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Od kilkunastu lat groto³azi z Brzeszcze po-
œwiêcaj¹ swój wolny czas niezwyk³ej pasji
zwiedzaj¹c jaskinie na ca³ym œwiecie. Wypra-
wy w g³¹b ziemi wymagaj¹ sporo doœwiadcze-
nia, dobrej kondycji fizycznej i odpornoœci na
niewygody, jednak satysfakcja p³yn¹ca z eks-
ploracji jaskiñ z nawi¹zk¹ wynagradza wszyst-
kie starania i wysi³ki.

- Jako Speleoklub najczêœciej urz¹dzamy ekspe-
dycje nastawione na osi¹gniêcie wczeœniej obra-
nego celu, np. przejœcie najd³u¿szej jaskini w Ma-
roko czy Rumunii. Pakujemy
wtedy specjalistyczny sprzêt -
kombinezony, kaski, liny, kara-
binki itd. - i w drogê! - mówi
Robert Pest, groto³az ze Spele-
oklubu Brzeszcze. - Pokonywa-
liœmy m.in. jaskinie Meksyku,
Francji, S³owenii, S³owacji,
Czech, Tunezji, Maroka. Przy-
znam jednak, ¿e pod tym wzglê-
dem prawdziwym rajem jest dla
nas bardzo blisko po³o¿ona Ru-
munia (500 km od Polski),
s³yn¹ca z jaskiñ o rozmiarach
i wielkoœciach sk³aniaj¹cych do
refleksji nad niezwyk³ymi mo¿-
liwoœciami przyrody. Warto
wspomnieæ, ¿e najd³u¿sza jaski-
nia Rumunii ma ponad 50 km
d³ugoœci, a najd³u¿sza podziemna rzeka ponad 20
km. W Polsce niestety nie ma jaskiñ o tak du¿ych
kubaturach i przestrzeniach. Wspó³pracujemy
przy tym z Rumuñsk¹ Federacj¹ Jaskiniow¹.
(Trzeba wiedzieæ, ¿e ka¿dy rejon tego kraju jest
podzielony na sektory, w ka¿dym z nich dzia³a
klub, który opiekuje siê jaskiniami na danym ob-
szarze. Najcenniejsze groty posiadaj¹ pancerne
w³azy, s¹ zamkniête na klucz przed wandalami,
którzy niszcz¹ te piêkne pomniki przyrody). Wy-
bieramy wiêc jaskiniê, dostajemy jej plan i przy-
gotowujemy siê do wyprawy w Polsce, oblicza-
my ile metrów liny i sprzêtu bêdzie nam potrzeba
i jedziemy - wyjaœnia pan Robert.

- Drugi typ wypraw to ekspedycje odkrywczo-
eksploracyjne podczas których poszukujemy nie-
znanych jaskiñ, jeszcze nie odkrytych i niezbada-
nych przez cz³owieka. Najpierw wybieramy wiêc
teren, nawi¹zujemy kontakt z odpowiednimi in-
stytucjami - uzyskujemy odpowiednie pozwole-
nia. Nastêpnie odbywa siê eksploracja powierzch-
niowa danego terenu, któr¹ najlepiej przeprowa-

dziæ w zimie z tego wzglêdu, ¿e powietrze pod
ziemi¹ ma sta³¹ temperaturê w granicach 8-10 stop-
ni. Jeœli wystêpuj¹ naturalne pró¿nie krasowe na
danym terenie, ciep³e powietrze wydostaje siê
z wnêtrza ziemi przez ma³e szczeliny i w tym miej-
scu œnieg zostaje wytopiony lub z otworu nawet
leci para. Nanosimy wtedy takie znalezione miej-
sce jako punkt do urz¹dzenia GPS, przyje¿d¿amy
na wiosnê z odpowiednim sprzêtem i zamieniamy
siê w tzw. górników jaskiniowych.
Próbujemy na tyle rozkuæ ska³ê, szczelinê, by móc
wejœæ do œrodka.

Na terenie Polski i Rumunii uda³o nam siê odkryæ kil-
ka zupe³nie nowych jaskiñ - m.in. Jaskiniê Brzozow¹,
jedn¹ z najd³u¿szych na terenie Wy¿yny Krakowsko-
Czêstochowskiej. Po dokonaniu czegoœ takiego cz³o-
wiek jest tak szczêœliwy, jakby siê nagle znalaz³
pierwszy raz na jakiejœ obcej planecie. Namuliska,
które stopniowo powstawa³y tam przez miliony lat
s¹ nienaruszone, ¿e a¿ ¿al po nich deptaæ. Dla mnie
to za ka¿dym razem niepowtarzalne prze¿ycie.
Wœród odkrywców funkcjonuje zasada, ¿e nowood-
krytej jaskini mo¿na nadaæ autorsk¹ nazwê.
Oczywiœcie jak najszybciej nale¿y równie¿ doko-
naæ szeregu ró¿nych zabiegów zwi¹zanych z od-
kryciem nowej jaskini - zg³osiæ do odpowiednie-
go spisu inwentarzowego, stworzyæ dokumenta-
cjê techniczn¹ - plan, zabezpieczyæ namuliska,
otwór wejœciowy do jaskini, wszystko pomierzyæ,
sfotografowaæ i sfilmowaæ, powiadomiæ archeolo-
gów i innych naukowców.
Po zakoñczeniu tych czynnoœci zwykle mamy ju¿
pomys³ na kolejn¹ podró¿….

