codziennych
sytuacjach wszystko siê rozgrywa. Uœwiadamiajmy dziecku, ¿e kiedy porozrzuca zabawki/ zrobi
jakieœ g³upstwo, nie zjawi siê mama/ ktokolwiek,
by po nim posprz¹taæ lub naprawiæ jego b³¹d. To
uczy odpowiedzialnoœci i obowi¹zkowoœci. Nie
nale¿y te¿ ignorowaæ niew³aœciwego zachowania
w nadziei, ¿e samo przejdzie, nie ma cudów - psychika dziecka nie dzia³a na takiej zasadzie. Powstrzymujmy siê te¿ od wychowawczego lania na zasadzie „by poczu³o jak to jest”, jeœli
samo bije innych. Pamiêtajmy równie¿, ¿e komunikat, który przekazujemy dziecku powinien dotyczyæ zachowania, a nie oceny jego osoby - „Nie
bij siê z bratem”, zamiast „Nie b¹dŸ ³obuzem”,
„Nastêpnym razem musisz bardziej przy³o¿yæ siê
do powtórek przed sprawdzianem” zamiast „Ale¿
z ciebie mato³!”. Dalej - kwestia obowi¹zków domowych. W wielu domach to pole swoistej próby si³ - ile uda siê dziecku narzuciæ (czyli potwierdziæ swoj¹ w³adzê nad nim) kontra od ilu mo¿na
siê wymigaæ (i udowodniæ sobie, ¿e w³aœciwie
rodzice nie maj¹ nade mn¹ ¿adnej w³adzy, nie
s¹ w stanie mnie do niczego zmusiæ). Jeœli pod³o¿em s¹ podobne za³o¿enia, nic dobrego z tego
nie wyniknie. Trzeba zmieniæ myœlenie i podejœcie - ustalona wspólnie z dzieckiem lista obowi¹zków ma uczyæ go obowi¹zkowoœci, ale jednoczeœnie dawaæ poczucie, ¿e jego praca jest
wa¿na i istotna. Jego pomoc naprawdê siê liczy
i ma obiektywne znaczenie. Kolejna wa¿na podpowiedŸ - nie porównujmy naszego dziecka
z rówieœnikami - „Zobacz, jak Madzia ³adnie
siê zachowuje, czemu ty te¿ tak nie mo¿esz?”.
To pozbawia dziecka indywidualnoœci, a przecie¿
powinno siê czuæ kochane i wyj¹tkowe, na tym
oprze swoj¹ kszta³tuj¹c¹ siê samoocenê. W chwilach kryzysu starajmy siê braæ pod uwagê równie¿ to, ¿e g³oœne, agresywne zachowanie czêsto
jest rozpaczliw¹ prób¹ zwrócenia na siebie uwagi (jeœli nie potrafiê przynosiæ samych pi¹tek
jak siostra, niech siê mn¹ zainteresuj¹ w inny
sposób), a dodatkowo nasz podniesiony ton g³osu œwiadczy, ¿e straciliœmy panowanie nad sytuacj¹. I na koniec, niezwykle wa¿na rzecz… pomaga ona ³atwiej spe³niaæ powy¿sze warunki,
a niektóre s¹ bez niej wrêcz zupe³nie puste. Uczmy
dzieci radoœci ¿ycia. Cieszmy siê z nimi nie tylko
z nowych zabawek, ale przede wszystkim z pysznego deseru, z przedstawienia w przedszkolu, ze
spaceru w sobotnie popo³udnie, z tego ¿e tak piêknie pada ciep³y deszcz i z tego, ¿e padaæ w³aœnie
przesta³o i mo¿na iœæ pograæ w pi³kê. Pomaganie
dzieciom w odkrywaniu radoœci ¿ycia uchroni je
w przysz³oœci przed destrukcyjnymi postawami,
które prowadz¹ do depresji, bezsensownego nara¿ania siê na niebezpieczeñstwa lub powoduj¹
ucieczkê w alkoholizm i narkotyki.

Katarzyna Senkowska

Zaproszenie na warsztaty
Klub Integracji Spo³ecznej w Brzeszczach
zaprasza 5 i 7 kwietnia na ciekawe warsztaty
pt. „Moje dziecko mnie z³oœci!”.
Jeœli twoje dziecko wyprowadza ciê z równowagi, doprowadza do „szewskiej pasji”, masz ochotê wyjœæ, uciec, i w ogóle zrezygnowaæ z roli rodzica - to koniecznie przyjdŸ na warsztaty „Moje
dziecko mnie z³oœci!”. Agresywne emocje wzglêdem w³asnego dziecka czêsto wi¹¿¹ siê z doznaniem uczucia bezradnoœci. Organizowane przez
KIS w Brzeszczach zajêcia pomog¹ konstruktywnie radziæ sobie z gwa³townymi doznaniami, wyjaœni¹ dlaczego dzieci nas irytuj¹ i co robiæ, ¿eby
z³oœæ nie wymknê³a siê nam spod kontroli. Warsztaty trwaæ bêd¹ 5 i 7 kwietnia od godz. 9.00 do
11.00 w Klubie Integracji Spo³ecznej w Brzeszczach, przy ulicy Mickiewicza 2 (by³y Dom Górnika, wejœcie od strony targu. III piêtro). Ponadto
w tym roku KIS planuje zorganizowanie warsztatów: „Jak mówiæ, ¿eby dzieci s³ucha³y; jak s³uchaæ, ¿eby dzieci mówi³y” podejmuj¹cych sposoby nawi¹zywania wspó³pracy, skutecznoœci
i nieskutecznoœci pochwa³ oraz kar, a tak¿e ucze-

nia rodzicielstwa dojrza³ego i satysfakcjonuj¹cego. Kolejne warsztaty dotyczyæ bêd¹ relacji miêdzy rodzeñstwem - „Rodzeñstwo bez rywalizacji, czyli jak pomóc dzieciom ¿yæ w zgodzie” oraz
„Sk¹d siê bior¹ dzieci, czyli o tym, jak rozmawiaæ o seksie.” Ciekawie zapowiadaj¹ siê równie¿ zajêcia z zakresu wzmacniania umiejêtnoœci
spo³ecznych - „Leñ na kanapie, czyli ró¿nice miêdzy kobietami, a mê¿czyznami”. Kolejny blok
tematyczny zwi¹zany jest z upowszechnianiem
zdrowego stylu ¿ycia poprzez prawid³owe rozdysponowanie wolnego czasu - „Warsztaty dla
dzieci w mieœcie - co zrobiæ z czasem: gry i zabawy rozwijaj¹ce kreatywnoœæ, aktywnoœæ”.
Natomiast kursy szkoleniowe typu - „Mama
idzie do pracy” - maj¹ za zadanie rozwianie w¹tpliwoœci i dylematów kobiet pragn¹cych realizowaæ siê zawodowo. W ramach spotkañ organizowane bêd¹ rozmowy z pracodawcami, czy
wspó³praca z Powiatowym Urzêdem Pracy wszystko po to, by wypracowaæ odpowiednie
formy postêpowania wobec osób pozostaj¹cych
bez pracy.

KaW

Ferie zimowe -- „W poszukiwaniu wra¿liwoœci
ratura, ekspresja plastyczna, teatralna, zabawy
i kreatywnoœci”
ruchowe, skutkiem czego powstawa³y wspania³e
Przygotowuj¹c ofertê tegorocznych ferii zimowych kierowaliœmy siê podejmowaniem
dzia³añ, które mog³yby wzmocniæ i rozbudziæ
kreatywnoœæ dzieci i m³odzie¿y. Wiêcej dobrych pomys³ów, to wiêcej fantastycznej, ciekawej i rozwijaj¹cej zabawy.
Niejednokrotnie uczestników zajêæ wystarczy jedynie zachêciæ do aktywnoœci, rozbudziæ ró¿nego rodzaju talenty i podsun¹æ alternatywê do reklamowanych „hitów”, siedzenia przed komputerem czy telewizorem. Najczêœciej dzieci dzia³aj¹ spontanicznie i ¿ywio³owo, od doros³ych
potrzebuj¹ natomiast pomocy w przygotowaniu
„kreacji”, zainteresowania i pozostawienia im
wolnoœci tworzenia. Daj¹c dzieciom do rêki plastelinê, no¿yczki, kredki, flamastry, farby, kolorowy papier, pozwalaj¹c im siê ruszaæ i gestykulowaæ, tworzyæ, kreowaæ, mo¿na zobaczyæ jak
ogromny tkwi w nich potencja³. Przy dobrze dobranych æwiczeniach i zajêciach najbardziej
nieœmia³e o¿ywiaj¹ siê i szybko nawi¹zuj¹ kontakt z pozosta³ymi uczestnikami. O potrzebie integracji w grupie, poszukiwaniu i wyzwalaniu
twórczej aktywnoœci œwiadczy fakt jak wiele
uczestników odwiedzi³o Oœrodek Kultury podczas
tegorocznych ferii zimowych. Mieliœmy okazjê
pracowaæ z du¿¹ grup¹ dzieci i m³odzie¿y, jednorazowo na spotkania przychodzi³o 40 osób.
Wbrew pozorom do udzia³u w zajêciach nie zachêcaliœmy wyszukanymi has³ami reklamowymi.
Na og³oszeniach napisaliœmy po prostu: zabawy
integracyjne, zajêcia plastyczne „coœ z niczego”,
zabawy rytmiczno-taneczne, warsztaty z tworzenia bi¿uterii, zajêcia ceramiczne. To wystarczy³o, ¿eby wzbudziæ zainteresowanie i przyci¹gn¹æ
uwagê m³odych i poszukuj¹cych. Do przeprowadzenia zajêæ wykorzystaliœmy najczêœciej stosowane formy aktywizacji takie jak: muzyka, lite-

inscenizacje, scenki, które wywo³ywa³y sporo
emocji radoœci, œmiechu, zdziwienia, a niejednokrotnie spontaniczne oklaski i okrzyki radoœci.
Prezentacja przygotowanych scenek na sali widowiskowej dodatkowo kszta³towa³a wyobraŸniê
teatraln¹ przenosz¹c uczestników w œwiat marzeñ
i wyobraŸni. Najbardziej oczekiwanym momentem przez uczestników by³y zabawy ruchowe i integracyjne, które prze³amywa³y wszelkie bariery, czêsto wymaga³y wspó³pracy, pobudza³y inicjatywê i inwencje twórcz¹. Sporo emocji przynios³y równie¿ uczestnikom zajêcia plastyczne,
szczególnie, gdy przed zebranymi prezentowali
„efekty koñcowe” pracy indywidualnej i grupowej. Ka¿dy „wytwór” by³ swoistym dzie³em sztuki, zaskakuj¹c niejednokrotnie form¹, kolorystyk¹
i sposobem po³¹czenia plasteliny, kolorowego
papieru, brokatu. Uczestnicy czerpali sporo radoœci i tworz¹c „coœ z niczego”, ale widzieliœmy
równie¿, jakie poczucie satysfakcji przynosi im
samo wykonywanie dzie³a. Podczas tegorocznych
ferii zimowych i spotkañ warsztatowych mieliœmy okazjê dostrzec wra¿liwoœæ i ogromny potencja³ twórczy uczestników. Wszystkim ¿yczymy dalszego rozwijania swojej kreatywnoœci
oraz zainteresowañ miêdzy innymi poprzez aktywn¹ zabawê.
Zajêcia podczas ferii prowadzili instruktorzy
Oœrodka Kultury z dzia³u merytorycznego, dzia³u promocji i reklamy, piwnicy Free Culture, pracowni ceramicznej, ale równie¿ wspó³pracowali
z nami wolontariusze Lilianna Rostek i Ela Wilk
prowadz¹c warsztaty plastyczne oraz lekcje jêzyka angielskiego dla najm³odszych. Za wspó³pracê i przeprowadzenie zajêæ serdecznie dziêkujemy, a wszystkich którzy odwiedzili nas podczas ferii zimowych pozdrawiamy i czekamy na
Was na kolejnych spotkaniach.

Danuta Korciñska
Odg³osy Brzeszcz
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Cz³owiekiem jestem i nic co ludzkie…
Od stycznia odwiedzaj¹cy Oœrodek Kultury mogli ogl¹daæ w holu obok sali widowiskowej zdjêcia wernisa¿u „Poszukiwacze S³oñca jak radzê sobie z chorob¹” autorstwa osób
zwi¹zanych z Fundacj¹ Urszuli Smok „Podaruj ¯ycie” lecz¹cych siê onkologicznie. Wystawa zosta³a zorganizowana w ramach akcji „Razem Zmieniajmy Œwiat - Razem Pomagajmy
Innym”.

S³oñce w sercu, fot. Weronika ŒledŸ

MroŸny widok, mro¿¹ce nowiny, fot. Krzysztof Nowak

moœci: istnieje ostra granica miêdzy dwiema rzeczywistosciami, chor¹ i zdrow¹.

we, czy te¿ mo¿e informacje, ¿e znajomy znajomej zachorowa³. Zwykle tak to chyba wygl¹da.
Od momentu przekroczenia granicy choroby, budzimy siê w zupe³nie innych rankach, zasypiamy
innymi wieczorami. Czy faktycznie musi tak byæ?

To ju¿ lato, fot. Grzegorz W¹cha³a

To z pewnoœci¹ niezwyk³y i jednoczeœnie ca³kiem
zwyczajny wernisa¿. Jego niecodziennoœæ naturalnie wynika z faktu, ¿e autorzy i autorki zdjêæ
zmagali lub zmagaj¹ siê z jednym z najwiêkszych
dla ¿ycia zagro¿eñ.
Siostry szpiku, fot. Anna Ho³da

Niektórzy z NAS (!) czasem z dnia na dzieñ s¹
zmuszeni opuœciæ ten bezpieczny œwiat bez lêku,
œwiat bez oczekiwania na diagnozê lekarza, bez
pytañ ile czasu… Zostaj¹ wyrwani z „normalnoœci”, œmiertelnie przera¿eni, w g¹szczu groŸnych
nazw i procedur, których na pocz¹tku do koñca
nie rozumiej¹. Chemioterapia? Dawca? Kolejki?
Przeszczep...?

Nasze s³oñce, kochany ks. Darek, fot. Robert Konke

Poczucie zagro¿enia wywo³ane lêkiem przed
utrat¹ ¿ycia jest nies³ychanie ciê¿kim brzemieniem. Ju¿ samo ono powoduje, ¿e niektórzy poddaj¹ siê bez walki…

P³aczek, fot. Magdalena

Tego typu doœwiadczenia wywieraj¹ niezatarty
wp³yw na postrzeganie œwiata, zarówno przez
osoby chore jak i ich bliskich. Zdrowym ludziom
trudno nawet po czêœci uzmys³owiæ sobie, jak
w jednej chwili dotychczasowe d¹¿enia i smutki,
wszystko co cenne czy przygnêbiaj¹ce, ulega
gwa³townemu przewartoœciowaniu.

Iœæ, ci¹gle iœæ, fot. Ma³gorzata Chorabik

Pawie oczko, fot. Filip Paj¹k

Do tej pory echa tych s³ów tylko niejasno dociera³y do oswojonej, domowej codziennoœci - czy
to przez migaj¹ce w tle biegu dni akcje charytatywne, zmiête w kieszeni ulotki, spoty reklamo-

Mamy do wyboru - „my zdrowi” - mo¿emy pozostaæ bezczynni i dalej nie widzieæ niczego, co
wykracza poza bezpieczne kartonowe ramki naszego istnienia (a co dopiero im zagra¿a)… albo
zmieniæ to.

Moje Trzy Najwiêksze Skarby, fot. Ewelina Stasiak

Kiedy trzeba walczyæ o ¿ycie, remont ³azienki czy
k³opoty w pracy przestaj¹ mieæ jakiekolwiek
znaczenie. Owo niezrozumienie znajduje odbicie, a mo¿e raczej na odwrót - wynika ze powszechnego odbioru zakorzenionego w œwiado-
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Po prostu piêknie, fot. Hanna Kaczmarek-Waliœ

S³oñce i deszcz, fot. Alina Ujda

Potrzeba oczywiœcie nieco odwagi, by DOG£ÊBNIE uœwiadomiæ sobie, ¿e tak samo mnie

Kultura
mo¿e to spotkaæ. Jeœli jednak ju¿ siê na ni¹ zdobêdziemy, zyskamy coœ niezwykle cennego - poczucie, ¿e odsuwane przez œwiadomoœæ nieszczêœcia nale¿¹ do rzeczy najboleœniejszych, ale jednak: ludzkich. Wynika z tego, ¿e cz³owiek jest
w stanie stawiæ im czo³a. Jeœli tylko wyjdziemy
z za³o¿enia, ¿e nawet najstraszniejsza diagnoza
nie wyrzuca nikogo poza normaln¹ rzeczywistoœæ.

Najlepszym dowodem s¹ prace nades³ane na wystawê. Jeœli ktoœ wybra³by siê do OK. ze smutnym uœmiechem i g³ow¹ pe³n¹ myœli - „…nawet,
pomimo choroby… nies³ychane, jak mo¿na mieæ
wtedy chêæ… …jak na chorych to…ca³kiem
³adne…” to mo¿e lepiej niech tego nie robi. Przynajmniej nie tym razem.

Posi³ek wœród wysokich drzew, fot. Filip Paj¹k

o normalnoœæ ka¿dego cz³owieka; do koñca trzymaæ siê razem, by nikogo nie mog³a zabraæ ju¿
za ¿ycia.

Katarzyna
Senkowska

Pszczo³a, fot. Weronika ŒledŸ
Mi³oœæ silniejsza ni¿ rak, fot. Sylwia Piaskowska

My, nasze pojedyncze i zbiorowe reakcje, s³owa
i gesty naprawdê s¹ w stanie zatrzymaæ ich tu gdzie
¿yjemy, po naszej wspólnej stronie. Choæby nawet i do œmierci. Bo za t¹ granic¹ tak samo s¹ ludzie, ¿e ¿yj¹ „tam”, ¿e czasem, pomimo bólu i strachu, normalnie siê œmiej¹, ¿e rozbawia ich wiele
rzeczy, ciesz¹ siê z krótkiego wyjazdu na weekend w góry, listu czy urodzin przyjació³ki. Smakuje im poranna kawa, podoba siê nowa ksi¹¿ka i planuj¹ sobie czas tak, by zd¹¿yæ na film do kina
w pi¹tkowe popo³udnie. Po drugiej stronie lekarskiej
diagnozy nie ma wy³¹cznie œmierci i oczekiwania
na ni¹ - jest równie¿ ¿ycie, nierzadko zaskakuj¹ce
„zdrowych” witalnoœci¹ swoich przejawów.

Lepiej, by raczej wpad³ kiedyœ poprzegl¹daæ je niezobowi¹zuj¹co, bez
dodatkowych rozwa¿añ typu „ciekawe, czy on/ona jeszcze ¿yje…?”.
Lepiej wejœæ przede wszystkim na
ciekaw¹ wystawê fotograficzn¹, a nie
wystawê autorstwa osób lecz¹cych
siê onkologicznie - gdzie, wed³ug
wewnêtrznego kaprysu, mo¿na oceniæ szybko: „...e, to beznadziejne…
e, to ca³kiem niez³e..! Te kolory s¹
fajne, ale czegoœ tu brakuje… Ooo,
genialny pomys³ z tym ujêciem!”.
To ¿aden wyœwiechtany dobroczynny slogan! Razem naprawdê mo¿e- I bêdê Ciê strzeg³, fot. Katarzyna
my stawiæ czo³a chorobie walcz¹c Mrowicka

Odg³osy Brzeszcz

Fundacja Urszuli Smok
„Podaruj ¯ycie” i Rafa³ Andreas sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania pracownikom Oœrodka Kultury oraz
sponsorom Teresie Jankowskiej, Bo¿enie Sobociñskiej i Paw³owi Bisadze
(Firma Krioni.pl).
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Projekt KULTUROSKOP - Uwolniæ wyobraŸniê
poprzez kreatywne i twórcze dzia³anie
W roku 2011 Oœrodek Kultury w Brzeszczach zaprasza mieszkañców gminy do udzia³u w projekcie „KULTUROSKOP”, którego
celem jest wyzwolenie energii kreatywnej, rozbudzanie twórczej wyobraŸni zarówno mieszkañców gminy Brzeszcze, jak i gmin s¹siaduj¹cych z terenem LGD, poszerzenie oferty kulturalno-rekreacyjnej oraz integracja i edukacja spo³eczna.
Projekt KULTUROSKOP s³u¿yæ ma przede
wszystkim kszta³towaniu kompetencji kulturalnych. Opiera siê na zorganizowaniu ró¿norodnych
sytuacji twórczych, warsztatów, spektakli, przegl¹dów, konkursów, s³u¿¹cych kszta³towaniu postaw kreatywnych. Pragniemy stworzyæ mo¿liwoœæ rozwoju osobistego wszystkim, którzy wykazuj¹ chêci do dzia³ania i chc¹ czynnie uczestniczyæ w ubogacaniu kultury lokalnej oraz gmin
s¹siaduj¹cych. W projekcie nie przewidujemy
barier wiekowych. Oferta przygotowana jest
w taki sposób, aby mog³y skorzystaæ z niej dzieci, m³odzie¿ i doroœli. Adresatami projektu s¹ grupy nieformalne, indywidualni uczestnicy oraz zespo³y i ko³a zainteresowañ.
Celem projektu jest zorganizowanie czterech
festiwali:
FESTIWAL TAÑCA - RYTMY ULICY,
FESTIWAL TEATRÓW ULICZNYCH,
FESTIWAL LITERACKO - POETYCKI,
FESTIWAL SZTUK PLASTYCZNYCH.

W ramach ka¿dego z nich odbywaæ bêd¹ siê
warsztaty twórcze, konkursy, imprezy, spotkania,
wyk³ady. Na podsumowanie dzia³añ zorganizowane bêd¹ venty podsumowuj¹ce, m. in. prezentuj¹ce publicznoœci osi¹gniêcia grup warsztatowych oraz ukazuj¹ce ró¿norodnoœæ form danej
dziedziny.
FESTIWAL TEATRÓW ULICZNYCH - w jego
ramach oferujemy cykl 50-cio godzinnych warsztatów ze specjalistami z dziedziny teatru: aktorami, re¿yserami, trenerami kreatywnoœci. Program
warsztatów skupi siê na rozwijaniu indywidualnych talentów i zdolnoœci uczestników. W ramach
realizacji znajdzie siê szereg zadañ artystycznych
i edukacyjnych; praca nad scenariuszem, praca
z przedmiotem i dzia³ania animacyjne, inscenizacja teatralna. Proces bêdzie zmierza³ do stworzenia ró¿nych form widowiskowych - etiud scenicznych oraz happeningów. Podczas tego festiwalu Oœrodek Kultury wspó³pracowaæ bêdzie
z aktorami z teatru Ma³ych Form Teatralnych
w Katowicach oraz z grup¹ teatralno-happenersk¹
PRÓG z Wadowic. W ramach podsumowania
festiwalu 11 czerwca odbêdzie siê impreza plenerowa z udzia³em profesjonalnych teatrów ulicznych, artystów, aktorów, którzy przestrzeñ
miejsk¹ zamieni¹ w jedn¹ wielk¹ scenê. Stworzy to mo¿liwoœæ bezpoœredniej relacji z widzem,
nieoddzielonym granic¹ sceny. W ramach festiwalu zobaczymy Teatr prawdziwy Butryma
z Bielawy, teatr na walizkach, Teatr kalejdoskop z Katowic oraz grupê teatralno-happenersk¹ Próg z Wadowic.
FESTIWAL TAÑCA RYTMY ULICY to konkurs na najlepsze prezentacje taneczne, maj¹cy
ju¿ swoj¹ kilkuletni¹ tradycjê. 21 maja zapraszamy zawodników solo,
duety, mini-formacje,
zespo³y do zmierzenia
siê w kategoriach hiphop, dance show, break
dance, cheerleaders, taniec towarzyski. Festiwal
tañca poprzedzony bêdzie
dwuetapowymi warsztatami tanecznymi dla pocz¹tkuj¹cych i doskonal¹cych techniki taneczne
hip-hop, dancehall. Zaprosimy równie¿ na warsztaty choreoterapii, czyli
popularne obecnie, sprzyjaj¹ce integracji grupy,
tañce w krêgu.
FESTIWAL LITERACKO-POETYCKI to 30
godzin spotkañ z krytykami literackimi, dziennikarzami, publicystami,
którzy wprowadz¹ uczest-
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ników w œwiat sztuki pisania. Proponujemy kurs
kreatywnego pisania, warsztaty dziennikarskie,
warsztat prozatorski i poetycki, który pomo¿e
w odkrywaniu i œwiadomym kszta³towaniu swojej twórczoœci. Na podsumowanie pracy twórczej
wydany zostanie tomik poetycko-literacki „ZAKODOWANI W PIÓRO-MANI”, w którym zamieszczone zostan¹ najciekawsze utwory uczestników warsztatów. Najwa¿niejsze za³o¿enie publikacji to promocja twórczoœci poetyckiej oraz
mobilizacja do twórczej aktywnoœci. 21 paŸdziernika odbêdzie siê podsumowanie Konkursu Nieprofesjonalnej Twórczoœci Literackiej o zasiêgu
ogólnopolskim pt. „Æwiczenia z wyobraŸni”.
FESTIWAL SZTUK PLASTYCZNYCH - mi³oœników sztuk plastycznych zapraszamy na
warsztaty decoupage, wikliniarstwa, filcowania,
irishfolding, cooling, podstawy warsztatów malarskich oraz warsztaty etnograficzne. Ponadto
zorganizujemy konkurs fotograficzny zakoñczony wystaw¹ prac laureatów. Partnerami wspó³pracuj¹cymi w tym festiwalu jest Muzeum im.
A. K³osiñskiego w Kêtach oraz Miejski Oœrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku.
Wszystkie dzia³ania w ramach czterech festiwali
zorganizowane bêd¹ w wielu miejscach w gminie Brzeszcze, g³ównie w placówkach Oœrodka
Kultury m. in. œwietlicy w Jawiszowicach, œwietlicy na os. Paderewskiego, œwietlicy w Zasolu,
œwietlicy na os. Szymanowskiego. Zapisy na
warsztaty i poszczególne wydarzenia w ramach
projektu Oœrodek Kultury Brzeszcze pok. nr 34
(Dzia³ Merytoryczny) tel. 032 2111 490 oraz
Œwietlica na os. Szymanowskiego, Paderewskiego, w Zasolu, w Jawiszowicach. Projekt KULTURSKOP wspó³finansowany ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach OSI 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Koordynator projektu: OŒRODEK KULTURY
BRZESZCZE.
Partnerzy projektu: Muzeum im. Aleksandra
K³osiñskiego w Kêtach, Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Che³mku, Grupa teatralno-happenerska PRÓG z Wadowickiego Centrum
Kultury.
Wszystkim, którzy zdecyduj¹ siê na udzia³
w warsztatach, gwarantujemy konstruktywne
i twórcze spêdzenie czasu wolnego. Serdecznie zapraszamy do udzia³u w tych niezwyk³ych
wydarzeniach.

Danuta Korciñska

Sprostowanie
W lutowym numerze Odg³osów
Brzeszcz w artykule Oskardy 2010 rozdane pojawi³ siê b³¹d dotycz¹cy stopnia naukowego. W jury zasiad³a Pani
prof. dr hab. Alicja Michalik.
Za pomy³kê przepraszamy.
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Kwiat Przecieszyna
Piêkny jubileusz 50-lecia istnienia œwiêtowa³y cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Przecieszynie. „100 lat” odœpiewano jubilatkom w sobotni wieczór 5 lutego br.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê Msz¹ œwiêt¹ w koœciele pod wezwaniem Matki Boskiej Czêstochowskiej, podczas której ks. proboszcz Jacek
Przyby³a przypomnia³ o historii oraz znacz¹cej
roli i wp³ywie KGW na kszta³towanie ¿ycia spo³eczno-kulturalnego wsi. Oficjalne œwiêtowanie
kontynuowane by³o na sali Zespo³u SzkolnoPrzedszkolnego w Przecieszynie. W programie
obchodów uczestniczyli licznie zaproszeni goœcie:
burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, dyrektor
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Przecieszynie Maria Polak, so³tys Czes³aw Smó³ka, kierownik biblioteki i œwietlicy Katarzyna Góra, W³adys³aw Zawadzki, a tak¿e delegacje KGW Zasole, Jawiszowice, Wilczkowice, Skidziñ, Brzeszcze, Brzeszcze-Bór, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
z prezesem Ryszardem Wanickim, prezes Ludowego Klubu Sportowego Piotr Adamczyk, delegacje sekcji górników, prezes Stowarzyszenia
„Cyklista” Jerzy Borowczyk, starostowie do¿ynek, zgromadzeni mieszkañcy oraz jubilatki i gospodarze. Uczestników imprezy przywita³a przewodnicz¹ca KGW - Józefa Kopiasz. Po chwili
ciszy, oddaj¹cej szacunek pamiêci zmar³ym cz³onkiniom ko³a, goœcie mogli zapoznaæ siê z wyg³oszonym przez przewodnicz¹c¹ Komisji Rewizyjnej Danutê Bu³kê sprawozdaniem, opisuj¹cym
dzieje organizacji, jej dzia³alnoœæ oraz najwa¿niejsze postacie i osi¹gniêcia ko³a. Niepowtarzaln¹
atmosferê tworzy³a dekoracja sali - w tle sceny
podziwiano wystawê haftowanych serwet autorstwa gospodyñ i regionalny strój. Wyst¹pi³y

przedszkolaki, a po smacznym obiedzie zespó³
„Przecieszynianki”, który w barwnych, ludowych
strojach, wykona³ kilka pieœni ludowych, uprzyjemniaj¹c w ten sposób uroczystoœæ. Niespodziank¹ dla zebranych goœci by³o wrêczenie dyplomów i prezentów szczególnie zas³u¿onym
cz³onkiniom i sympatykom ko³a. By³ to chyba

50 lat Ko³a Gospodyñ Wiejskich

najbardziej sentymentalny moment wieczoru.
Wyró¿nione osoby nie kry³y wzruszenia, ¿artowa³y, a w swoich krótkich anegdotach wspomina³y ciekawe zdarzenia i wspólnie spêdzony czas.
Kwiaty na rêce przewodnicz¹cej z³o¿y³a burmistrz
Teresa Jankowska, która w swoim wyst¹pieniu
wyrazi³a wyrazy wdziêcznoœci i szacunek odnoœnie postawy gospodyñ. Zaanga¿owanie kobiet
w rozwój lokalnej kultury, wytrwa³oœæ w pielêgnowaniu tradycji i poœwiêcenie w imiê solidarnej pracy spo³ecznej to powody do dumy dla
mieszkañców Przecieszyna. Porównanie kobiet
z KGW do kwiatów sta³o siê przewodnim motywem spotkania, dziêki któremu nabra³o ono szczególnego charakteru. Podziêkowania za wspó³pracê i ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci sk³adali rów-

Gracja kocha, œpiewa i tañczy
Ju¿ po raz kolejny 13 lutego w sali widowiskowej Oœrodka Kultury Akademia Ma¿oretek „Gracja” ze Starej Wsi zaprezentowa³a
t³umnie zgromadzonej widowni rytm swoich
gor¹cych serc.
A wszystko to z okazji
Koncertu Walentynkowego „Kochaj, œpiewaj
i tañcz”, który po³¹czony
by³ z obchodami 10-lecia
istnienia grupy. W atmosferze serdecznoœci, czerwonych ró¿ i pozytywnych emocji „Gracjusie”,
„Gracjanki” i „Gracje”
zara¿a³y wszystkich ze- Gracja na scenie
branych niesamowit¹ si³¹ swojej energii i pasj¹,
której poœwiêcaj¹ wiêkszoœæ wolnego czasu.
Ca³oœæ koncertu uœwietni³y wystêpy orkiestry
policyjnej z Katowic i orkiestry dêtej „Starowsianka”. Trzeba przyznaæ, ¿e talent i profesjonalizm Ma¿oretek zas³uguje na s³owa g³êbokiego
uznania. Pe³ne wrodzonego wdziêku m³ode
dziewczyny za ka¿dym razem z impetem i uœmiechem na twarzy wchodzi³y na scenê prezentuj¹c
siê we wspania³ych, niezwykle dopracowanych
uk³adach tanecznych. Iloœæ sukcesów jakie maj¹

na swoim koncie jest imponuj¹ca - Trzykrotne
Mistrzynie Polski to jeden z najwa¿niejszych tytu³ów, ale na pewno nie ostatni. „Gracja” nieustannie i intensywnie pod okiem instruktorki Teresy
Nycz pracuje nad nowymi uk³adami, przygotowuj¹c siê tym samym
do udzia³u w kolejnych
turniejach i mistrzostwach. To, co dzia³o
siê tego dnia w Oœrodku Kultury zachwyca
i budzi pozytywne
wra¿enia. Ma¿oretki
bez w¹tpienia zaw³adnê³y sercami wszystkich, którzy w niedzielne popo³udnie przyszli, by móc podziwiaæ ich
zmagania na scenie. By³o paso doble, mambo,
kankan... By³a te¿ Shakira, Lady Gaga, bohaterowie kultowego filmu „Dirty Dancing” Baby
i John, by³o po prostu barwnie i emocjonuj¹co!
Ma¿oretkom za wspania³e doznania duchowe - i nie
tylko - dziêkujemy, ¿ycz¹c jednoczeœnie kolejnych, co najmniej 10 tanecznych lat. Podobno
„taniec to nieme wyznanie mi³oœci”, wiêc oby tych
wyznañ by³o jak najwiêcej.