Podró¿ do wnêtrza ziemi

Jaskinie Rumunii - fot. Andrzej Jarek

 Katarzyna Senkowska Katarzyna Senkowska Katarzyna Senkowska Katarzyna Senkowska Katarzyna Senkowska

Informacja o stanie bezpieczeñstwa
gminy w aspekcie dzia³ania Stra¿y Miej-
skiej za rok 2011.

2 lutego przypada w Polsce œwiêto
Matki Bo¿ej Gromnicznej. Jest to rów-
nie¿ data zamykaj¹ca okres kolêdowania.
W brzeszczañskim OK po¿egnano osta-
tecznie ducha Œwi¹t spektaklem „Cieñ
Ojca” w wykonaniu grupy oazowej z Kêt.

Za oknami do niedawna œnieg i silny
mróz, tymczasem na domowym parapecie
ju¿ dawno zbli¿a siê wiosna. Na prze³omie
lutego i marca wiêkszoœæ roœlin doniczko-
wych zaczyna rosn¹æ po zimowej przerwie.

Na ogó³ przeciêtny mieszkaniec gminy
Brzeszcze wie, co to metan i jak groŸny jest
dla górnictwa podziemnego. Kopalnia
Brzeszcze jest najbardziej metanowym za-
k³adem wydobywczym Górnoœl¹skiego
Zag³êbia Wêglowego.

Prezentuj¹c sylwetki ludzi szczególnie
zas³u¿onych dla gminy, pragniemy przy-
pomnieæ nauczyciela i kierownika szko³y
w Zasolu Józefa Matejko, którego postaæ
piêknie nakreœli³ œp. Boles³aw Zaj¹c.

W styczniu br. Rada Miejska i Bur-
mistrz Brzeszcz zajmowali siê optymali-
zacj¹ sieci przedszkoli, szkó³ i gimnazjów
w gminie Brzeszcze.
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(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

Felieton

W 2010 r. gmina Brzeszcze li-
czy³a 21 610 mieszkañców, w na-
stêpnym roku by³o nas  21 557.

W naszej gminie w 2011 r. uro-
dzi³o siê 213 dzieci - 110 dziewczy-
nek i 103 ch³opców. Wœród dziew-
czynek w ubieg³ym roku królowa³y
imiona: Lena (10), Julia (8) i Maja
(6). Najpopularniejsze imiona wy-
bierane dla najm³odszych ch³opców
to Szymon (8), Jakub (7) i Karol (6).
Okazuje siê, ¿e s¹ równie¿ rodzice,
którzy dla swojej pociechy wybrali
ma³o spotykane imiê, jak chocia¿-
by: Natan, Tiana i Nastazja. W 2011 r.
zawarto 217 ma³¿eñstw, przepro-
wadzono w sumie 50 rozwodów.
Zmar³o 205 osób.

Zapisy uczniów do pierwszych
klas szkó³ podstawowych i pierw-
szych klas gimnazjów, a tak¿e zapi-
sy dzieci w wieku 3-6 lat do przed-
szkoli prowadzonych przez gminê
Brzeszcze na rok szkolny 2012/
2013, odbywaæ siê bêd¹ od 1 marca
do 13 kwietnia 2012 r. Zapisy pro-
wadzone bêd¹ w kancelariach szkó³
i przedszkoli codziennie w godzi-
nach 8.00-15.00. Zapraszamy.

24 marca 2012 (sobota) w SPO-
£EM PSS sklep „LUX” nr 7 przy
ul. Pi³sudskiego w Jawiszowicach
odbêdzie siê zbiórka ¿ywnoœci. Or-
ganizatorem akcji jest Bank ̄ ywno-
œci w Krakowie, wspó³organizato-
rem zaœ Fundacja im. Brata Alberta.
Zbiórka odbêdzie siê dziêki przy-
chylnoœci Pani Prezes, przepro-
wadz¹ j¹ pracownicy Fundacji im.
Brata Alberta z Jawiszowic (dok³ad-
ny nasz adres: Ul. Plebañska 7).
Bêdziemy wdziêczni za ka¿dy, na-
wet najmniejszy dar.

Jak wychowywaæ ma³e dziecko -
spotkanie dla wszystkich zaintere-
sowanych w œwietlicy na osiedlu
Paderewskiego. Termin i szczegó³y
dotycz¹ce projektu na stronie: www.
naukowykoszpiknikowy.pl

Rada Miejska w Brzeszczach pod-
jê³a uchwa³ê o zmianie wysokoœci do-
p³aty do taryfy za zbiorowe odprowa-
dzenie œcieków na sieci stanowi¹cej
w³asnoœæ gminy Brzeszcze z 0,71 z³
netto na 0,39 z³ netto do 1 m3 œcie-
ków, w okresie od 12.03.2012 r. do
18.10.2012 r. W zwi¹zku z powy¿-
szym w³aœciciele nieruchomoœci pod-
³¹czeni do tej sieci bêd¹ p³aciæ 5,18
z³ netto za 1 m3 odprowadzanych
œcieków.

Dzieci i m³odzie¿ ze œwietlicy
w Zasolu dziêkuj¹ za okazane ser-
ce i wsparcie finansowe pani So³-
tys Zofii Wójcik oraz Radnej Da-
nucie ¯urek.

Rodzi siê wiêcej
dziewczynek

Og³oszenie

Og³oszenie

Podziêkowanie

Jeœli posiadaj¹ Pañstwo niepo-
trzebne stare klucze lub inny drobny
z³om kolorowy, mo¿na przekazaæ je
do przetopienia w³¹czaj¹c siê w ini-
cjatywê odlewu herbu papieskiego,
który zawiœnie w koœciele pod wezwa-
niem œw. Urbana w Brzeszczach. Rze-
czy mo¿na przynosiæ bezpoœrednio na
plebaniê przy ul. Koœcielnej 2.

Dyrektor GminnegoDyrektor GminnegoDyrektor GminnegoDyrektor GminnegoDyrektor Gminnego
Zarz¹du EdukacjiZarz¹du EdukacjiZarz¹du EdukacjiZarz¹du EdukacjiZarz¹du Edukacji
Bo¿ena SobociñskaBo¿ena SobociñskaBo¿ena SobociñskaBo¿ena SobociñskaBo¿ena Sobociñska

Og³oszenie

FundacjaFundacjaFundacjaFundacjaFundacja
im. Brata Albertaim. Brata Albertaim. Brata Albertaim. Brata Albertaim. Brata Alberta
Anna KotylaAnna KotylaAnna KotylaAnna KotylaAnna Kotyla