Anita Andreas

nie¿ so³tys Przecieszyna - Czes³aw Smó³ka oraz
delegacje ww. instytucji. Przedstawicielki zaprzyjaŸnionych kó³ z terenu gminy gratulowa³y wytrwa³oœci i nie szczêdzi³y ciep³ych s³ów uznania.
Dowodem nies³abn¹cej popularnoœci KGW wœród
miejscowej ludnoœci jest fakt, ¿e do organizacji
w dalszym ci¹gu zg³aszaj¹ siê nowe ochotniczki.
Fenomen tych kobiet tkwi w ich sile, przyjacielskiej wiêzi i solidarnoœci. Cechy te, pozwoli³y
przetrwaæ organizacji tak wiele lat. Pierwszym
wyzwaniem, z jakim musia³y siê zmierzyæ nasze
bohaterki ju¿ na pocz¹tku swej dzia³alnoœci, by³o
stopniowe acz stanowcze pozyskiwanie niezale¿noœci wobec Kó³ka Rolniczego. W tym celu za³o¿ono wypo¿yczalniê naczyñ gospodarstwa domowego, która mieœci³a siê w domach ówczesnych przewodnicz¹cych ko³a - Stefanii Lipowieckiej, nastêpnie Czes³awy Turek. Gospodynie
wykaza³y siê bezinteresownoœci¹ przepracowuj¹c w czynie spo³ecznym po 10 godzin przy budowie i otwarciu Domu Ludowego w 1977 roku
(obecnie lokal OSP). KGW, uzyskuj¹c obiecane
pomieszczenie na wypo¿yczalnie, mog³o wreszcie rozwin¹æ skrzyd³a. Podczas zebrania powo³uj¹cego nowy zarz¹d w 1978 roku (przewodnicz¹c¹ zosta³a Czes³awa Turek), zrodzi³a siê inicjatywa utworzenia zespo³u folklorystycznego,
do dziœ istniej¹cego pod nazw¹ „Przecieszynianki”. Przy wspó³pracy z Waleri¹ Magiera, kierownikiem œwietlicy, przygotowywano wiele okolicznoœciowych zabaw, na których zdobywano
fundusze na dalsz¹ dzia³alnoœæ. Na przestrzeni
lat organizowano ró¿nego rodzaju kursy (m. in.
gotowania, kroju i szycia), konkursy („Wiêcej
mleka”, „Jak wyobra¿am sobie rok 2000?”, czy
na najlepiej zagospodarowany ogródek). Corocznie 15 sierpnia w korowodzie do koœcio³a niesione s¹ wieñce ze zbó¿ i kwiatów. W podziêce
za obfite zbiory obchodzone jest „Œwiêto Plonów”. Jeszcze do niedawna dochody przynosi³
magiel elektryczny, szatkownica do kapusty czy
wypo¿yczalnia naczyñ (funkcjonuj¹ca do dziœ).
Obecnie Ko³o utrzymuje siê ze sk³adek cz³onkowskich i dotacji z Rady So³eckiej. Z pozyskiwanych funduszy organizowane s¹ wyjazdy,
grzybobrania, zabawy, jak np. „Dzieñ Kobiet”
czy „Andrzejki”.
- Zosta³yœmy nauczone dzia³aæ na rzecz spo³ecznoœci. Takie wartoœci wynosi siê z domu. Mimo
trudnej sytuacji w jakiej przysz³o nam funkcjonowaæ, radzimy sobie nadzwyczaj dobrze. Praca spo³eczna - to nas cieszy! - podkreœla z dum¹
przewodnicz¹ca ko³a Józefa Kopiasz. Pozostaje
pogratulowaæ Paniom takiej postawy i ¿yczyæ
kolejnych, tak radosnych jubileuszy.

Ma³gorzata Chrzanowska

Og³oszenie drobne
•

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

•

Sprzedam lokal użytkowy o powierzchni 45 m2
w Brzeszczach przy ul. Al. Dworska 6/3. Tel.:
608 329 494.

• Sprzedam działkę budowlaną w Jawiszowicach
przy ulicy Przecznej. Cena do uzgodnienia. Tel.:
886 6709 702.
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Kalendarium przedsiêwziêæ
w marcu
9 marca godz.10.00 (sala widowiskowa)
IV Seminarium dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Zespołów Regionalnych dla powiatu chrzanowskiego,
oświęcimskiego oraz wadowickiego.
Temat: Przenoszenie na scenę repertuaru pieśniowego, jego dobór dla programów folklorystycznych oraz
różnego typu koncertów i przeglądów. Seminarium
poprowadzi m. in. Aleksandra Szurmiak-Bogucka - etnomuzykolog.
Organizatorzy: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ,
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Ośrodek Kultury Brzeszcze
12 marca 2011 (sobota)
BIEG O ZŁOTE GACIE
Biuro zawodów: Hala Sportowa 32-620 Brzeszcze, ul.
Ofiar Oświęcimia 49
START: początek ul. Piekarskiej , META: Hala Sportowa w Brzeszczach.
Przebieg trasy: dystans: 13 km - ulicami gminy Brzeszcze, trasa asfaltowa, oznakowana co 1 km, ulice z ograniczonym ruchem samochodowym. Punkt z wodą po
5-tym i 10-tym kilometrze trasy.
Program zawodów:
godz. 8.00 -10.30 - otwarcie biura zawodów
godz. 11.00 - START - bieg i Nordic Walking 13 km
ok. godz. 14.00 - wręczenie nagród dla najlepszych
zawodników, zakończenie imprezy.
14 marca godz.17.00 (sala widowiskowa)
FESTIWAL KOBIET - wykład na temat metody CANTIENICA®-Trening Dna Miednicy prowadzony przez
fizjoterapeutę i instruktora tej metody panią Izabelę Żak.
Po wykładzie możliwość zapisów na kurs podstawowy
CANTIENICA®-Trening Dna Miednicy - 6 spotkań 1,5
godz, w grupach 5-6 osobowych, koszt 300 zł od osoby. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują materiały do samodzielnego ćwiczenia: opis ćwiczeń + płyta CD. Ilość
miejsc ograniczona.
14 marca godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
BAŚNIOWE CZYTANKI - zapraszamy wszystkich miłośników baśni od lat 6
15 marca godz. 13.15 (Biblioteka Publiczna w Jawiszowicach)
„Z Mikołajkiem poznajemy odkrycia i wynalazki” - Rekreacje Mikołajka: aparat fotograficzny

17 marca godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
„Strachy na lachy” - godzina z duchami między bibliotecznymi półkami - spotkania dla tych, którzy lubią się
bać i rozwiązywać zagadki - zapraszamy dziewczęta
z klas III-VI. Chłopców z klas III-VI zapraszamy 18 marca o godz. 19.00
17 marca godz. 17.00 (Biblioteka Publiczna
w Przecieszynie) i 21 marca godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
„Z Julkiem i Julką poznajemy świat” - zapraszamy dzieci
w wieku 5-7 lat
24 marca godz. 17.00 (Biblioteka Publiczna w Skidziniu)
„Co Basia na to?”- spotkanie dla dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami lub dziadkami
Zapraszamy na spotkania warsztatowe w ramach projektu KULTUROSKOP. Szczegóły projektu - str. 18.
2 marca godz.17.00 (sala nr 30)
Warsztaty literackie - spotkanie z Maciejem Szczawińskim, krytykiem literackim, redaktorem Polskiego Radia
16 marca godz.17.00 (sala nr 30)
Warsztaty kreatywnego pisania - spotkanie ze Zbigniewem Matyjaszczykiem, autorem poezji miłosnej,
filologiem polskim.
23 marca godz.17.00 (sala nr 30)
Warsztaty literackie - spotkanie z Maciejem Szczawińskim, krytykiem literackim, redaktorem Polskiego Radia
WARSZTATY TEATRALNE
Program warsztatów skupi się na rozwijaniu indywidualnych talentów i zdolności uczestników. W ramach
realizacji programu warsztatowego znajdzie się szereg zadań artystycznych i edukacyjnych; praca nad
scenariuszem, praca z przedmiotem i działania animacyjne, inscenizacja teatralna. Proces pracy będzie
zmierzał do stworzenia różnych form widowiskowychetiud scenicznych oraz happeningów.
Warsztaty teatralne - spotkanie z aktorami oraz reżyserem z Teatru Młodego Widza w Katowicach
(sala widowiskowa)
Terminy warsztatów:
11 marca godz.16.00
12 marca godz.13.00-17.00

Zapowiedzi na kwiecieñ
Nieznane, niezwykłe, wspaniałe, pociągające, warte zbadania i poznania za cenę najwyższego wysiłku i ryzyka.

2 kwietnia (Hala Sportowa)
Zawody w speed badmintona.
3 kwietnia (Hala Sportowa)
Mecz towarzyski Polska - Słowenia w speed badmintona.
4 kwietnia godz. 17.00 (sala widowiskowa)
Uniwersytet Każdego Wieku - „Afrykańskie opowieści”- spotkanie z Arkadiuszem „Arunem” Milcarzem
laureatem konkursu - „Podróżnik Roku 2004”. Wyróżnienie dla tych, którzy porzucili dom i bezpieczne
życie, aby wyruszać na szlak odkrywczej przygody,
nieprzetartymi ścieżkami, by otwierać człowieka....
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5 kwietnia godz.17.00 (Biblioteka Główna)
„Wędrująca kawiarenka literacka”- gadu, gadu z...
Spotkanie z Martą Fox.
5, 6 kwietnia (sala nr 41, 30, hol dolny, hol górny)
Warsztaty Wielkanocne - stroiki, wianki, palmy, ozdoby i wiosenne kwiaty.
Współczesne i tradycyjne formy zdobienia.
Koszt od jednego uczestnika: 5 zł.

18 marca godz.16.00
19 marca godz.13.00
26 marca godz.13.00
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Zapisy chętnych na warsztaty w Ośrodku Kultury
w Brzeszczach pok. 34, Tel.: (032) 2111490.
WYSTAWA - 11 do 31 marca
„Odbicia rzeczywistości - mistyka światła” - wystawa
malarstwa Danuty Jęczmyk

Repertuar
08.03.20011
godz. 16.00 WOJNA ŻEŃSKO-MĘSKA - cyfra
godz. 18.00 WOJNA ŻEŃSKO-MĘSKA - cyfra
godz. 20.00 JAK ZOSTAĆ KRÓLEM
09.03.2011
godz. 18.00 WOJNA ŻEŃSKO-MĘSKA - cyfra
godz. 20.00 JAK ZOSTAĆ KRÓLEM
10.03.2011
godz. 16.00 WOJNA ŻEŃSKO-MĘSKA
godz. 18.00 WOJNA ŻEŃSKO-MĘSKA - cyfra
godz. 20.00 JAK ZOSTAĆ KRÓLEM
11-13.03.2011
godz. 17.30 MIŚ YOGI 3D
godz. 19.00, 21.00 - SALA SAMOBÓJCÓW - cyfra
14.03.2011 nieczynne
15-17.03.2011
godz. 18.00 MIŚ YOGI 3D
godz.20.00 SALA SAMOBÓJCÓW - cyfra
18.03.2011
godz. 17.30 JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS - cyfra
godz. 19.00 SALA SAMOBÓJCÓW- cyfra
godz. 21.00 CZARNY ŁABĘDŹ
19.03.2011
godz. 18.00 ŁUCJA Z LAMMERMOORU
TRANSMISJA LIVE Z METROPOLITAN OPERA
godz. 21.00 CZARNY ŁABĘDŹ
20.03.20011
godz. 15.00 JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS - cyfra
godz. 17.00 CZARNY ŁABĘDŹ
godz.19.00 KOBIETA Z PASJĄ - SPOTKANIE
Z IWONĄ PAVLOVIĆ
godz. 20.00 BURLESKA - cyfra
21.03.2011 nieczynne
22.03.2011
godz. 16.30 JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS - cyfra
godz. 18.00 CZARNY ŁABĘDŹ
godz. 20.00 SALA SAMOBÓJCÓW - cyfra
23.03.2011
godz. 18.00 CZARNY ŁABĘDŹ
godz. 20.00 BURLESKA - cyfra
24.03.2011
godz. 16.30 JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS - cyfra
godz. 18.00 CZARNY ŁABĘDŹ
godz. 20.00 SALA SAMOBÓJCÓW - cyfra
25-27.03.2011
godz. 15.00 JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS - cyfra
godz. 16.30 RANGO - cyfra
godz. 18.30 RANGO - cyfra
godz. 20.00 JEŻ JERZY - cyfra
28.03.2011 nieczynne
29-31.03.2001
godz. 18.00 RANGO cyfra
godz. 20.00 JEŻ JERZY - cyfra

Kultura

Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK
Zasole
2.03 „Wiosenne majsterkowanie” - zajęcia dla dzieci
W ramach Festiwalu Kobiet:
11.03 Dzień Kobiet w Klubie „Babski Świat”
16.03 Warsztaty Wikliniarskie
18.03 Warsztaty Kosmetyczne
23.03 Warsztaty tworzenia biżuterii
Szczegóły na plakatach oraz w świetlicy
W każdy wtorek i czwartek zajęcia aerobiku
W każdy piątek zajęcia taneczne

Skidziñ
Festiwal Kobiet
11.03 Fusing - termiczna obróbka szkła; warsztaty dla
pań w Bielsku Białej. Szczegóły na plakatach (17.00).
16.03 Potrawy wielkanocne - pokaz kulinarny (16.00).
18.03 Kartki wiosenne techniką Tea bags - warsztaty
plastyczne dla młodzieży (16.30).
27.03 Wyjazd do OCK w Oświęcimiu na Kabaret Neo
Nówka (koszt 50 zł od osoby).
21.03 Pies w roli głównej - spotkania biblioteczne dla
uczniów klas I - III SP Skidziń w ramach projektu: „Języka fani” (9.00).
24.03 Spotkanie biblioteczne dla dzieci przedszkolnych
(9.15).
31.03 Kolejne spotkanie dla dzieci przedszkolnych
z rodzicami, dziadkami... z cyklu: „A co Basia na to?”
(17.00).
Wtorki - aerobic dla pań (18.30).
Środy - próby i spotkania okolicznościowe zespołu
Skidzinianie (19.00).

W związku z zakończeniem okresu grzewczego następuje zmiana godzin pracy placówki: od kwietnia
Dom Ludowy zaprasza od poniedziałku do piątku
w godz. 13.30-19.30. Godziny pracy biblioteki pozostają bez zmian.

Brzeszcze - Bór
02.03 Festiwal kobiet warsztaty dla pań w każdym wieku (np. mamy z córką ) „Jajko wielkanocne” technika
wstążkowa (16.30).
05.03 Zabawa karnawałowa; zaprasza Klub Emerytów
i Seniorów.
23.03 Festiwal kobiet warsztaty dla pań w każdym wieku (np. mamy z córką) „Wikliniarstwo” (16.30).
28.03 Spotkanie z książką z udziałem przedszkolaków
(11.00).

Wilczkowice
07.03 Festiwal kobiet warsztaty dla pań w każdym wieku (np. mamy z córką ) „Jajko wielkanocne” technika
wstążkowa (16.30).
08.03 Dzień kobiet; zaprasza Koło Gospodyń Wiejskich
(17.00).
21.03 Festiwal kobiet warsztaty dla pań w każdym wieku (np. mamy z córką ) „Wikliniarstwo” (16.30).

Przecieszyn
Huragan Babski - zapraszamy w czwartek (17.00).
3.03 Spotkanie przy kawie.
10.03 Huraganowy „Dzień Kobiet”.
24.03 Warsztaty florystyczne prowadzone przez p.

G³osem wywalczy³ udzia³ w programie
teatralnej „Bez nazwy”, wykonywa³ utwory
komponowane przez muzyka Janusza Majcherka, aktywnie bra³ udzia³ w licznych imprezach kulturalnych organizowanych przez
Gminê Brzeszcze. Od kilku lat jako m³ody artysta ciê¿ko pracuje na
Na widzów czekaj¹
swój sukces, nieustanwielkie emocje i zaciênie szkol¹c g³os. Uczestta rywalizacja pomiêniczy w konkursach
dzy najwiêkszymi polmuzycznych, castinskimi wokalistami i ich
gach, mia³ nawet okazespo³ami. Muzyczne
zjê æwiczyæ pod okiem
show to przede wszyst£ukasza Zagrobelnego
kim zaskakuj¹ce i spekpodczas indywidualtakularne wykonania
nych trzydniowych
polskich i œwiatowych
warsztatów, które wyprzebojów pod wodz¹
gra³ w jednym z konznamienitych gwiazd.
kursów proponowaNa zwyciêzców bitwy
nych przez stronê inÆwiczenia z Halink¹ M³ynkow¹
czeka nagroda pieniê¿ternetow¹ ising. Lutona, któr¹ spo¿ytkuj¹ na szczytne cele w swowy casting w Cieszynie okaza³ siê byæ szczejej miejscowoœci. I tutaj niespodzianka! Jedgólnie szczêœliwym. Od 5 marca mo¿emy œlenym z uczestników programu, walcz¹cym w zedziæ poczynania naszego krajana na antenie
spole Halinki M³ynkowej jest brzeszczanin
telewizyjnej dwójki. Zdzis³aw liczy na Pañstwa wsparcie zarówno duchowe jak i SMSZdzis³aw Baguda, który od dziecka nuci pod
owe, które w³aœciwie odgrywa decyduj¹c¹ rolê
nosem przeró¿ne melodie i trzeba przyznaæ w tego typu rywalizacji. Trzymamy kciuki!
doskonale mu to wychodzi. Swoje pierwsze
kroki stawia³ nie gdzie indziej, jak w³aœnie na
Anita Andreas
scenie Oœrodka Kultury. By³ cz³onkiem grupy

Od marca na antenie TVP 2 mo¿na ogl¹daæ nowy program „Bitwa na g³osy”, w którym najwiêksze muzyczne osobowoœci prowadz¹ do zwyciêstwa nieodkryte jeszcze talenty wokalne ze swoich rodzinnych stron.