Og³oszenie

Du¿o siê mówi w ostatnim czasie o finansowaniu koœcio³a przez pañ-
stwo, wielkoœci i co najwa¿niejsze - s³usznoœci tego¿ finansowania. Rz¹d
pracuje nad bardziej nowoczesnymi formami wspierania dzia³alnoœci ró¿-
nych koœcio³ów. Rzecznik rz¹du Pawe³ Graœ zapowiedzia³ nawet, ¿e w naj-
bli¿szym czasie pojawi siê projekt ustawy dotycz¹cy likwidacji Fundu-
szu Koœcielnego. Trwaj¹ rozmowy z Episkopatem, który uwa¿a, ¿e nie
wolno likwidowaæ tego¿ funduszu, co najwy¿ej dostosowywaæ do wspó³-
czesnoœci, poprzedzaj¹c to stosownymi umowami dwustronnymi (rz¹d -
episkopat). Co ciekawe koœció³ katolicki po raz pierwszy ujawni³ ogól-
nopolski raport finansowy, gdzie ukazana jest wielkoœæ wsparcia pañ-
stwowego - rocznie 492 mln 615 z³. Osobno policzono utrzymanie eta-
tów katechetów - 350 mln. Nie s¹ to kwoty ma³oznacz¹ce. A czym jest
sam Fundusz Koœcielny? Powsta³ w 1950 r. jako rekompensata za prze-
jêcie przez pañstwo dóbr koœcielnych na rzecz Skarbu Pañstwa, które po
1999 r. uznano za bezprawne. Do Funduszu mia³y wp³ywaæ dochody uzy-
skiwane z przejêtego przez pañstwo maj¹tku koœcielnego, a nastêpnie
mia³ on byæ dzielony miêdzy koœcio³y proporcjonalnie do zabranych nie-
ruchomoœci. Nigdy tak siê nie sta³o, a sam Fundusz jest zasilany z bu-
d¿etu pañstwa. Zdaniem ekspertów, przekazywane kwoty s¹ kilkakrotnie
ni¿sze od tych, jakie mo¿na by uzyskaæ z u¿ytkowania zabranej ziemi.
Ale to raczej typowe... W funduszu pokrywane s¹ ubezpieczenia duchow-
nych, którzy nie maj¹ umów o pracê, m. in. misjonarzy i zakonników
zakonów kontemplacyjnych. Fundusz finansuje te¿ dzia³alnoœæ charyta-
tywn¹, oœwiatowo-wychowawcz¹, remonty i konserwacje zabytków sa-
kralnych oraz utrzymanie wydzia³ów teologicznych na wy¿szych uczel-
niach. W teorii Fundusz dzia³a na rzecz wszystkich koœcio³ów i zwi¹z-
ków wyznaniowych. Obecnie trwaj¹ rozmowy o nowym kszta³cie finan-
sowania koœcio³a z bud¿etu pañstwa. W niektórych œrodowiskach poja-
wiaj¹ siê g³osy o odpisie 1% z podatków. Koœció³ nigdy nie bêdzie chcia³
zgodziæ siê na tak¹ formê, gdy¿ to automatycznie uszczupli³oby diame-
tralnie jego wp³ywy z bud¿etu. Co wiêcej, grozi³oby to odp³ywem wier-
nych. Byæ mo¿e w koñcu w tym kraju ka¿dy by siê okreœli³ czy jest kato-
likiem czy nie, czy wierzy, czy tylko praktykuje, zawy¿aj¹c niebotycznie
liczbê osób wierz¹cych stawiaj¹c nas przez to w czo³ówce pañstw „wy-
znaniowych”. Abstrahuj¹c od debaty publicznej i dyskusji Pañstwo -
Koœció³. Proszê przez chwilê wczuæ siê w sytuacjê osoby niewierz¹cej,
która funkcjonuje w naszej rzeczywistoœci. Mnie, jako takiej w³aœnie oso-
bie, bardzo trudno jest siê pogodziæ z tym, ¿e miêdzy innymi moje pie-
ni¹dze s¹ mi zabierane przymusem i przekazywane na fundusz zwi¹zany
z wiar¹ i religi¹. Mnie w ogóle jest trudno pogodziæ siê z wydawaniem
kasy na rzeczy, na które nie pozwoli³bym sobie wydawaæ, gdybym mia³
wybór. Nie podoba mi siê finansowanie wczeœniejszych emerytur i ró¿-
nych bran¿owych przywilejów wybranym grupom spo³ecznym z mojej
kasy. Nie podoba mi siê finansowanie dzia³alnoœci „charytatywnej” z mojej
kasy bez mojej zgody. To tylko pocz¹tek, ale w zwi¹zku z ograniczony-
mi ³amami, nie bêdziemy siê rozpêdzaæ. W ka¿dym razie nie potrafiê
siê pogodziæ z niesprawiedliwym dysponowaniem moich pieniêdzy w imiê
ezoterycznej umowy spo³ecznej, której nigdy nie podpisywa³em i nie
widzia³em na oczy. Ale wszystko to nic w porównaniu z wydawaniem
na rzeczywistoœæ religijn¹. Bo we wczeœniejszych sprawach chodzi o ¿ywych
ludzi. W wypadku wiary, dla mnie jako niewierz¹cego, chodzi o przy-
powieœæ, mit, legendê. To tak, jakbym wydawa³ swoje pieni¹dze na sto-
warzyszenie mi³oœników sierotki Marysi i krasnoludków. Nie obra¿a-
j¹c nikogo (a tym bardziej Marysi jako jedynej potencjalnie realnej
postaci). Owszem, nie mam nic przeciwko dobrowolnemu finansowa-
niu czegokolwiek i gdziekolwiek. Ka¿dy mo¿e sobie realizowaæ swoje
ró¿ne cele i potrzeby, w tym religijne. Ale dlaczego za pieni¹dze kogoœ
innego, który nie chce mieæ z tym nic wspólnego? Ot i przekleñstwo bycia
poddanym. „Byæ rz¹dzonym to znaczy pod pretekstem dba³oœci o dobro
ogó³u byæ zmuszanym do p³acenia”...

Wiara w bud¿ecie

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ
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Samorz¹d

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 651
z póŸniejszymi zmianami), Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2004
r. Nr 207 poz. 2108), Regulaminu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowañ na zbycie nieru-
chomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ gminy Brzesz-
cze, zatwierdzonym Zarz¹dzeniem Burmistrza
Brzeszcz nr 38/2005 z 30 wrzeœnia 2005 r., Uchwa-
³y XI/127/07 Rady Miejskiej w Brzeszczach z 25
paŸdziernika 2007 r. w sprawie sprzeda¿y w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego lokali
u¿ytkowych znajduj¹cych siê w budynku wielo-
lokalowym po³o¿onym w Brzeszczach przy ul.
Gabriela Narutowicza 23.
Burmistrz Brzeszcz og³asza przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzeda¿ lokali u¿ytkowych (ga-
ra¿e na motory) oznaczonych jak w tabeli, stano-
wi¹ce w³asnoœæ gminy Brzeszcze.