Przybyłowską. Szczegółowe informacje na plakatach.
31.03 Wyjście do kina.
Zespół „Przecieszynianki” zaprasza na spotkania we
wtorki (17.00).
Biblioteka zaprasza na spotkania:
17.03 Rozczytaj swoje dziecko z Julką i Julkiem (17.00).
23.03 Spotkanie pod literką - zajęcia w bibliotece dla
przedszkolaków (10.00).
Biblioteka w Przecieszynie bardzo przeprasza dzieci
i ich opiekunów, że zaplanowane zajęcia z Julką i Julkiem w lutym się nie odbyły - K. Góra.

Os. Paderewskiego
8.03 Być kobietą”- spotkanie okolicznościowe z okazji
8 marca.
11.03 Wyjazd do Bielska-Białej na warsztaty „Fusingu” (tworzenie w szkle).
15.03 Warsztaty dla pań „Ozdoby z papieru”.
17.03 Warsztaty ceramiczne.
W każdy poniedziałek i środę zapraszamy panie na
aerobik (17.30).
W każdy czwartek odbywają się spotkania K. E. i R.
(18.00).

Jawiszowice
08.03 „Wiklinowe cudeńka” - warsztaty wikliniarskie dla
pań (16.00).
10.03 „Koszyki z gazet” - zajęcia dla zainteresowanych
(16.00).
22.03 „Wyprawa do krainy bajek” - zajęcia dla dzieci
(10.00).
25.03 „Pierwszy dzień wiosny” - potyczki wielkanocno-wiosenne (13.00).
7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30. 03 Zajęcia dla najmłodszych dzieci w ,,Klubie Malucha” (10.00).

Ma³opolska
Izba Rolnicza
Rolnicy!
W dniu 3 kwietnia 2011 r. odbêd¹ siê wybory do Rad Powiatowych Ma³opolskiej Izby
Rolniczej.
Ka¿dy rolnik powinien wzi¹æ w nich udzia³.
Przypominamy najwa¿niejsze daty:
8 marca - 14 marca 2011 r. - zg³aszanie kandydatów na cz³onków Rady Powiatowej
20 marca 2011 r. - wy³o¿enie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
3 kwietnia 2011 r. - wybory
Dodatkowych informacji udzielaj¹ biura
Ma³opolskiej Izby Rolniczej:
1. MIR Biuro w Krakowie - 12 643 17 62
2. MIR Biuro w Nowym S¹czu - 18 441 41 55
3. MIR Biuro w Tarnowie - 14 655 58 68
4. MIR Biuro w Wadowicach - 33 823 26 58
Informacje zawarte s¹ równie¿ na stronie:
www.mir.krakow.pl
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Kultura

Jo³!
Jêzyk jest tworem dynamicznym, co oznacza, ¿e ¿adna instytucja, zakaz, regu³a czy posiedzenie najtê¿szych umys³ów jêzykoznawczych na œwiecie nie zmieni tego, ¿e SIÊ
ZMIENIA.
¯yje w³asnym ¿yciem, promuje nowe sekwencje
g³osek, porzuca te rzadziej u¿ywane, str¹caj¹c je
w odmêty s³ownika jêzyka polskiego, gdzie tylko czasem przemyka po ich bezdŸwiêcznej strukturze oko specjalisty (lub udrêczonego zadaniem
domowym ucznia). Najszybciej przeobra¿a siê
oczywiœcie slang - potoczna odmiana jêzyka u¿ywana przez konkretn¹ grupê zawodow¹ lub œrodowiskow¹, czyli na przyk³ad m³odzie¿. Na temat slangu powsta³y opas³e tomiska, ale chyba
jeszcze wiêcej, czêœciej i gêœciej wypowiadaj¹ siê
w tej kwestii szkolni poloniœci. Ogólnie s¹ za wykorzenieniem tej odmiany jêzyka z umys³ów dorastaj¹cych u¿ytkowników polszczyzny, przysz³ych maturzystów. Ich stanowisko najczêœciej
poparte jest naturalnie zdroworozs¹dkow¹ obaw¹
o przysz³e egzaminy, a tak¿e najzwyczajniej:
trosk¹ o kszta³t i piêkno mowy ojczystej. Trudno
- a nawet bezcelowo - spieraæ siê z takimi argumentami, jednak czy naprawdê trzeba stawiaæ te
dwie racje po przeciwnych stronach wyboru?
Oœmielê siê twierdziæ, z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹,
¿e wiêkszoœæ m³odzie¿y jednak docenia standardowy jêzyk literacki. Bynajmniej nie dopatruj¹
siê w nim nieodparcie po¿¹danego narzêdzia do
tworzenia wierszy czy pisania wartoœciowych
wypracowañ, jednak przewa¿aj¹ca czêœæ nastolatków potrafi - odpowiednio pokierowana - dostrzec pragmatyczn¹ si³ê, jak¹ daje poprawne pos³ugiwanie siê jêzykiem literackim. Jeœli zestawiæ dwóch petentów przy urzêdniczym biurku,
który z nich ma wiêksza si³ê przebicia i szanse na
S³ownik
Ajsy = Oczy
Chabanina = Miêso
Daæ w cyban = Upiæ siê
Elektryk = Inaczej mówi¹c: gitara elektryczna.
Elo ziomale, dajemy na balet = Czeœæ, idziemy na imprezê
Galanta = Stwierdzenie okreœlaj¹ce fajn¹
dziewczynê
Królewna z drewna = Dziewczyna drêtwa, maj¹ca du¿e mniemanie o sobie
Machaæ z³omem = Podnosiæ ciê¿ary na si³owni
Magia = Okreœlenie kobiety, która ciê denerwuje, masz jej doœæ, nie rozmawiasz z ni¹ miesi¹cami, ale i tak o niej myœlisz
Majtki z uzd¹ = Stringi
Malinowo = Znaczy to samo co super, zajefajnie itp.
Mia¿d¿yca = Choroba oty³ych mê¿czyzn, w której brzuch jest tak wielki, ¿e mia¿d¿y genitalia
Okularnik = Mercedes z nadwoziem W210,
czyli klasy E nowszej ni¿ 1995 rok. Nazwa pochodzi od charakterystycznych okr¹g³ych przednich œwiate³ tego modelu
Pacho³ = Wafel, s³uga, ktoœ w ni¿szej warstwie
spo³ecznej
Pacjent = Okreœlamy tak osobê, która zacho-
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szybsze za³atwienie swojej sprawy? „Jo ¿ech kcia³
wyr¹baæ d¿ewo” czy te¿ ktoœ z bardziej wysublimowanym zasobem s³ownictwa i lepszym sposobem wys³awiania siê? Nie mówi¹c o niezobowi¹zuj¹cej, nienachalnie elokwentnej, iskrz¹cej
¿ywym dowcipem konwersacji z ni¹/nim na studniówce… o rozmowie kwalifikacyjnej na studia,
a tak¿e tysi¹cu innych sytuacji bezpoœrednio
z nastoletnim ¿yciem zwi¹zanych. „Granice mojego jêzyka s¹ granicami mojego œwiata” - a nawet kszta³tuj¹ mój obraz. Z tych w³aœnie wzglêdów m³odzi ludzie chc¹, a raczej wol¹ wiedzieæ
ni¿ nie mieæ pojêcia, co oznaczaj¹ s³owa „pragmatyczny, wysublimowany, elokwentny” - chocia¿by po to, by nie pogubiæ siê w prostym tekœcie prasowym.
To jedna rzeczywistoœæ. Drug¹, niejako niezawis³¹, jest ta w której u¿ywa siê slangu. Sk¹d
w ogóle chêæ mówienia inaczej? Mo¿na rozwodziæ siê nad poczuciem przynale¿noœci do grupy
„wtajemniczonych” (slang jest jak has³o dostêpu
do danego œrodowiska), nad buntownicz¹ postaw¹
„nie bêdê mówi³ tak jak starzy”, jednak nie czas,
miejsce i chêæ ku psychologicznym analizom.
Faktem jest, ¿e dopóki slang nie zastêpuje komuœ
standardu w oficjalnych sytuacjach, nie ma sensu têpiæ, ³ajaæ, wykorzeniaæ i poprawiaæ. Warto
zauwa¿yæ, ¿e konstrukcja wiêkszoœci tego typu
s³ów i fraz odznacza siê niema³¹ inwencj¹ twórcz¹
(szyita, drewniana królewna), nie mówi¹c ju¿
o humorze. To ostatnie niezwykle wa¿ne, poniewa¿ slang nieodzownie kojarzy siê z luzackim (nie
myliæ z luzerskim) podejœciem do œwiata, z czym
czêœæ m³odocianych pragnie siê identyfikowaæ…
a czêœæ jeszcze wiêksza przede wszystkim sygnalizowaæ, ¿e z grubsza siê identyfikuje. (Niez³y
kwas byæ nazwanym sztywniakiem przez grupê
zaprzyjaŸnionych ziomali). Ponadto slang - choæ
w niektórych uszach mo¿e to zabrzmieæ doœæ
œwiêtokradczo - zazwyczaj odznacza siê ca³kiem
wuje siê jak dureñ, gamoñ itp., robi z siebie poœmiewisko
Ramy dadê = Przekszta³cone powiedzenie
„Damy radê”, oznaczaj¹ce dok³adnie to samo
Sacropolo = Muzyka Piotra Rubika, mieszanka muzyki religijnej z disco polo po to, aby
utwory szybciej wpada³y w ucho mas. Plastikowa komercha pod przykrywk¹ pa³eczki dyrygenta i chórku, który daje wra¿enie s³uchaczom, ¿e racz¹ siê czymœ ambitnym
Sadziæ siê = Burzyæ siê, denerwowaæ, nie zgadzaæ siê z czyimœ zdaniem
S.Z.K.O.£.A. = Specjalistyczny Zak³ad KarnoOpiekuñczy £¹cz¹cy Analfabetów
Szyita = Osoba lubi¹ca czêsto dawaæ sobie
w szyjê, czyli piæ alkohol; alkoholik, pijak.
Szyj kamyki = To coœ w rodzaju bujaj siê czy
turlaj dropsa:
-Po¿yczysz mi kasê?
- Szyj kamyki!
Tadek = Gdy chcesz pokazaæ, ¿e mia³eœ/aœ racjê. I kto tutaj teraz jest Tadek!
Wyci¹æ Andrzeja = Udawaæ, ¿e nie wie siê o co
biega. Czêsto u¿ywane w celu unikniêcia kary
Wyharabaœciæ = Dokonaæ czegoœ niesamowitego, trudnego. Czêsto w spektakularny sposób
Zajumaæ = Ukraœæ

Ÿród³o hase³: http://www.miejski.pl/

spor¹ poprawnoœci¹ konstrukcji gramatycznych,
w ka¿dym razie nieodbiegaj¹c¹ w du¿ym stopniu
od normalnego jêzyka potocznego. Jeœli wystêpuj¹ ju¿ w nim np. zapisy fonetyczne (freewolnie), czêsto s³u¿¹ podkreœleniu znaczenia s³owa
lub wydobyciu nowego. Nie s¹ stosowane bezmyœlnie i bez celu. Wbrew pozorom u¿ywanie
slangu nie wp³ywa na stopieñ umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem „normalnym” - tak samo
i w tej odmianie mo¿na na tym gruncie spotkaæ
wiochmena („Ku…, przesz³em siê na si³owniê,
chyba ¿em przez 3 godziny macha³ z³omem!”)
i œwiadomego u¿ytkownika g³osek wydostaj¹cych
siê z gard³a („Jo³, wpad³em wczoraj na si³kê pomachaæ z³omem.). Co wiêcej, paradoksalnie w jakimœ stopniu slang pomaga równie¿ d¹¿yæ do idea³u wieszczów, czyli odpowiednie nadawaæ rzeczy s³owo, przez co niweluje wulgarne przecinki
wynikaj¹ce czêsto z zak³opotania i szamotania siê
we w³asnych wypowiedziach.
Na koniec nale¿y dodaæ, ¿e jest najszybciej
zmieniaj¹c¹ siê formacj¹ jêzykow¹ - to co jeszcze wczoraj by³o d¿ezi, dziœ ju¿ zdecydowanie
wypada passe - wystarczy oderwaæ siê od nurtu chocia¿ na chwilê, a potem, gdy przylukasz
na przystanku jak¹œ paczkê, nie mo¿esz rozkminiæ o co im kaman! :O ¯al :/… Oni id¹ na
balety, zarywaæ oziomy, dawaæ w cyban, a ty
nie kleisz, nie razmasz! To ¿adne haluny, po
prostu niez³y z ciebie walkirian jeœli chodzi o slang.
Trad¿a! :] Œrednio byæ takim ulungiem - raczej!
:>… Ale spox - od czego Wielki Gugel i S³owniki najm³odszej polszczyzny (u¿yszkodnikom
i bak³a¿anom dziêkujemy!:P) - wszystko freewolnie, nic tylko z³amaæ Strasburgera - wtedy odkryjesz (albo chocia¿ zrozumiesz na poziomie semantyki ;) w tych frojdach przystankersach prawdziwych brosów. Niech jo³ cie dopadnie - bajabongo!

Katarzyna Senkowska

Twórczoœæ reklamowa
pióromañskich ziomali
Yo Galanty! Zajumajcie lub kupcie debeœciarskie
majtki z uzd¹, a póŸniej zarywajcie Pacho³ów,
Pacjentów lub Tadków i dawajcie na balet. Bêdzie malinowo!
U¿ywany elektryk ca³kiem jeszcze do u¿ycia!
Kupujcie adasie! W nich dreptaæ da siê na bronxy i na galanty.
Elo ziomale - ramy dadê!
Lubisz muzê s³uchaæ na okrêta w busie czy
w szkole na nudnej lekcji
Trój mo¿e byæ Twój za jedyne 99 blaszanych
miedzio!
CD sarcopolo tylko dla pacho³ów!
Elo ziomale,
nie jedŸcie po bandzie
chodŸcie pomachaæ z³omem
karniak na si³kê dla ka¿dego mam
pacho³, pacjent, szyita
zwijaj siê z nami
bo czas na balety z galantami!

Kultura

Pajdokraci na randce
Kolejne plenarne zebranie rady odby³o
siê pod znacz¹c¹ dat¹ 14 lutego.
W przedszkolu doskonale wiadomo, ¿e
dzieñ ten wi¹¿e siê z serduszkami, ró¿ami, misiami i niewybaczalnymi zachowaniami
¿eñskiej czêœci gremium, która pozwala
sobie na zbytni¹ poufa³oœæ w stosunku do
swoich kolegów radnych. Warto odnotowaæ, ¿e jeden z nich zosta³ nawet, wœród
niedopuszczalnych chichotów, publicznie
poca³owany z zaskoczenia w policzek, co
natychmiast wywo³a³o szaleñcze salwy
œmiechu w gronie bardziej bezpoœrednich
prelegentów. Taktowniejsza czêœæ mêskiego stronnictwa wyrazi³a jedynie pe³nym zrozumienia milczeniem swe wspó³czucie. Kiedy obrady wróci³y do normalnego trybu, pod dyskusjê poddane zosta³y sprawy œciœle praktyczne, mianowicie:
jak j¹/jego zauroczyæ. Nie na ¿arty - tylko od razu tak na œmieræ (Klaudia) z zastrze¿eniem, by jednak od razu z tego nie
umar³ (Jakub). Jeœli chodzi o hipotetycznego
ch³opaka, w celu oczarowania obiektu swoich
abstrakcyjnych westchnieñ powinien jak najszybciej zapuœciæ blond (Emanuel). Nie wia-

Pióromani Ziomalami
Kto choæ trochê zna m³odzie¿owy slang, ten
byæ mo¿e nie dowierza czytaj¹c powy¿szy tytu³.
Jak to? Niemo¿liwe? Mo¿liwe i to bardzo. Prima aprilis dopiero 1 kwietnia, wiêc bez obawy,
to ¿aden ¿art.
Ci, którzy wiedz¹ kim s¹ Pióromani i œledz¹
informacje o ich poczynaniach, zapewne zapytaj¹, o co chodzi? OdpowiedŸ na to pytanie jest
bardzo prosta. 15 lutego, jak zwykle w Oœrodku
Kultury, odby³o siê ju¿ drugie w tym roku spotkanie Klubu Nieprofesjonalnej Twórczoœci. Tym
razem mi³oœnicy poezji i prozy æwiczyli swój
warsztat dziennikarski, a pomaga³a im w tym
Katarzyna Senkowska, redaktor lokalnej gazety
„Odg³osy Brzeszcz”. Temat spotkania intryguj¹cy, nieco zabawny „Yo Ziomale, czyli prawie
wszystko o slangu” wprowadzi³ uczestników
w œwiat s³ów, który jest znany i wzbogacany
g³ównie przez m³odzie¿. Pani redaktor w sposób niezwykle ciekawy pomog³a nam rozszyfrowaæ tzw. kod dostêpu œrodowiskowego.
Trzeba przyznaæ, ¿e jêzyk ten, g³ównie z uwagi na fakt, ¿e nieustannie ewoluuje, wcale nie
jest ³atwy i aby móc poprawnie nim operowaæ,
nale¿y siê go po prostu nauczyæ. Piórmanom
w czasie spotkania, które tym razem mia³o charakter warsztatowy, uda³o siê poznaæ kilka najczêœciej u¿ywanych s³ów, fraz i zwrotów, które od razu zastosowali w praktyce. Proszê Pañstwa... œmiechu by³o co niemiara!
Wszystkich, którzy pragn¹ podzieliæ siê z nami
swoj¹ poezj¹ b¹dŸ te¿ wszelakim s³owem pisanym zapraszamy na spotkania Klubu Nieprofesjonalnej Twórczoœci „Pióromani”. Terminy spotkañ znajd¹ Pañstwo w kalendarium Oœrodka
Kultury. Naprawdê warto!

Anita Andreas

domo, dlaczego ten kolor w³osów wydaje siê
radnym szczególnie randkowy i nieodparcie poci¹gaj¹cy. Nastêpnie rzeczony zapuszczony
blond powinien zostaæ u³o¿ony w ksiê¿yc
(Eryk), czyli - jak okaza³o siê po pomocnej de-

monstracji - irokeza. W tworzeniu skomplikowanej konstrukcji fryzury pomocne mog¹ staæ
siê specyfiki z Niedotykalnej Szafki (Szymon)
starszego brata lub taty. Ponadto przysz³y absztyfikant musi koniecznie zdobyæ taki jeden
„dYzodorant”, po którym wszystkie dziewczyny siê na nim wieszaj¹ (Kacper). Tzn. na ch³opaku, nie dezodorancie (po szczegó³owych
ustaleniach wiadomo, ¿e wiedza zaczerpniêta
zosta³a z reklamy AXE). Musi mieæ równie¿
³adne buciki (Martyna), najlepiej takie ze Spajdermenem (Marcin), by by³o na czym oprzeæ
p¹czkuj¹c¹ przy powitaniu konwersacjê. Poza
tym wyprasowan¹ koszulkê (B³a¿ej), krótkie
spodenki (Kamil) b¹dŸ smoking w kszta³cie
pingwina (Maciek) oraz plecak, w którym ukryje bukiet, by w odpowiednim momencie zachwyciæ nim wybrankê (Maksymilian). Po domnieman¹ ¿onê (gdy¿ dla wiêkszoœci zebranych
leksemy „dziewczyna”, „narzeczona” i „¿ona”
funkcjonuj¹ jako synonimy) nale¿y przyjechaæ:
Kario (Adrian), Koltem (B³a¿ej), Lambord¿ini
(Maksymilian), œcigaczem Roberta Kubicy
(Rafa³) lub bojijiingiem (Kacper). W pewnym
momencie debata sta³a siê tak gor¹ca, ¿e w celu
rozwiania w¹tpliwoœci poproszono o wyra¿enie opinii przysz³e dziewczyny/¿ony. Te niestety nie potrafi³y zdecydowaæ, jako ¿e - ku
zgorszeniu kolegów - ich wiedza w zakresie
motoryzacji nie wychodzi poza bia³e autko lalki Barbie. Nastêpnie pod obrady wp³yn¹³ niezwykle przytomny wniosek reguluj¹cy sk³ad
akcesoriów, które powinny pojawiæ siê w plecaku doœwiadczonego randkowicza. Jak
wszechprzedszkolnie wiadomo, zabawki lubi
ka¿dy, jednak na tak specjaln¹ okazjê wiêkszoœæ
radnych sk³ania³aby siê raczej ku zakupowi tulipanów (Jakub), dok³adnie bia³ych, oraz najnowszej wersji pewnej gry komputerowej (Adrian). Szczególnie w drugim przypadku korzyœci s¹ obustronne, poniewa¿ mo¿na przy okazji nonszalancko wykazaæ siê mêstwem, si³¹ i
odwag¹ uœmiercaj¹c na ekranie smoki pod zachwyconym spojrzeniem wybranki. (Gorzej, jeœli rzeczona dziewoja nabra³aby ochoty by prze-

j¹æ klawiaturê; tak daleko posuniêtemu równouprawnieniu radni mówi¹ zdecydowane NIE).
Natomiast ca³y inwentarz serduszek, s³odkoœci
i innych „ró¿yczków” mo¿na nabyæ przy jednym ze stolików pod koœció³kiem (Maksymilian), tzn. straganów odpustowopodobnych,
gdzie a¿ roi siê w oczach od weso³ej czerwonoœci. Na dowód pora¿aj¹cej rozmachem kreatywnoœci mo¿na powciskaæ
owe obiekty w tulipany na zasadzie jajka z niespodziank¹ (Konrad). Kiedy
wszystko, na czele z samym zainteresowanym, ju¿ gotowe, pozostaje jeszcze tylko zawiadomiæ o zamiarach nieœwiadom¹ nadci¹gaj¹cych wspania³oœci
przysz³¹ ukochan¹. Jak wiadomo, do
tego celu najlepiej nadaje siê kolega
(Stanis³aw). Wys³any niczym sputnik
zwiadowca z tak delikatn¹ misj¹ w nieuczêszczane nigdy rejony koszyków z
lalkami, w za³o¿eniu ma powróciæ z radosn¹ nowin¹ lub przynajmniej jakimœ
misiem, totemem odwzajemnionego
uczucia. (Tu czêœæ radnych posêpnie
zaznacza, ¿e praktyka w tym wzglêdzie
wygl¹da ró¿nie… na pocieszenie nigdy do koñca nie wiadomo, czy pora¿ka wynika faktycznie
z niechêci wybranki czy te¿ mo¿e z niecnych
uczuæ kolegi wzglêdem wspólnego przedmiotu westchnieñ).
Przys³uchuj¹c siê obradom zastanawiaæ mo¿e
fakt znikomej aktywnoœci na forum ¿eñskiej
czêœci gremium. Kole¿anki radne jedynie przys³uchiwa³y siê pomys³om kolegów kwituj¹c je
wybuchami œmiechu lub dyskretnym upatrzeniem do upokarzaj¹cego rytua³u „ma³ych ca³usków” co bardziej pomys³owych prelegentów.
Co doœæ zaskakuj¹ce (i jednoczeœnie buduj¹ce,
zwa¿ywszy na zamieraj¹ce odruchy gentlemañskie), prawie ca³a inicjatywa przesz³a w mêskie
rêce. Zarówno inwencja jak i poruszaj¹ca ofiarnoœæ wzglêdem Tej Jedynej osi¹gnê³a apogeum
w aspekcie czynnoœci podejmowanych w trakcie upragnionego spotkania - szczêœliwe dziewczê mo¿e spodziewaæ siê noszenia na rêkach
(Jakub) by nie zabrudzi³o sobie bucików (Kacper), wycieczki do wie¿y Ajfla (Konrad),
wspólnego ogl¹dania ksiê¿yca byle nie za d³ugo (Adrian) oraz serenady, czyli pizzy z serem
w³asnego wyrobu (Szymon). Ponadto w programie ekskluzywne wykonanie g³êboko romantycznej piosenki w stylu „Aj low ju bejbi”
a capella (Bartosz) a tak¿e (wzbijmy siê na wy¿yny poœwiêcenia!), ca³usa w policzek JEŒLI
w promieniu kilometra nie bêdzie ¿adnego
z kolegów (Maksymilian).
Przys³uchuj¹c siê obradom trudno nie doceniæ
szczerego oddania oraz ujmuj¹cego romantyzmu i szarmancji cechuj¹cej wiêkszoœæ wnioskodawców. Pozostaje tylko mieæ nadziejê, ¿e
zarówno zapa³ jak i przytoczone pomys³y nie
przemin¹ z wiekiem, a jedynie nieco zmieni¹
formê - oraz ¿e przynajmniej w zdecydowanej
wiêkszoœci przypadków zostan¹ dostrze¿one
i w³aœciwie docenione przez przysz³e i teraŸniejsze ¿ony.

Kancelistka Dzieciêcej WyobraŸni
Katarzyna Senkowska
Odg³osy Brzeszcz
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Bezpieczny dom i mieszkanie
Ochrona przed w³amaniem jest trudna
i przede wszystkim kosztowna. Im wiêcej
posiadamy rzeczy cennych, tym zabezpieczenia powinny byæ lepsze, a co za tym idzie
- dro¿sze. Inteligentny w³amywacz jest w stanie oceniæ czy potencjalne ryzyko jest dla
niego op³acalne. W tym celu potrafi siê dobrze przygotowaæ, miêdzy innymi dziêki
wczeœniejszemu rozpracowaniu zastanych
zabezpieczeñ.
Dlatego te¿, poza zabezpieczeniami technicznymi wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tzw. „bezpieczne
postawy”. S¹ to nawyki i zachowania, które potrafi¹ efektownie zniechêciæ w³amywacza. Dlatego pamiêtaj - zawsze zamykaj za sob¹ drzwi,
upewnij siê równie¿, czy prawid³owo u¿ywasz
domofonu. Nie jest to wprawdzie urz¹dzenie
doskona³e, ale dla z³odzieja to pierwsza przeszkoda do pokonania i pierwsza bariera dla
ochrony piwnicy. Po zmroku zas³aniaj okna,
nawet gdy mieszkasz na wy¿szych piêtrach.
W³amanie z regu³y poprzedza obserwacja
mieszkania z zewn¹trz. Ods³oniête okna pozwalaj¹ poznaæ jego rozk³ad i ustaliæ miejsca, w których znajduj¹ siê wartoœciowe przedmioty. Nigdy nie zostawiaj kluczy pod wycieraczk¹ czy
na parapecie, gdy¿ te pozornie bezpieczne
skrytki s¹ w rzeczywistoœci przeszukiwane jako
pierwsze! Ich znalezienie nie sprawi z³odziejowi ¿adnych trudnoœci. Nie zostawiaj w drzwiach
kartek informuj¹cych, gdzie jesteœ i kiedy wrócisz. Przyjació³ka mo¿e nie przyjœæ, dla z³odzieja natomiast to jasna informacja - np. mieszkanie bêdzie puste przez dwie godziny. Gdy musisz na chwilê wyjœæ, zostaw w kuchni w³¹czone radio lub œwiat³o. Dziêki temu zaistnieje iluzja, i¿ w mieszkaniu znajduj¹ siê lokatorzy.
Strata pr¹du bêdzie niewielka w stosunku do
przypuszczalnie poniesionych szkód. Nie opowiadaj w osiedlowym sklepiku, ¿e w³aœnie
wybierasz siê na wakacje do Tunezji. O wiele
bezpieczniej jest podzieliæ siê wra¿eniami po

powrocie. Jeœli planujesz taki wyjazd najwa¿niejsze to stworzyæ pozory, poniewa¿ z³odziej
nie mo¿e dowiedzieæ siê o twojej nieobecnoœci! Dlatego pozostaw znajomym kluczyk do
skrzynki pocztowej. Zalegaj¹ca korespondencja sygnalizuje, ¿e w mieszkaniu nikogo nie ma.
Poproœ te¿ s¹siadów, aby zabierali ulotki spod
drzwi, a kogoœ zaufanego np. przyjació³kê - by
przychodzi³a wieczorami do twojego mieszkania, otwiera³a okna, zapala³a œwiat³o. Jeœli takie rozwi¹zanie nie jest mo¿liwe - dobrym wyjœciem bêdzie instalacja urz¹dzenia, które samodzielnie w³¹cza œwiat³o z nadejœciem zmroku.
Gdy zgubisz klucze, natychmiast wymieñ chocia¿ jeden zamek. Mo¿liwe, ¿e wcale ich nie
zgubi³eœ, mo¿e zosta³y skradzione? Nie chwal
siê, ¿e kupi³eœ synowi drogi komputer, ¿e sprzeda³eœ samochód i nie wiesz, w co zainwestowaæ pieni¹dze. Nie dawaj kluczy dzieciom,
nawet jeœli wybieraj¹ siê do szko³y, lepiej niech
je zostawi u zaufanych s¹siadów. Nie haftuj na
sweterkach imion dziecka. Kiedy z³odziej zwróci siê do malucha po imieniu, os³abi jego czujnoœæ. Nie trzymaj wszystkich pieniêdzy i kosztownoœci w jednym miejscu. Nie chowaj te¿
pieniêdzy do cukru, m¹ki, bieliŸniarki, pod
doniczkami czy w zamra¿alniku. Te miejsca s¹
z³odziejom doskonale znane. Natomiast dobre
s¹ wszelkie rozwi¹zania nietypowe - nie dziel
siê jednak tym „odkryciem” ze swoimi s¹siadami. Gdy zorientujesz siê, ¿e ktoœ obcy by³
w mieszkaniu, natychmiast zawiadom policjê.
Nic nie ruszaj, nie zamykaj okien, nie sprz¹taj.
Nag³a przeprowadzka s¹siadów, wizyta kilku
panów u samotnej staruszki lub wyj¹cy pies te¿ powinny wzbudziæ twoje podejrzenia. Zawiadom policjê, za ka¿dym razem gdy obawiasz
siê o bezpieczeñstwo mienia w³asnego czy s¹siada. Nieoceniona jest pomoc s¹siada - warto
mieæ z nim jak najlepsze uk³ady. Nawet jeœli
jego zwyczaje nie s¹ zbyt dyskretne - np. zagl¹da przez uchylone drzwi na twoich znajomych, to mo¿esz byæ pewien, ¿e jeœli przyjdzie

FUNDACJA POMOCY SPO£ECZNEJ
w BRZESZCZACH
Nr konta: 91 1240 4155 1111 0000 4630 6656
KRS: 0000005964
Z dopiskiem: POMÓ¯ RADKOWI

10 czerwca 2009 r. Radek, maj¹c zaledwie 30 lat, nie z w³asnej winy uleg³ wypadkowi samochodowemu, wskutek którego dozna³ urazu rdzenia krêgowego. W chwili obecnej jest ca³kowicie sparali¿owany – nie porusza rêkami ani nogami – wymaga sta³ej opieki oraz kosztownej i
intensywnej rehabilitacji. Niestety, œrodki finansowe, którymi dysponuje rodzina, nie s¹ wystarczaj¹ce, ¿eby zapewniæ mu rehabilitacjê niezbêdn¹ do uzyskania przynajmniej czêœciowej sprawnoœci fizycznej, która pozwoli³aby mu uczestniczyæ w ¿yciu ¿ony i trzyletniego syna.
Je¿eli chcesz pomóc, przeka¿ 1% podatku lub dowoln¹ sumê pieniêdzy na leczenie Radka,
wpisuj¹c:
FUNDACJA POMOCY SPO£ECZNEJ
w BRZESZCZACH
Nr konta: 91 1240 4155 1111 0000 4630 6656
KRS: 0000005964
Z dopiskiem: POMÓ¯ RADKOWI
Za pomoc dziêkuje rodzina

z³odziej, s¹siad nie zawiedzie. Ty równie¿ interesuj siê obcymi osobami np. zapytaj kogo
szukaj¹. Ciekawoœæ jest jak najbardziej uzasadniona, jeœli chodzi o nasze bezpieczeñstwo czy
dobytek.

Opr
Opr.. KW

Gdy dziura uszkodzi
samochód
Naprzemienne odwil¿e i mrozy powoduj¹, ¿e
na naszych drogach wci¹¿ pojawiaj¹ siê kolejne
uszkodzenia. Najgorzej jest noc¹ lub, gdy wyrwa
„schowana” jest w ka³u¿y. Czasem dziur jest tak
wiele, ¿e nawet najsprawniejszy kierowca ma
problemy z ich ominiêciem. £atanie dziur, z powodu zimowej aury, jest procesem powolnym.
Gdy jest silny mróz - jest to wrêcz niemo¿liwe.
Jeœli z powodu Ÿle utrzymanej drogi dojdzie do
uszkodzenia auta b¹dŸ wypadku, mamy prawo
ubiegaæ siê o odszkodowanie. Powinno nie tylko
pokryæ koszty naprawy auta, lecz tak¿e szkody
na ciele (jeœli takowe wyst¹pi³y). Dotycz¹ one
szczególnie kierowców jednoœladów - motocyklistów i rowerzystów, którzy najczêœciej z powodu

wywrotki odnosz¹ mniejsze lub wiêksze obra¿enia. Podstaw¹ jest jednak dowód: œwiadek, zdjêcie, notatka policyjna - najlepiej ka¿da z wymienionych sposobnoœci, razem lub w dowolnej kombinacji. W przypadku uszkodzenia pojazdu, warto zadzwoniæ na policjê, ale jeœli wymaga to kilku godzin oczekiwañ na przyjazd patrolu, wtedy
nie mamy takiego obowi¹zku. Z pisemnym roszczeniem okreœlaj¹cym wysokoœæ ¿¹danego zadoœæuczynienia, uzasadnieniem i mo¿liwie szczegó³owym opisem wypadku nale¿y zg³osiæ siê do
w³aœciwego zarz¹du dróg lub wys³aæ ww. dokumenty listem poleconym. Wa¿ne jest, aby po przykrym zdarzeniu, najlepiej od razu kontaktowaæ
siê z zarz¹dc¹ drogi. Byæ mo¿e jego ubezpieczyciel sk³onny jest od razu wys³aæ do nas rzeczoznawcê, który opisze usterki i je wyceni. Je¿eli nie ma takiej mo¿liwoœci, naprawiaj¹c auto
w warsztacie, poproœmy o fakturê, na której
wyszczególnione s¹ wszystkie te czynnoœci.
Stare czêœci zachowajmy jako dowód. Niestety, jeœli zarz¹dca drogi odmawia zap³aty, nie
zmusimy go do wyp³aty odszkodowania inaczej, ni¿ sk³adaj¹c pozew do s¹du. Jeœli chodzi o niewielkie pieni¹dze - nie op³aca siê, chyba, ¿e dla zasady. Jeœli straty s¹ du¿e, warto
uzbroiæ siê w cierpliwoœæ i zainwestowane w proces pieni¹dze traktowaæ jak dobr¹ lokatê. Jeœli jednak nie do koñca mamy racjê, wyrok
s¹du mo¿e byæ dla nas niekorzystny.