1. W obowi¹zuj¹cym, miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze
wymieniony budynek wielolokalowy le¿y w ob-
szarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczonym symbolem J 13 M1.
2. Lokale nie s¹ obci¹¿one prawem osób trzecich.
3. Lokale wyposa¿one s¹ w instalacjê oœwietle-
niow¹, zbywaj¹cy jednak nie zapewnia dostaw
energii elektrycznej. W lokalach zlokalizowane
s¹ wyciory kominowe stanowi¹ce czêœæ wspóln¹
nieruchomoœci. Nabywcy lokali zobowi¹zani s¹
do nieodp³atnego udostêpnienia ich odpowiednim
s³u¿bom w celu przeprowadzenia kontroli okre-
sowych, konserwacji lub usuniêcia awarii. Loka-
le wymagaj¹ wykonania drobnych napraw oraz
odœwie¿enia pow³ok malarskich.
4. Przetarg zostanie przeprowadzony 11 kwiet-
nia 2012 r. w budynku Urzêdu Gminy w Brzesz-
czach, ul. Koœcielna 4, pokój 127.
5. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest
wp³acenie wadium, gotówk¹ w kasie Urzêdu
Gminy lub przelewem na konto Urzêdu Gminy
Bank Spó³dzielczy MiedŸna O/Brzeszcze nr 44
8446 1016 2002 0075 2374 0005 najpóŸniej do 6
kwietnia 2012 r.
Uwaga! W przypadku wp³aty wadium przelewem,
za wp³atê wadium uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy na
konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach. Wp³acenie
wadium w wysokoœci 213,00 z³ upowa¿nia do bra-
nia udzia³u we wszystkich przetargach ustnych
nieograniczonych na sprzeda¿ lokali u¿ytkowych
wymienionych w tabeli w wierszach od 1 do 2.
W przypadku wp³aty wadium na wybrane lokale
u¿ytkowe nale¿y podaæ ich numery. Wp³acone wa-
dium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu

nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia za-
mkniêcia lub odwo³ania przetargu, za wyj¹tkiem
uczestnika, który przetarg wygra, a wp³acone
przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomoœci. Wylicytowana kwo-
ta musi zostaæ wp³acona przez nabywcê przed za-
warciem aktu notarialnego. O terminie zawarcia
umowy notarialnej nabywca zostanie zawiado-
miony do 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetar-
gu. W przypadku uchylenia siê osoby, która wy-
gra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wa-
dium przepada na rzecz gminy Brzeszcze. Wszyst-
kie koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³a-
snoœci lokalu wraz z u³amkow¹ czêœci¹ wspóln¹
budynku oraz gruntu ponosi nabywca. Sprzeda¿
nieruchomoœci zwolniona jest z podatku VAT na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U.
z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z póŸn. zm.). Prze-
targ jest wa¿ny bez wzglêdu na liczbê uczestni-
ków przetargu, je¿eli przynajmniej jeden uczest-
nik zaoferuje co najmniej jedno post¹pienie po-
wy¿ej ceny wywo³awczej. O wysokoœci post¹pie-
nia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e po-

st¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1 proc. ceny
wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³-
nych dziesi¹tek z³otych. W przypadku, gdy na-
bywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie cudzo-
ziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758
z póŸn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca winien przed-
³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed za-
warciem aktu notarialnego wp³acone wadium
przepada. Przed otwarciem przetargu jego uczest-
nik winien przed³o¿yæ komisji przetargowej do-
wód wp³aty wadium oraz dowód to¿samoœci.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest
osoba prawna, osoba upowa¿niona do reprezen-
towania uczestnika powinna przed³o¿yæ do wgl¹-
du aktualny wypis z Krajowego Rejestru S¹do-
wego, a osoba prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
³alnoœci gospodarczej. Je¿eli uczestnik jest repre-
zentowany przez pe³nomocnika, konieczne jest
przed³o¿enie orygina³u notarialnego pe³nomoc-
nictwa upowa¿niaj¹cego do dzia³ania na ka¿dym
etapie postêpowania przetargowego.
Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo uniewa¿-
nienia przetargu bez podawania przyczyny. Szcze-
gó³owe informacje na temat przetargu, regulami-
nu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomo-
œci bêd¹cej przedmiotem przetargu mo¿na uzy-
skaæ w Wydziale Mienia Komunalnego Urzêdu
Gminy w Brzeszczach przy ul. Koœcielnej 4, te-
lefon (0-32) 7728570, 7728571.

W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê coraz czê-
œciej na obszarze Ma³opolski Zachodniej infor-
macjami o firmach consultingowych, które po-
wo³uj¹c siê na wspó³pracê z Ma³opolskim Cen-
trum Przedsiêbiorczoœci (MCP) lub Urzêdem
Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskie-
go (UMWM), oferuj¹ pomoc w pozyskaniu
œrodków z UE informujemy, ¿e ani FEM ani
te¿ UMWM, nigdy nie wspó³pracowa³y ani nie
wspó³pracuj¹ z jak¹kolwiek firm¹ consultin-
gowo-doradcz¹.