KaW
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6 lutego ok. godz. 15.00 z³odzieje weszli do koœcio³a w Jawiszowicach, a nastêpnie skradli trzy puszki z datkami ok. 500 z³. Policjanci
ustalili równie¿, i¿ sprawców by³o kilku i najprawdopodobniej odjechali samochodem marki Opel Vectra koloru szarego na œl¹skich numerach rejestracyjnych.
*****
8 lutego w Brzeszczach policjanci zatrzymali 5 mê¿czyzn (w wieku od
18 do 27 lat), mieszkañców Woli oraz Wodzis³awia Œl¹skiego, podejrzanych o uszkodzenie mienia. Jak ustalono, do zdarzenia dosz³o o godz.
22.45 w Brzeszczach na ul. Kolejowej, gdzie grupa mê¿czyzn poruszaj¹c siê dwoma samochodami - Seatem Cordoba i VW Golf - zajecha³a
drogê 20-letniemu mieszkañcowi Przecieszyna, kieruj¹cemu samochodem marki Opel. Napastnicy wysiedli ze swoich pojazdów i przy u¿yciu
pa³ek, kijów i maczety uszkodzili karoseriê oraz szyby w samochodzie
20-latka. Natychmiast po otrzymaniu zg³oszenia policjanci wszczêli poszukiwania sprawców, których zatrzymali w nieca³¹ godzinê na ul. Kolejowej, gdzie zauwa¿yli samochód marki Seat Cordoba, podobny to
tego, jakim mieli poruszaæ siê sprawcy. W pojeŸdzie znajdowa³o siê
5 mê¿czyzn, a podczas ich przeszukania policjanci ujawnili kije, pa³ki i maczetê. Aktualnie trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia i zatrzymania pozosta³ych sprawców.
*****
12 lutego w jednym z mieszkañ przy ul. Szymanowskiego w Brzeszczach podczas wspólnego spo¿ywania alkoholu dosz³o do awantury
pomiêdzy mê¿czyznami, a w konsekwencji i pobicia 44-latka. Mê¿czyzna trafi³ do oœwiêcimskiego szpitala z ciê¿kimi uszkodzeniami cia³a. Policjanci jeszcze tego samego dnia wytypowali osoby podejrzane
o dokonanie tego czynu, tj. 33-latka bez sta³ego miejsca zamieszkania
oraz 43-letniego mieszkañca Brzeszcz. Jak siê okaza³o, 33-letni Krystian K. by³ równie¿ poszukiwany Listem Goñczym za inne przestêpstwa kryminalne, a ponadto w ostatnim czasie policjanci typowali go
równie¿ jako sprawcê rozboju, którego mia³ siê dopuœciæ 9 lutego w Brzeszczach, gdzie pobi³, a nastêpnie skrad³ portfel z dokumentami i pieniêdzmi w kwocie 250 z³ 44-letniemu mieszkañcowi Pszczyny. Policjanci skrupulatnie sprawdzali miejsca w których mogli ukrywaæ siê
sprawcy, w konsekwencji czego jeden z nich zosta³ zatrzymany 13 lutego, a drugi dzieñ póŸniej na terenie Brzeszcz. Wraz z nimi zatrzymano równie¿ poszukiwan¹ 17-letni¹ mieszkankê Brzeszcz, przebywaj¹c¹ na niepowrocie do oœrodka szkolno-wychowawczego.
*****
20/21 lutego dy¿urny monitoringu Stra¿y Miejskiej w Brzeszczach zauwa¿y³ jak stoj¹cy 23-letni mê¿czyzna pod bankomatem zlokalizowanym na ul. Mickiewicza w Brzeszczach przewraca siê uderzaj¹c twarz¹
w chodnik. Wys³any natychmiast na miejsce patrol stra¿ników stwierdzi³ u poszkodowanego liczne obra¿enia twarzy oraz znaczne upojenie
alkoholem. Ze wzglêdu na rozleg³oœæ ran wezwany na miejsce ambulans przetransportowa³ mê¿czyznê na oddzia³ chirurgii urazowo ortopedycznej ZZOZ w Oœwiêcimiu. Obecnej nocy temperatura powietrza spad³a poni¿ej -10oC co w konsekwencji mog³oby zakoñczyæ siê tragicznie
dla poszkodowanego mê¿czyzn gdyby nie monitoring wizyjny i szybka
reakcja s³u¿b.
*****
21 lutego w Jawiszowicach policjanci zatrzymali Bronis³awa A. 33-latka, bez sta³ego miejsca zamieszkania w zwi¹zku z podejrzeniem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeŸwym. Do zdarzenia dosz³o o godz. 06.00,
kiedy policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach zostali powiadomieni przez Policjê z Czechowic-Dziedzic o poœcigu za kierowc¹ VW
Passata, który nie zatrzyma³ siê do kontroli drogowej w Czechowicach
Dziedzicach na ul. Bestwiñskiej. Policjanci natychmiast podêli dzia³ania w celu zatrzymania kierowcy. Powiadomiono wszystkie s³u¿by i ustalono trasy, którymi móg³ siê poruszaæ uciekinier. Mê¿czyzna zosta³ przez
policjantów skutecznie zmuszony do zatrzymania na ul. Mostowej w Jawiszowicach. Jak siê okaza³o, podczas ucieczki zd¹¿y³ uszkodziæ ogrodzenie posesji przy ul. Trzciniec w Jawiszowicach, radiowóz policjantów z czechowickiego komisariatu oraz samochód marki VW Transporter. Najprawdopodobniej powodem ucieczki by³ jego stan nietrzeŸwoœci, gdy¿ przeprowadzone badanie wykaza³o 2,1 promila alkoholu.

Opr
Opr.. Audra

Nowe uprawnienia stra¿y miejskiej
1 marca 2011 wchodzi w ¿ycie
rozporz¹dzenie Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z 16
lutego 2011 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wykroczeñ, za
które stra¿nicy miejscy s¹ uprawnieni do nak³adania grzywien w drodze mandatu karnego.
Potrzeba zmiany rozporz¹dzenia
podyktowana zosta³a zasad¹ ekonomii postêpowania w sprawach o wykroczenia oraz ma na celu odformalizowanie czynnoœci wyjaœniaj¹cych
prowadzonych przez stra¿e miejskie
a w konsekwencji zmniejszenie liczby spraw kierowanych do S¹dów.
Zwiêkszenie zadañ i kompetencji
Stra¿y Miejskich zosta³o ukierunkowane w nastêpuj¹ce szczegó³owe
ustawy:
1. Ustawa z dnia 20 maja 1971
Kodeks wykroczeñ w zakresie
wykroczeñ:
- Przeciwko porz¹dkowi i spokojowi
publicznemu
- Przeciwko instytucj¹ pañstwowym
i samorz¹dowym
- Bezpieczeñstwu osób i mienia
- Bezpieczeñstwu i porz¹dkowi w komunikacji
- Przeciwko osobie
- Przeciwko zdrowiu
- Interesom konsumenta
- Szkodnictwu leœnemu, polnemu
i ogrodowemu.
2. Ustawa z dnia 13 wrzeœnia
1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008, ze zm.) w zakresie kontroli zezwoleñ na prowadzenie przez przedsiêbiorców dzia³alnoœci w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych, ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierz¹t,
a tak¿e grzebowisk i spalarni zw³ok
zwierzêcych i ich czêœci.
3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierz¹t (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002, ze zm.) w zakresie
prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn¹.
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,
ze zm.) w zakresie u¿ywania instalacji lub urz¹dzeñ nag³aœniaj¹cych na
publicznie dostêpnych terenach miast,
terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr
239, poz. 2019 ze zm.) w zakresie

egzekwowania zakazów okreœlonych
w art. 39 i 40 omawianego aktu prawnego, zwi¹zanych z utrzymaniem
czystoœci i porz¹dku na terenie gmin,
a w szczególnoœci wprowadzaniu œcieków bytowych, nieczystoœci ciek³ych
i odpadów komunalnych pochodz¹cych z gospodarstw domowych do
wód powierzchniowych i do ziemi.
6. Ustawa z dnia 6 wrzeœnia 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 125, poz. 874, ze zm.), w zakresie
okreœlonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r.
Nr 5, poz. 13). Z dniem 1 marca 2011 r.
wchodzi w ¿ycie ustawa z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, która wprowadza
zmiany m. in. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra¿ach gminnych. Ustawa og³oszona zosta³a 7 stycznia 2011 r.,
a opublikowana w Dz. U. z 2011 r. Nr

5, poz. 13. Zgodnie z nowelizacj¹ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra¿ach gminnych, dokonan¹ zmian¹ ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, z dniem 1
marca 2011 r. do zadañ stra¿y bêdzie
nale¿a³a tak¿e kontrola publicznego
transportu zbiorowego w zakresie
okreœlonym w art. 45 ust. 1 ww. ustawy.
7. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.
o bezpoœrednim wyborze wójta,
burmistrza, prezydenta miasta (Dz.
U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w zakresie porz¹dku publicznego przed
naklejaniem i umieszczaniem plakatów i hase³ wyborczych w miejscach
niedozwolonych.
8. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r.
Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, ze zm.) w zakresie porz¹dku publicznego przed naklejaniem
i umieszczaniem plakatów i hase³
wyborczych w miejscach niedozwolonych.
9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach (Dz. U.
Nr 79, poz. 666) w zakresie zakazu
umieszczania zu¿ytych baterii i zu¿ytych akumulatorów razem z innymi
odpadami w tym samym pojemniku.

Komendant Stra¿y
Miejskiej w Brzeszczach
Krzysztof T
okarz
Tokarz
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Czytelnictwo

Ksi¹¿ki w koronie
Proponujemy czytelnikom ksi¹¿ki nagrodzone, które zdoby³y uznanie nie tylko czytelników, ale równie¿ krytyków literackich.
Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyñskiego - popularnie nazywan¹ Nagrod¹ Kozio³ka Mato³ka - najlepsza ksi¹¿ka literacka dla dzieci m³odszych. Obecnie organizatorem tego przedsiêwziêcia jest Miejska Biblioteka Publiczna w
Oœwiêcimiu:
Barbara Gawryluk
Zuzanka z pistacjowego
domu
Dwa domy, zapracowana mama
nie-zwyczajna z kolejnymi „narzeczonymi”, oddany tata
z now¹ rodzin¹, niezwyk³a babcia, która „wszystko umie”, wierne przyjació³ki,
rodziny s¹siadów ze swymi problemami - ca³y
przekrój wspó³czesnoœci. Pe³na humoru i zdrowego dystansu opowieœæ o tym, jak skomplikowany jest œwiat doros³ych i nie mniej - ich dzieci.
(Blog Poza Rozk³adem)
Nagroda Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera - najlepsza ksi¹¿ka polskiego autora o tematyce podró¿niczej
i krajoznawczej:
Jacek Hugo-Bader
Bia³a gor¹czka
„Postsowiecki œwiat opisany
przez Hugo-Badera to rzeczywistoœæ w delirium tremens...
W takie obszary turyœci siê nie
zapuszczaj¹, nie rekomenduj¹ ich te¿ biura podró¿y. To przestrzeñ w³óczêgów wszech maœci.
Œwietna proza!”

Mariusz Wilk

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

Wanda Chotomska

Je¿eli jest nam Ÿle, za oknem jest
szaro, smutno i pada deszcz to
mo¿emy przeczytaæ coœ weso³ego. W ¿yciu nie zawsze mamy
takich wspania³ych przyjació³,
jakich mo¿emy spotkaæ w ksi¹¿kach. Chocia¿ przez chwilê mo¿emy byæ zupe³nie kimœ innym,
mieszkaæ gdzie indziej, mo¿emy
mieæ innych rodziców, bo akurat
na swoich jesteœmy Ÿli.

Je¿eli to co czytamy w dzieciñstwie ma wp³yw na to, jacy
jesteœmy w przysz³oœci, warto
poznawaæ ulubione ksi¹¿ki, te
wyj¹tkowe, zapamiêtane na
wiele, wiele lat.
Tym razem do rozmowy o czytaniu i ulubionej ksi¹¿ce z dzieciñstwa, zaprosiliœmy Katarzynê Kopczyk - aktorkê Teatru
Groteska, która prowadzi³a
w bibliotece warsztaty teatralne.

Czytam teraz

Pani Kasia w czasie warsztatów Przerabiam dwie pozycje, jedna
Ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñ- teatralnych
dotyczy rozwoju dziecka od 0 do

stwa i dlaczego ta?
Trudno mi stwierdziæ jednoznacznie, która ksi¹¿ka by³a moj¹ ulubion¹, ale ta, któr¹ najlepiej pamiêtam, to na pewno „Dzieci z Bullerbyn” Astrid
Lindgren. Niedawno czyta³am j¹ z moj¹ córk¹
i to by³ taki powrót do mojego dzieciñstwa, w reakcjach mojej córki mog³am zobaczyæ moje reakcje sprzed iluœ tam lat. Bardzo siê uto¿samia³am z tymi bohaterami, chcia³am tak jak oni mieæ
paczkê przyjació³, takie przygody, chcia³am
mieszkaæ na wspania³ej wsi. Pamiêtam, ¿e marzy³am o tym aby byæ jednym z tych dzieci.
Dlaczego warto czytaæ?
Ksi¹¿ki nas wzbogacaj¹, sprawiaj¹, ¿e stajemy siê
kimœ lepszym, m¹drzejszym, mamy lepsze s³ownictwo. Mo¿emy siê przenieœæ w ró¿ne œwiaty.

Strasznie fajne ferie

Wywiad z Katarzyn¹ Kopczyk mo¿na obejrzeæ na
stronie internetowej Oœrodka Kultury (www.ok.brzeszcze.pl) w zak³adce BIBLIOTEKA.
Równie¿ czytelników Odg³osów Brzeszcz zapraszamy do podzielenia siê z nami swoimi wspomnieniami o ukochanej ksi¹¿ce dzieciñstwa, tak
bardzo wyj¹tkowej, ¿e zapamiêtanej do dzisiaj.

(bibl)
W drugim tygodniu godne polecenia by³y warsztaty teatralne z Katarzyn¹ Kopczyk - aktork¹ Teatru Groteska w Krakowie. Pani Kasia demonstrowa³a nam, jakie æwiczenia nale¿y wykonywaæ,
aby g³oœno i wyraŸnie wymawiaæ ka¿de s³owo
(Ola Mitoraj)

Tegoroczne ferie rozpoczê³y siê w bibliotece od
ciekawych zajêæ z £ukaszem Zabdyrem - krakowskim ilustratorem i autorem komiksów. Pokazywa³ on jak rysowaæ zabawne postacie, co jest jego
codzienn¹ prac¹.
(Ola Mitoraj)
Pan Zabdyr przeczyta³ wszystkim wiersz i na jego
podstawie, ka¿dy musia³ narysowaæ rysunek. On
te¿ go namalowa³. Gdy wszyscy skoñczyli, pokazywaliœmy swoje stwory. By³o bardzo weso³o
(Natalia Mizia i Paulina Chrapek)

1, poniewa¿ mam piêciomiesiêcznego synka. Druga to „Fantastyczne zbiorowe samobójstwo”,
któr¹ zaczê³am ostatnio czytaæ. Autorem jest Fin.
Tytu³ brzmi dosyæ pesymistycznie, ale wiem, ¿e
koñczy siê dobrze. Historia jest niesamowita, bardzo mnie wci¹gnê³a - nie chce mówiæ o czym jest,
ale polecam.

Szalone zdjêcie z m³odszymi...

Jak ³atwo zrobiæ marionetkê z szalików?

Jeszcze raz okaza³o siê, ¿e spotkania w bibliotece, nawet w czasie ferii, mog¹ sprawiæ radoœæ,
rozbudziæ wyobraŸniê, a niekiedy i odkryæ nowe
talenty. Trzeba tylko chcieæ!
Co tam narysowa³eœ?
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Na krañcach œwiata
19 lutego w Kinie „Wis³a” ju¿ po raz kolejny spotkali siê wszyscy ci, dla których
mo¿liwoœæ zdobywania szczytów, chocia¿by
tych najmniejszych, jest niepowtarzalnym
prze¿yciem.
Leszek Cichy - pierwszy Polak, który stan¹³ na
najwy¿szych szczytach siedmiu kontynentów,
zdobywaj¹c tym samy Koronê Ziemi, by³y bankowiec, menager, wyk³adowca Politechniki Warszawskiej, a obecnie alpinista, podró¿nik, wielki
cz³owiek z wielk¹ pasj¹, który nieustannie udowadnia, ¿e „chcieæ to móc”, opowiada³ o najwiêkszej, ale zarazem najbardziej niebezpiecznej przygodzie swojego ¿ycia...