Wobec powy¿szego informujemy, ¿e kto
powo³uje siê na  rzekom¹ wspó³pracê z MCP
czy UMWM, przy sporz¹dzaniu wniosków o do-
finansowanie, wniosków o p³atnoœæ i innych
dokumentów wymaganych w procesie rozli-
czania projektów wspó³finansowanych ze
œrodków UE, celowo wprowadza w b³¹d
wszystkich zainteresowanych. Najczêœciej za
swoja pomoc firmy te ¿¹daj¹ niewielkiej kwoty
kilkuset z³otych, tak, aby nie by³ to czyn, w ujê-
ciu prawnym, zbyt wysoce szkodliwy spo³ecz-
nie. Wszelkie tego typu przypadki nale¿y nie-
zw³ocznie zg³aszaæ do Sekretariatu MCP pod
nr tel. (12) 3769100.
Ma³opolskie Centrum Przedsiêbiorczoœci jest
samorz¹dow¹, wojewódzk¹ jednostk¹ bud¿e-
tow¹, która bezp³atnie udziela m.in. niezbêd-
nych informacji wszystkim przedsiêbiorcom
zainteresowanym uzyskaniem dotacji w ra-
mach II osi Ma³opolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007-2013. Za-
chêcamy do bezpoœredniego kontaktu z Zespo-
³em Informacji i Promocji MCP (tel. 12 3769
191, - 110, - 194, - 192, - 193) oraz do korzy-
stania z darmowych us³ug Punktu Konsulta-
cyjnego znajduj¹cego siê na parterze budyn-
ku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie.
Mo¿na równie¿ wszelkie opisane powy¿ej
kwestie konsultowaæ w punkcie informacyj-
nym FEM w Chrzanowie przy ul. Rynek G³ów-
ny 4, tel.  326272310 email: fem_chrza-
now@umwm.pl.

Og³oszenie o przetargu Uwaga, oszuœci

UMWMUMWMUMWMUMWMUMWM
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Samorz¹d

Milczenie jest z³otem, ale d³u¿ej nie zdzier-
¿ê! Odpowiadaj¹c w styczniowych „Odg³osach
Brzeszcz” na list p. Józefa Stolarczyka, opisuj¹c
ca³¹ z³o¿onoœæ tego œwiata i sytuacji, w jakiej
znajduje siê obecnie gmina, wspominaj¹c o œwia-
towym kryzysie i gnêbi¹cym samorz¹dy ustawo-
dawcy, Burmistrz zamieœci³a równie¿ tabelê, która
mia³a obrazowaæ czytelnikom relacje zachodz¹-
ce w bud¿ecie gminy na przestrzeni ostatnich kil-
ku lat. Istotnym mankamentem konstrukcji owe-
go zestawienia jest brak kolumny z nag³ówkiem
„wydatki bie¿¹ce - w tym p³ace” - bardzo wa¿nej
kolumny. Bo choæ i kryzys finansowy, i nak³ada-
ne na samorz¹dy dodatkowe zadania komplikuj¹
realia, w jakich przychodzi nam funkcjonowaæ,
to nie te zjawiska s¹ g³ównymi problemami gmi-
ny. Nie jest nim równie¿, samo w sobie znacz¹ce,
przekraczaj¹ce 20 milionów z³otych zad³u¿enie.
Problemem najistotniej determinuj¹cym sytuacjê
brzeszczañskiego samorz¹du jest poziom wydat-
ków bie¿¹cych, które kszta³towa³y siê w ostat-
nich latach nastêpuj¹co:
2006 r. - 38,100 mln
2007 r. - 40,502 mln;
2008 r. - 43,222 mln;
2009 r. - 44,915 mln;
2010 r. - 48,462 mln.
Pe³n¹ informacj¹ za rok 2011 jeszcze nie dyspo-
nujemy, ale opieraj¹c siê na dostêpnych danych
mo¿na zak³adaæ, ¿e wydatki bie¿¹ce mog¹ prze-
kroczyæ granicê 49 mln z³otych.
Je¿eli ktoœ zechce zadaæ sobie nieco trudu i po-
równaæ poziom wydatków bie¿¹cych z osi¹gany-
mi przez gminê Brzeszcze dochodami, zauwa¿y
istotê problemu. Dla mniej zorientowanych war-
to wspomnieæ, ¿e wydatki bie¿¹ce to kwoty po-
krywaj¹ce zakup mediów, towarów i us³ug, za-
si³ki i dotacje, zaœ przede wszystkim wynagro-
dzenia. Aby korzystaæ z kredytów i innych na-
rzêdzi finansowych, trzeba posiadaæ zdolnoœæ
do generowania œrodków na sp³atê i obs³ugê za-
ci¹ganych zobowi¹zañ. Nam tymczasem, z powo-
du poziomu bie¿¹cych potrzeb, przychodzi to
z du¿ym trudem. Burmistrz wskazuje 2009 rok,
jako czas szczególnie krytyczny, kiedy to znacz¹-
co spad³y dochody i trzeba by³o wdro¿yæ w jed-
nostkach gminy Brzeszcze programy oszczêdno-
œciowe. Zapytam zatem po raz kolejny: czy ra-
cjonalnym by³o podnoszenie wskaŸników p³ac
w gminnych jednostkach w koñcówce 2008 roku?
Czy okolicznoœæ wype³nienia przez Kompaniê
Wêglow¹ sp³aty zaleg³ych zobowi¹zañ i fakt, ¿e
w zwi¹zku z tym 1,5-milionowe raty przestan¹
w kolejnych latach zasilaæ bud¿et gminy, by³a
wówczas dla Burmistrza tajemnic¹? Zadaj¹c wraz
z kolegami przed kilkoma laty podobne pytania
s³ysza³em w odpowiedzi, ¿e czêœæ pracowników
nie osi¹ga p³acy minimalnej, a w ogóle to… lu-
dziom siê nale¿y! Lecz czy to osobom najskrom-
niej uposa¿onym odczuwalnie wzros³y dziêki
temu zabiegowi pobory? Jak rozumieæ prowoko-
wanie ponad milionowego wzrostu wydatków na
p³ace, by w nastêpnym kroku, po kilku zaledwie
miesi¹cach, rozgl¹daæ siê za mo¿liwymi tych wy-
datków ograniczeniami? A czy udaje siê nam
wydatki ograniczaæ? Tak - Burmistrz da³a w ta-
beli odpowiedŸ - najskuteczniej poprzez ograni-
czanie inwestycji! Piêtno rozstrzygniêæ z 2008