Na szczycie œwiata, czyli Mount Everest bez
tajemnic...
- By³y to czasy, gdy nie mieliœmy jeszcze polarów, goreteksów. Byliœmy zaopatrzeni w ubrania
puchowe i ciekawej konstrukcji buty, produkcji
polskiej, wed³ug pomys³u Andrzeja Zawady, wykonane w Kroœnie... Nasze radiotelefony wa¿y³y
dwa kilogramy, bateria mia³a pó³ kilograma, ze
wzglêdu na ryzyko wyziêbienia wyjmowa³o siê
j¹ z telefonu, antena sk³ada³a siê z czterech czêœci, ka¿da wiêc ³¹cznoœæ poza baz¹ by³a ogrom-

nym wyzwaniem. Ca³a wyprawa to w³aœciwie
gotowy scenariusz filmowy. Do bazy udaje nam
siê dotrzeæ 31 grudnia. Andrzejowi bardzo zale¿a³o na tym, aby by³ to prze³om roku. Przez pierwsze dwa tygodnie by³o mroŸno, ale bez wiatru,
wiêc szybko roz³o¿yliœmy trzy obozy, a¿ do wysokoœci 7150 m. PóŸniej przysz³a himalajska
zima, wiêc przez kolejne trzy tygodnie nie mogliœmy nie tylko roz³o¿yæ, w³aœciwie ju¿ ostatniego obozu na prze³êczy po³udniowej (8000 m),
ale musieliœmy te¿ dojœæ, po raz kolejny, do obozu trzeciego. W zasadzie niewielu wierzy³o, ¿e to
siê uda. Na koniec wszyscy, którzy jeszcze byli
do tego zdolni, wyszli z bazy, próbuj¹c tym samym zaw³adn¹æ wierzcho³ek. Dok³adnie 17 lutego 1980 roku o godzinie 14.25 wraz z Krzysztofem zdobyliœmy Mount Everest. Po czterdziestu
minutach, czyli o 15.05 rozpoczêliœmy schodzenie. Pó³torej godziny zajê³o nam zejœcie do wierzcho³ka po³udniowego, tam skoñczy³ siê nam tlen,
wiêc wyjêliœmy butlê, nie chcia³o nam siê natomiast wyj¹æ telefonu, baterii i skrêcaæ anteny, wiêc
podjêliœmy decyzjê o dalszym zejœciu. Koledzy
z bazy nie wiedzieli, co siê z nami dzieje, dopiero
tu¿ przed godzin¹ 21, jako pierwszy pojawiam
siê w czwartym obozie. Tam wyjmujê telefon i mówiê: „Tutaj Leszek, jestem w obozie czwartym,
Krzysztof dochodzi, jestem zmêczony jak nigdy
w ¿yciu, po³¹czê siê póŸniej”. Ju¿ siê ciesz¹, ale
mija kolejnych kilkanaœcie minut, godzina, dwie...
Krzysztof ju¿ na miejscu i oczywiœcie wa¿niejsze sprawy ni¿ „³¹czenie siê”. Ca³¹ noc spêdzili
przy radiotelefonie, czekaj¹c na jak¹kolwiek informacjê od nas. Potrafiê sobie wyobraziæ ich reakcjê - No tak, Leszek doszed³, Krzysztof nie,
jakby doszed³ to by siê przecie¿ po³¹czyli, czyli
Leszek zostawi³ telefon i wyszed³ po Krzysztofa,
ale nie wrócili, bo gdyby by³o inaczej, to by siê
po³¹czyli... Krzysztof nad palnikiem rozgrzewa³
nogi, poniewa¿ mia³ jeszcze nieco zmro¿one, ja

City break – urlop dla oszczêdnych
Wystarczy kilkaset z³otych aby spêdziæ
weekend za granic¹. W³aœnie rozpoczyna siê
sezon na city break, czyli kilkudniowe, rekreacyjne wypady do europejskich stolic. To coraz bardziej popularny sposób podró¿owania
dla osób, które ceni¹ sobie czas i pieni¹dze.
Co drugi Polak nie wyje¿d¿a na wakacje, poniewa¿ nie ma pieniêdzy na drogie wczasy, a co trzeci
- bo nie ma czasu, wynika z badañ CBOS. Alternatywnym sposobem podró¿owania staje siê city
break. Dziêki tanim liniom lotniczym, latanie po
Europie sta³o siê przyjemnoœci¹ na ka¿d¹ kieszeñ.
Bilet w obie strony mo¿na zarezerwowaæ od oko³o
150 z³otych. Do tego nale¿y doliczyæ nocleg
w hostelu lub hotelu i cena krótkiego wypadu za
granicê zamyka siê w 500 z³.
- Najczêœciej na tzw. city break Polacy wybieraj¹
siê poza sezonem wakacyjnym i narciarskim, czyli
w terminach od lutego do maja, a tak¿e w paŸdzierniku i listopadzie - mówi Anna Galewska
z internetowego biura podró¿y Tripsta.pl. - Tanie
linie lotnicze oferuj¹ w tych okresach najwiêcej
i najkorzystniejsze cenowo po³¹czenia lotnicze do
europejskich stolic, a koszty noclegu s¹ tañsze

ni¿ latem - dodaje. City break cieszy siê coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹ przede wszystkim z uwagi na oszczêdnoœæ pieniêdzy i czasu.
- Najtañsze bilety mo¿na kupiæ dokonuj¹c rezerwacji na oko³o 30-45 dni przed wylotem - mówi
Anna Galewska. Mo¿na te¿ korzystaæ z promocyjnych po³¹czeñ oferowanych przez tanie linie
lotnicze. W tym przypadku dodatkowe oszczêdnoœci przyniesie spakowanie siê tylko w baga¿
podrêczny o wadze do 10 kg. Jest to wygodne
i tanie rozwi¹zanie. Nie trzeba dop³acaæ za du¿y
baga¿, który w tanich liniach nie jest wliczony
w cenê biletu. Lec¹c na city break nie traci siê te¿

ju¿ te¿ le¿a³em w œpiworze, do godziny ósmej
smacznie spaliœmy, póŸniej potrzeby fizjologiczne „wyrzuci³y nas” z namiotu. W koñcu postanowiliœmy po³¹czyæ siê z baz¹. Us³yszeliœmy
tylko westchnienie ulgi. W nastêpnym dniu dotarliœmy do obozu trzeciego, drugiego... a poniewa¿ Andrzej posiada³ zawsze umiejêtnoœæ dokumentowania rzeczy wa¿nych, wzi¹³ nas do najwiêkszego namiotu, gdzie gotuj¹c i serwuj¹c
nam kolejne dania w tajemnicy przed nami w³¹czy³ magnetofon, „no...to teraz opowiadajcie jak
by³o...”. My, oczywiœcie odprê¿eni, pe³ni poczucia bezpieczeñstwa, po tylu dniach milczenia,
nie mogliœmy przestaæ mówiæ, trwa³o to dwie
godziny. Taœma z tej relacji istnieje do dziœ. Tak
w³aœnie, w skrócie wygl¹da³a wyprawa na Everest, pe³na dramaturgii, ale te¿ nie pozbawiona
humorystycznych akcentów.
Moje ca³e doœwiadczenie ¿yciowe mówi, ¿e je¿eli powodzi nam siê, w ka¿dym tego s³owa znaczeniu, to mo¿e byæ tylko gorzej. Nale¿y zwracaæ uwagê na wszystko, co nas otacza. Jeœli jest
dobrze, to nie znaczy, ¿e tak ju¿ zostanie. Trzeba
byæ przygotowanym równie¿ na gorsze momenty. Podobnie jest w górach. Góry same w sobie
nie s¹ z³e, to tylko obecnoœæ cz³owieka w nich
stwarza dla niego niebezpieczeñstwo. Ka¿dy musi
podj¹æ takie ryzyko, jakie uwa¿a za stosowne, a jednoczeœnie, nie mo¿na jechaæ na wyprawê i przez
ca³y jej czas mieæ obawy, bo wtedy pewnie nawet nie wyszlibyœmy z namiotu. Wa¿ne jest wiêc
zachowanie równowagi pomiêdzy wieloma ró¿nymi elementami - je¿eli nam siê to uda, obecnoœæ w górach stanie siê dla nas przyjemnoœci¹,
czymœ wspania³ym, wywo³uj¹cym nie tylko adrenalinê ale wpisuj¹c¹ siê przygod¹ w historiê naszego ¿ycia, do której zawsze mo¿na wróciæ. Dobrze jest mieæ w ¿yciu coœ dla siebie, coœ, co pozwala nam doœwiadczaæ jedynych w swoim rodzaju emocji.

Anita Andreas

czasu na d³ug¹ podró¿ - z regu³y lot w jedn¹ stronê trwa od godziny do dwóch - a wylatuj¹c na
weekend nie trzeba braæ dodatkowych dni wolnych w pracy czy na uczelni.
Do najczêœciej wybieranych na kilkudniowy wypoczynek miast nale¿¹ Barcelona, Mediolan, Londyn i Pary¿. O popularnoœci miejsc decyduje
przede wszystkim bogata oferta kulturalna i rozrywkowa, a tak¿e cena po³¹czeñ lotniczych i zakwaterowania. Przyk³adowo, marcowy weekend
najtaniej, bo za 357 z³, mo¿na spêdziæ w Londynie. Kilkudniowy wypad do Mediolanu to koszt
oko³o 423 z³, a do Barcelony 447 z³.

Magdalena Rejent
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Szukasz pracy? Uwa¿aj co umieszczasz w sieci
Zdjêcia z szampañskiej imprezy sylwestrowej z butelk¹ w rêku opublikowane w serwisach spo³ecznoœciowych zobacz¹ nie tylko znajomi. Bardzo prawdopodobne, ¿e natrafi na nie
tak¿e potencjalny pracodawca i przez to nie
dostaniesz wymarzonej posady, szczególnie je¿eli starasz siê np. o stanowisko doradcy finansowego w banku.
Uwa¿aj - wszystko, co wrzucasz do Internetu
tworzy twój wizerunek w sieci. Zwyk³a wyszukiwarka internetowa pozwala pracodawcy szybko sprawdziæ ka¿dego kandydata. Jest to bardzo
³atwy sposób na weryfikacjê tego, co potencjalny pracownik napisa³ w CV, a tak¿e na zdobycie
dodatkowych informacji, których w nim nie umieœci³. Kandydaci poœwiêcaj¹ godziny na stworzenie kreatywnego i wyczerpuj¹cego ¿yciorysu czy
listu motywacyjnego, ale zapominaj¹ o kszta³towaniu swojego wizerunku w sieci. A to, co na co
dzieñ publikuje siê w Internecie i do czego dostêp ma praktycznie ka¿dy, mo¿e zawa¿yæ na tym,
czy kandydat dostanie posadê, o któr¹ siê stara.
Szukanie pracy przypomina polowanie. Wygrywaj¹ ci, którzy posiadaj¹ umiejêtnoœæ przewidywania, nie tylko po to, by upolowaæ dobr¹ okazjê, ale tak¿e by nie paœæ ofiar¹, np. w³asnej g³upoty. Dlatego te¿ warto najpierw sprawdziæ, co
potencjalny pracodawca mo¿e znaleŸæ o nas
w Internecie.
- Naj³atwiejszym sposobem jest wpisanie swojego imienia i nazwiska w wyszukiwarkê internetow¹ i przekonanie siê, co i na jakiej pozycji wyœwietli siê na stronie. Wiêkszoœæ osób skupia siê
na wynikach wyszukiwania tylko z pierwszej strony. Z regu³y w tym miejscu pojawiaj¹ siê profile,
które za³o¿yliœmy na najpopularniejszych serwisach spo³ecznoœciowych, takich jak Facebook czy
Nasza Klasa, i w³aœnie na nie trzeba zwracaæ
szczególn¹ uwagê - mówi Marta Krauze z serwisu og³oszeniowego otoPraca.pl. Oprócz kont
w portalach spo³ecznoœciowych w wyszukiwarce mo¿e siê pojawiæ aktywnoœæ na forach czy grupach dyskusyjnych, prowadzony blog, a tak¿e
artyku³y publikowane w tzw. mediach obywatelskich. W serwisach spo³ecznoœciowych umieszczane s¹ informacje o zainteresowaniach, rzeczach, które siê lubi, wydarzeniach, w których
bierze siê udzia³. Publikuje siê zdjêcia i filmy video, komentuje, wymienia opinie i pogl¹dy. Dziêki temu pracodawca ma mo¿liwoœæ dotarcia do
informacji, o których nie wspomina siê w CV (jaki
styl ¿ycia prowadzi kandydat, jak spêdza czas
wolny, co myœl¹ o nim znajomi). Dodatkowe dane
pozyskane z serwisów spo³ecznoœciowych pozwalaj¹ osobie rekrutuj¹cej poznaæ kandydata
w szerszym wymiarze. Je¿eli np. starasz siê o stanowisko konsultanta telefonicznego, nauczyciela lub dziennikarza a jêzyk, którego u¿ywasz
w sieci pozostawia wiele do ¿yczenia, to podanie
o pracê mo¿e spotkaæ siê z odmow¹. Uwa¿aæ trzeba równie¿ na to, do jakich grup czy tzw. fanpage’ów do³¹czasz. Z regu³y ma³o kto zastanawia
siê nad konsekwencjami przed klikniêciem, które czyni go/j¹ fanem grupy „Seksowne kostiumy
reniferów” czy „Kobiety k³ami¹, ale maj¹ piersi.
Lubiê piersi”. Jednak zdziwienie mo¿e siê pojawiæ póŸniej, gdy na rozmowie kwalifikacyjnej
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potencjalny pracodawca zapyta o upodobania.
Pamiêtaj tak¿e, ¿e nie wszystko, co znajduje siê
w portalach spo³ecznoœciowych zale¿y od ciebie.
Znajomi mog¹ bez Twojej wiedzy wrzucaæ do
sieci zdjêcia, na których jesteœ oznaczony lub
publikowaæ wpisy, które bêd¹ rzutowa³y na wizerunek w oczach pracodawcy. Staraj¹c siê o pracê warto sprawdziæ powi¹zane z w³asnym profilem informacje i ewentualnie usun¹æ niekorzystne zdjêcia czy posty. Przyk³adowo, w serwisie
Facebook mo¿esz w ³atwy sposób usun¹æ znaczniki na niekorzystnych zdjêciach. Dziêki temu
potencjalnemu pracodawcy bêdzie je trudno znaleŸæ. Nie ma pewnoœci, na co akurat rekrutuj¹cy
zwróci uwagê, ale fotografie z mocno zakrapianych alkoholem imprez, umieszczone przez znajomych na profilu kandydata, mog¹ nie spotkaæ
siê ze zrozumieniem dyrektora podstawówki poszukuj¹cego polonisty lub managera banku, który chce zatrudniæ doradcê klienta. Serwisy spo³ecznoœciowe to nie tylko rozrywka. Z myœl¹
o œwiadomych na rynku pracy kandydatach stworzone zosta³y portale zawodowe, w których mo¿na zak³adaæ i prowadziæ profile o charakterze biznesowym. Serwisy spo³ecznoœciowe dla profesjonalistów to idealne miejsce do kreowania swojego wizerunku w sieci.
- Profil w takim portalu zawiera informacje m. in.
o wykszta³ceniu, doœwiadczeniu zawodowym,

kwalifikacjach, przebytych kursach czy certyfikatach. Dodatkowo, mo¿e byæ uzupe³niany o referencje wystawiane przez by³ych i obecnych pracodawców lub wspó³pracowników. Profil zawodowy coraz czêœciej zastêpuje tradycyjne CV,
poniewa¿ zawiera potrzebne informacje, które
mo¿na uzyskaæ jednym klikniêciem - radzi Marta Krauze z serwisu otoPraca.pl. Biznesowe serwisy spo³ecznoœciowe s¹ jednym z pierwszych
miejsc w Internecie, do których zagl¹daj¹ rekruterzy w poszukiwaniu najlepszych kandydatów.
Dlatego te¿, warto zadbaæ o swój wizerunek
w sieci i nie tylko szukaæ pracy, ale tak¿e daæ siê
znaleŸæ potencjalnemu pracodawcy przez prowadzenie profesjonalnego profilu zawodowego. Jednak samo za³o¿enie takiego konta nie wystarczy.
Warto dzieliæ siê swoimi opiniami i doœwiadczeniem w tematycznych grupach dyskusyjnych zwi¹zanych z bran¿¹, w której kandydat
dzia³a lub w której chce podj¹æ pracê. Osoby
odpowiedzialne za rekrutacjê zwracaj¹ uwagê i doceniaj¹ tak¹ aktywnoœæ w Internecie.
Maj¹c wiedzê i kontrolê nad tym, co mo¿na
znaleŸæ o sobie w sieci, mo¿na œwiadomie
kszta³towaæ swój wizerunek. Z wykorzystaniem dostêpnych narzêdzi i przy niewielkim
wysi³ku mo¿na dostarczyæ potencjalnemu pracodawcy korzystne z perspektywy kandydata
informacje, a te niechciane zostawiæ tylko dla
siebie i najbli¿szych znajomych.

Magdalena Rejent

Co Polacy chcieliby dostaæ na Walentynki
A¿ 44 proc. Polaków oczekuje prezentu na
Walentynki, z czego tylko 5 proc. chce by by³o
to coœ wyj¹tkowego - wynika z badañ instytutu IPC przeprowadzonych na zlecenie Grupy
Allegro. Dla ponad po³owy badanych najlepszym podarunkiem jest wspólne spêdzenie czasu z ukochan¹ osob¹, np. na romantycznej kolacji. W cenie jest te¿ bukiet czerwonych ró¿.