roku ci¹¿y nad gmin¹ nadal, mimo ¿e dochody
bud¿etu ju¿ w roku 2010, na szczêœcie, znacz¹co
wzros³y. Obecna dzisiaj w gminnych jednostkach
atmosfera napiêcia i niepewnoœci jest pochodn¹,
miêdzy innymi, podjêtych wówczas niefortun-
nych decyzji - Burmistrz pomija te fakty milcze-
niem. Pomijane milczeniem, w kolejnych wypo-
wiedziach Burmistrza, s¹ równie¿ tomy opraco-
wanych projektów inwestycyjnych, których po-
zwolenia na budowê wygas³y, czy nader skrom-
ny, w relacji do pozosta³ych samorz¹dów powia-
tu, dorobek gminy w pozyskiwaniu unijnych œrod-
ków pomocowych. A wszystkie te „osi¹gniêcia”
mia³y miejsce w minionych latach, w czasie, ¿e
przypomnê, kiedy Burmistrz dysponowa³a stabil-
nym, wiêkszoœciowym zapleczem w radzie.
Tymczasem retoryka, któr¹ Burmistrz obecnie
w kolejnych swych wypowiedziach operuje ma
sugerowaæ, ¿e wszystkie nieszczêœcia dopad³y
brzeszczañski samorz¹d z nastaniem sk³adu rady
kadencji 2010-2014. Wybrali Pañstwo jako swych
przedstawicieli barbarzyñców, którzy demoluj¹
gminê i ³ami¹ nawet ustanowione przez samych
siebie regu³y - sugeruje Burmistrz. Nic to, ¿e spa-
cyfikowane zosta³y starania wiêkszoœci radnych
obliczone na uciu³anie wk³adu w³asnego potrzeb-
nego do pozyskania, w ostatnim naborze, dotacji
na budowê zespo³u boisk „Orlik” przy SP nr 2, za
którym mo¿na by siê staraæ o œrodki na sztuczne
lodowisko, a wiele wskazuje, ¿e w dalszej kolej-
noœci na œciankê wspinaczkow¹. Nic to, ¿e ze z³o-
¿onych przez radnych do projektu bud¿etu sied-
miu wniosków Burmistrz, w swej ³askawoœci,
uzna³a za zasadne jedynie dwa. Nic to. Porusza
Burmistrza jedynie fakt, ¿e radni nie pozwolili
w³asnymi rêkami zatkaæ sobie ust i oœmielili siê
zg³osiæ na sesji bud¿etowej (przecie¿ zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem) kolejne wnioski. Pi-
sze Burmistrz, ¿e wskazane przez radnych zada-
nia „nie wpisuj¹ siê w aktualn¹ strategiê gminy
Brzeszcze”. Czy tê przyjêt¹ uchwa³¹ i wci¹¿ obo-
wi¹zuj¹c¹, na lata 2005-2015? Czy przywo³any
dokument w minionych latach by³ skrupulatnie
realizowany? Zapewniam, i¿ potrafiê w dowol-
nym miejscu i czasie wykazaæ, ¿e zaproponowa-
ne w trakcie ostatniej sesji bud¿etowej przez wiêk-
szoœæ  radnych:
- kontynuacja przebudowy ulicy Bielskiej (wraz
z powiatem),
- budowa ³¹cznika kanalizacji Nowej Kolonii,
- budowa alejek na cmentarzach,
- projekty techniczne parkingów przy ul. Olszy-
ny i na os. Paderewskiego oraz zagospodarowa-
nia parku przy ulicy Koœciuszki,
- wykonanie przejœæ dla pieszych na ul. Mickie-
wicza,
- poszerzenie zakresu modernizacji DL w Borze,
a nawet wymiana wiat przystankowych dobrze
siê we wspomniany, pojemny dokument wpisuj¹.
A ju¿ najlepiej, zwa¿ywszy na stan boisk przy
naszych szko³ach, wpisa³aby siê w strategiê gmi-
ny realizacja wspomnianego wczeœniej „Orlika”,
obiektu mog¹cego stale s³u¿yæ nie tylko
uczniom, o któr¹ to inwestycjê, przy odrobinie
dobrej woli Burmistrza, mogliœmy podj¹æ sku-
teczne starania. Rezygnuj¹c z tego projektu, zre-
zygnowaliœmy zarazem z ponad 660 tysiêcy z³o-
tych dotacji. Gdy pocz¹tkiem 2011 roku radni