Wœród materialnych prezentów najwiêksz¹ popularnoœci¹ w Polsce ciesz¹ siê odzie¿, zabawki erotyczne, perfumy i bi¿uteria. Walentynki to dla
Polaków okazja do wyra¿enia swoich uczuæ twierdzi tak 28 proc. badanych, okazja do o¿ywienia zwi¹zku (17 proc.), a dla co dziesi¹tej osoby nawi¹zanie kontaktu z kimœ nowym lub prze³amanie nieœmia³oœci.
- Szybkie tempo ¿ycia powoduje, ¿e w tym szczególnym dniu chcemy po prostu spêdziæ ze sob¹
trochê czasu. Wspólna kolacja to prezent, który
usatysfakcjonuje co czwartego pana i co pi¹t¹

pani¹ - mówi Magdalena Krukowska PR Manager Grupy Allegro. - Jeœli chodzi o prezenty materialne, Polacy czêœciej ni¿ obywatele innych
krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej wybieraj¹ prezenty zwi¹zane z erotyk¹ - dodaje. ¯adna
z zapytanych kobiet nie chcia³aby otrzymaæ w prezencie bielizny. Mê¿czyŸni natomiast nie s¹ zainteresowani bi¿uteri¹. Ok. 14 proc. respondentów chcia³oby dostaæ bukiet czerwonych ró¿, przy
czym w tej grupie dominuj¹ kobiety.
O tym klasycznym podarunku marzy
co czwarta pani. Dla co dziesi¹tego
mê¿czyzny dobrym pomys³em s¹ np.
s³odycze, które w tym samym czasie
chcia³oby dostaæ tylko ok. 1 proc.
kobiet. Ciekawe wnioski p³yn¹ tak¿e z analizy danych sprzeda¿owych
serwisów aukcyjnych Grupy Allegro,
które dzia³aj¹ m.in. w Czechach i na
Wêgrzech. Czesi najchêtniej kupuj¹
swoim ukochanym odzie¿ i bi¿uteriê, Wêgrzy natomiast najczêœciej
decyduj¹ siê na zakup zabiegów
upiêkszaj¹cych i kosmetyków. Na
prezenty walentynkowe najmniej wydaj¹ Czesi. Œrednia wartoœæ podarunku zakupionego na
Walentynki w tym kraju to ok. 32-40 z³. Tymczasem w Polsce wynosi ona 60 z³, a na Wêgrzech odpowiednio 60-90 z³. W badaniu
wziê³o udzia³ 607 osób w wieku powy¿ej 18
lat z ca³ej Polski, dobranych losowo. Wœród
nich 46 proc. stanowi³y kobiety. Przewa¿a³y
osoby z wykszta³ceniem œrednim (57 proc.) i wy¿szym (31 proc.), dalej zawodowym (9 proc.)
i podstawowym (3 proc.).

Magdalena Krukowska
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Koncert jak z nut
4 lutego scena w brzeszczañskim Oœrodku
Kultury opanowana zosta³a przez dŸwiêki
ma³e i du¿e, czyli artystów z ogniska muzycznego Metrum prowadzonego przez Krzysztofa Gawêdê.
Koncert, na którym wykonawcy mog¹ zaprezentowaæ efekty swojej ca³orocznej pracy, sta³ siê ju¿
tradycj¹. Oprócz gospodarzy, czyli podopiecznych ogniska dzia³aj¹cego w Oœrodku Kultury,
do Brzeszcz zje¿d¿aj¹ siê artyœci z kilku filii
Metrum - z Góry, Jawiszowic i Bielska-Bia³ej Dla
wiêkszoœci najm³odszych muzyków to pierwsze
wystêpy na scenie, co znajduje odbicie w powadze ruchów i skupieniu maluj¹cym siê na czteroi piêcioletnich twarzach. Choæ widownia, z³o¿ona g³ównie z rodzin debiutuj¹cych wirtuozów, a tak¿e grona nauczycielskiego - w tym Krzysztofa
Gawêdy (saksofony, klarnet, instrumenty klawiszowe), Kamili Sibik (skrzypce, fortepian, gitara), Janusza Majcherka (gitara klasyczna, elektryczna i basowa) oraz Tomasza Krawca (fortepian, gitara klasyczna) - usposobiona jest jak najcieplej, i tak chêæ godnego zaprezentowania w³asnych umiejêtnoœci przysparza sporo stresu. Na
szczêœcie wszystko siê uda³o i szlagiery takie jak
Wlaz³ kotek na p³otek, Panie Janie, My jesteœmy
krasnoludki, czy szczególnie popularny By³a sobie ¿abka ma³a, wygrywane dr¿¹cymi z przejêcia ³apkami, wypad³y naprawdê dobrze i pomimo kilku drobniuteñkich pomy³ek zyska³y sobie
uznanie widowni. Z powa¿niejszym repertuarem
i bardziej profesjonaln¹ technik¹ gry wyst¹pili
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starsi koledzy i kole¿anki tegorocznych debiutantów. Rozbrzmia³ J. S. Bach, Beethoven, Santana,
a tak¿e wszystkim znana Cicha noc - jednak w tak
oryginalnym wykonaniu, ¿e z przyjemnoœci¹ i zaciekawieniem oczekiwa³o siê na ka¿dy kolejny
dŸwiêk kolêdy.
- Cieszy fakt, ¿e wielu m³odych chce poœwiêcaæ swój czas muzyce - bo temu, kto nigdy nie
próbowa³ wcisn¹æ w grafik nauki gry na jakimœ
instrumencie, czasem trudno uwierzyæ, ile trudu i uwagi mo¿e to poch³aniaæ. Oczywiœcie im
wiêcej osobistego zaanga¿owania i pracy, tym
efekty lepsze. Jako nauczyciele ze swojej strony staramy siê przede wszystkim otworzyæ
uczniów na muzykê i pokazaæ, jak¹ radoœæ i ile
satysfakcji da siê z niej czerpaæ. Potem ju¿ indywidualnie od ka¿dego/ka¿dej z nich zale¿y,
czy wystarczy mu/jej muzykowanie w kole¿eñskim lub rodzinnym gronie, czy te¿ zechce
zwi¹zaæ siê z gr¹ na powa¿niej, zdaj¹c do szko³y muzycznej. W obu przypadkach pomagamy
osi¹gaæ cel - t³umaczy Krzysztof Gawêda, kierownik ogniska.
Koncert zakoñczy³ kawa³ek Chicken Jaco Pastorius w wykonaniu Krzysztofa Gawêdy, Janusza
Majcherka, Mateusza Demskiego i Mi³osza Fajfra (perkusja, saksofon, dwie gitary).
S¹dz¹c po zaprezentowanych umiejêtnoœciach
utalentowanej m³odzie¿y oraz prawdziwym zaanga¿owaniu nauczycieli, przysz³ym muzycznym
wyzwaniom mo¿na postawiæ naprawdê wysok¹
poprzeczkê, a w przysz³oœci spodziewaæ siê sukcesów na ogromn¹ skalê.

Katarzyna Senkowska

Turniej Czterech
Œcianek w Brzeszczach
27 lutego ju¿ po raz szósty rozpocz¹³ siê ogólnopolski turniej wspinaczkowy edycj¹ w Brzeszczach. Rywalizowa³y dzieci i m³odzie¿ szkó³
podstawowych i gimnazjalnych we wspinaczce sportowej w konkurencji na trudnoœæ. Zawody te zgromadzi³y prawie 90 najlepszych zawodników z ca³ego kraju! Na brzeszczañskiej
œciance rywalizowali poza gospodarzami wspinacze z Bytomia, Gliwic, Jaworzna, Jastrzêbia
Zdrój, Krakowa, Orzesza, Rybnika, £odzi, Zabrza i Bielska Bia³ej. W zaciêtej walce m³odym
wspinaczom dopingowali zgromadzeni kibice,
rodzice, trenerzy, koledzy, Pani Dyrektor OK.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wyniki piêciu
naszych zawodników, którzy zakwalifikowali
siê do fina³ów. Po zaciêtej walce zajêli nastêpuj¹ce miejsca:
VI m. Patrycja Sza³aœny - szko³a podstawowa,
VI m. Pawe³ Paszko - szko³a podstawowa,
IV m. Pawe³ Wyrobek - szko³a podstawowa,
III m. Szymon Pêcikiewicz - szko³a podstawowa,
I m. Ma³gorzata Szymañska - gimnazjum.
Organizatorem imprezy by³ Oœrodek Kultury w Brzeszczach oraz Starostwo Powiatowe
w Oœwiêcimiu. Dziêki nastêpuj¹cym firmom
dzieci mog³y otrzymaæ mi³e nagrody:
• Sklep komputerowy MOBIS

• Sklep komputerowy KRIONI
• Zegarmistrz

na
Sport
Wszystkim wolontariuszom oraz innym osobom, które pomog³y w imprezie w imieniu zawodników i swoim bardzo dziêkujê.
Z górskim pozdrowieniem

Renat i Katarzyna Szymañscy

Zwyciêzcy
26 lutego w Spale odby³y siê 20. Halowe Mistrzostwa Polski Weteranów L.A. Nasi zawodnicy ze
Stowarzyszenia „MASTERS” zdobyli 4 medale:

Dariusz Merta w pchniêciu kul¹ - Z³oty medal
Józef Lasik w skoku w dal i w trójskoku - Br¹zowe medale
Krzysztof Badera w biegu na 3000 m - Srebrny
medal

Kosmetyczne zmiany w kadrze LKS Skidziñ -z So³¹ £êki 1:4, a póŸniej z Niw¹ Nowa Wieœ
si³a w kolektywie
1:5. Lepiej by³o w dwóch kolejnych meczach.
Nie by³o spektakularnych transferów w kadrze rodzynka reprezentuj¹cego brzeszczañsk¹ gminê w rozgrywkach wadowickiej
ligi okrêgowej. LKS Skidziñ przyst¹pi do
rundy rewan¿owej w bardzo podobnym do
jesiennego zestawieniu.
Wiadomo, ¿e priorytetowe dla skidzinian by³o
pozyskanie wartoœciowego obroñcy. W rundzie
jesiennej beniaminek wiêcej ni¿ przyzwoicie prezentowa³ siê w ofensywie, ale tak ró¿owo nie by³o
ju¿ w formacji obronnej. Prowadz¹cy skidzinian,
Jan Sporysz z koniecznoœci musia³ przesuwaæ do
defensywy nominalnych pomocników. Najlepszym przyk³adem jest Krzysztof Zarzycki.
- To doœwiadczony zawodnik, którego „rwie” do
przodu, a musi „trzymaæ” defensywê - mówi Jan
Sporysz, trener LKS Skidziñ. - Rozgl¹daliœmy siê
za „obroñc¹ z nazwiskiem” i znaleŸliœmy pi³karza z III-ligow¹ przesz³oœci¹. Kluby by³y ju¿ praktycznie dogadane, ale w ostatniej chwili ten zawodnik zrezygnowa³ z naszej oferty - dodaje trener Sporysz. W okresie przygotowawczym skidzinianie rozegrali kilka gier kontrolnych. Trzy
dni spêdzili na zgrupowaniu kondycyjnym w Milówce. Podczas obozu zagrali sparing z Zapor¹
Wapienica w Bielsku-Bia³ej. W dwóch pierwszych sparingach trener Sporysz mia³ olbrzymie
problemy kadrowe, bo na zespó³ spad³a prawdziwa plaga kontuzji. Najpierw Skidziñ przegra³

Najpierw skidzinianie ulegli Soko³owi Wola 2:3,
by w ostatnim sprawdzianie bezbramkowo zremisowaæ z Piastem Bieruñ Nowy.
- Sparingi z Soko³em i Piastem rozgrywaliœmy
na sztucznej nawierzchni w Pszczynie. Z Soko³em dwukrotnie obejmowaliœmy prowadzenie po
golach Rafa³a Brañki i Mateusza Hankusa. Z tej
potyczki ostatecznie zwyciêsko wyszli jednak
rywale. Z kolei w starciu z Piastem zabrak³o nam
przede wszystkim skutecznoœci - stwierdza Jan
Sporysz. W kadrze Skidzinia zmiany s¹ tylko
kosmetyczne. Po dwóch latach przerwy treningi
wznowi³ znany z wystêpów w Przeciszovii Mateusz Barnacki. Pod du¿ym znakiem zapytania
stoi dalsza gra w Skidziniu Macieja Sobczuka,
który ma problemy z ³¹czeniem pracy zawodowej i treningów. Inauguracjê rundy wiosennej
w okrêgówce zaplanowano na ostatni weekend
marca. Ju¿ w pierwszej kolejce skidzinian czeka
prawdziwy test mo¿liwoœci. Podopieczni Jana
Sporysza zmierz¹ siê w Oœwiêcimiu z miejscow¹
Uni¹. W pierwszym jesiennym meczu LKS Skidziñ niespodziewanie rozbi³ bia³o-niebieskich a¿
5:1. Po pierwszej rundzie dru¿yna Jana Sporysza
zajmuje ósme miejsce w gronie szesnastu ekip.
Skidzinianie zgromadzili 24 punkty i maj¹ tylko
trzy „oczka” mniej od trzeciej w tabeli Brzeziny
Osiek. Z du¿¹ przewag¹ prowadzi duet ze Stryszawy i Kleczy Dolnej.

(staj)

Dru¿yny z klasy A i B przed rund¹
rewan¿ow¹ -- byle do (pi³karskiej) wiosny
Do inauguracji rundy rewan¿owej
przygotowuj¹ siê pi³karze LKS Jawiszowice (klasa A) oraz brzeszczañskiego Górnika i LKS Przecieszyn (klasa B). Kibice
licz¹, ¿e pi³karska wiosna bêdzie lepsza od
jesieni.

Trasa biegu i marszu ulicznego na 13 km, przebiega ulicami:
Piekarska, Starowiejska, Oœwiêcimska, Wyzwolenia, Przecieszyñska, Daszyñskiego, Drobniaka, Piastowska, Œw. Wojciecha, Koœciuszki, Leœna i Przemys³owa. Za utrudnienia w
ruchu drogowym z góry przepraszamy /orientacyjny czas
trwania biegu 2.00 godz./ Prosimy o nieparkowanie wzd³u¿
w¹skich ulic trasy biegu oraz o gor¹cy doping naszych zaodników oraz goœci z ca³ej Polski. Zapraszamy na metê na hali
sportowej - pierwsi zwodnicy na mecie ok. godz. 12.00, dekoracja zwyciêzców ok. godz. 13.00 - 13.30.

Jawiszowianie rozpoczêli cykl gier kontrolnych od zwyciêstwa nad ligowym rywalem
z Zaborza 2:1. Podopieczni Rafa³a Przemyka, którzy nadspodziewanie dobrze radzili
sobie w pierwszej rundzie, chc¹ na wiosnê
namieszaæ w ligowej czo³ówce. Trener liczy
na zawodników sprawdzonych w jesiennych
bojach. Jawiszowianie na pó³metku zajmuj¹
pi¹te miejsce w oœwiêcimskiej klasie A.
Mog³o byæ jeszcze lepiej, ale pod koniec
pierwszej rundy dru¿yna z³apa³a zadyszkê.
W piêciu ostatnich meczach Jawiszowice
„ugra³y” zaledwie trzy punkty za remisy
z So³¹ Oœwiêcim (1:1), Bobrkiem (5:5) i Zatorzank¹ (0:0). Do tego dosz³y pora¿ki w £êkach
z So³¹ 1:3 oraz w Zaborzu z miejscow¹ Zaborzank¹ tak¿e 1:3. Jawiszowianie nie s¹
wymieniani w gronie g³ównych faworytów,
ale to wbrew pozorom mo¿e byæ ich najwiêkszy atut. Najwiêcej szans na awans do okrêgówki przyznaje siê Zatorzance i oœwiêcimskiej Sole. Zatorzanka ma cztery „oczka”
przewagi nad goni¹cymi podopiecznych
Marcina Folgi dru¿ynami So³y Oœwiêcim
i Bobrka. Tymczasem prowadzona przez Ry-

szarda W³odarczyka ekipa Górnika Brzeszcze pierwszy sparing rozegra³a z LKS
Bobrek. Zespó³ z Bobrka (trzecie miejsce w klasie A) prowadzi Grzegorz Niemiec, który ma za sob¹ pracê z Górnikiem.
Mecz zakoñczy³ siê hokejowym wynikiem
4:4. Hat-tricka w tym pojedynku „ustrzeli³” Marek Sojka, a jednego gola dorzuci³
Marcin Papuga. W tym pojedynku trener
W³odarczyk mia³ do dyspozycji piêtnastu
zawodników (Janik, Szewczuk, Czerwik,
Papuga, Drabczyk, Sajewicz, Sojka, K. Jêdrusik, Pudym, Raj, D. Jêdrusik, Pude³ko,
Wróbel, Kopta, Kucharczyk). Kolejnym
rywalem brzeszczan by³ Pionier Pisarzowice. Powa¿nie os³abieni kadrowo górnicy
przegrali 2:4. W Pisarzowicach na listê
strzelców wpisali siê Wojciech ¯mudka
i Marek Sojka. Na pó³metku rozgrywek
oœwiêcimskiej klasy B, wskrzeszony po
œmierci klinicznej Górnik zajmuje trzecie miejsce. Zgromadzi³ 19 punktów i ma
o szeœæ mniej od prowadz¹cej Korony Harmê¿e. Na drugiej pozycji sklasyfikowani s¹
pi³karze Pogórza Giera³towice. Ta dru¿yna
wyprzedza Górnika zaledwie o dwa punkty. Z kolei LKS Przecieszyn w tabeli klasy
B plasuje siê na dziewi¹tej pozycji w gronie dwunastu dru¿yn. Jesieni¹ przecieszynianie wygrali cztery mecze, przy dwóch
remisach i piêciu pora¿kach.
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