zrezygnowali z 400 tysiêcy z³otych pomocy w od-
niesieniu do obiektu o okazjonalnym poten-
cjale wykorzystania, roz¿alenie Burmistrza zda-
wa³o siê nie mieæ granic. Myœlê, ¿e nie tylko ja
chêtnie pozna³bym cele, na dziœ dla Burmistrza
strategiczne, a zw³aszcza kryteria ich wytycza-
nia. W kontekœcie sytuacji, z jak¹ mamy do czy-
nienia na „Basenie pod Platanem”, Burmistrz
zarzuca niegospodarnoœæ radnym. Pogarszaj¹cy
siê stan budowli, wed³ug ekspertyzy sporz¹dzo-
nej na zlecenie dyrektora OK - gospodarza
obiektu, jest wynikiem wieloletnich zaniedbañ
i braku elementarnego nadzoru nad funkcjono-
waniem centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej.
Czy radni mieli ulec skierowanemu wobec sie-
bie wydumanemu zarzutowi i bezrefleksyjnie
„przykryæ” proponowan¹ przez Burmistrza
kwot¹ szeœciuset tysiêcy z³otych trwaj¹c¹ od
wielu lat, jak wynika z udostêpnionego nam
opracowania, niegospodarnoœæ realn¹? Czy
mo¿e dziwiæ, ¿e w zaistnia³ych okolicznoœciach
radni chc¹  mieæ pe³n¹ œwiadomoœæ dlaczego
i z jakim skutkiem na przysz³oœæ decyzjê o prze-
znaczeniu pokaŸnej kwoty podejmuj¹? Trudno
nie zauwa¿yæ, ¿e za proponowanymi przez Bur-
mistrza rozwi¹zaniami nader czêsto nie podnosz¹
rêki nawet najwierniejsi z wiernych. Jakie, wi-
dz¹c to, mo¿na wysnuæ wnioski? Có¿ z tego, ¿e
pojawiaj¹ siê wielowariantowe propozycje roz-
wi¹zañ w trudnych dla gminy, dra¿liwych spo-
³ecznie obszarach, skoro wiêkszoœæ radnych nie
ma pewnoœci, czy Burmistrz chce realnie i sku-
tecznie zmieniaæ gminn¹ rzeczywistoœæ, czy je-
dynie wygraæ medialnie kolejne przesilenie
wskazuj¹c przy tym radnych, jako sprawców
zamieszania.
Wszystko to, co wy¿ej nakreœli³em, nie znaczy
oczywiœcie, ¿e dzia³ania radnych s¹ zawsze
optymalne i perfekcyjnie przygotowane. Tak
nie jest i trudno nawet, aby tak by³o, oczeki-
waæ. Trzeba pamiêtaæ, ¿e rada to swoiste, wy-
bieralne pospolite ruszenie. To gremium, któ-
remu do podejmowania trafnych decyzji po-
trzebny jest sprawny, dysponuj¹cy niezbêdn¹
doz¹ zaufania moderator - w przypadku gminy
Brzeszcze - burmistrz. Taka jest logika funk-
cjonowania samorz¹du. Nie jest mi znany przy-
padek, aby gdziekolwiek rada by³a w ca³ym
swym sk³adzie zgodna w pogl¹dach co do for-
my organizacji i zakresu zadañ poszczególnych
jednostek, okreœlania inwestycyjnych prioryte-
tów, czy te¿ oceny efektów dzia³alnoœci w³o-
darza. Kszta³towanie siê, w ró¿nych propor-
cjach, decyzyjnej wiêkszoœci i opozycyjnej
mniejszoœci jest naturalnym i nieod³¹cznym
procesem demokracji. Tak te¿ podzia³o siê i tym
razem w Radzie Miejskiej w Brzeszczach. Có¿
mo¿na zaradziæ realiom, w których Burmistrz
miast staraæ siê prze³amaæ brak zaufania i jed-
noznacznie nakreœlaæ mo¿liwe do realizacji,
wspólne cele, przyjê³a postawê oblê¿onej twier-
dzy i ju¿ od ponad roku kontestuje istnienie
uformowanej w radzie, ponad partyjnymi po-
dzia³ami, wiêkszoœci? Warto jednak, aby Pani
Burmistrz zechcia³a zauwa¿yæ, ¿e czas p³ynie,
a nie ma ¿adnej pewnoœci, i¿ ka¿da nastêpna
wiêkszoœæ oka¿e siê t¹, w swym sk³adzie, dla
Burmistrza w³aœciw¹.

Ach ta niedobra wiêkszoœæ…

Krzysztof BieleninKrzysztof BieleninKrzysztof BieleninKrzysztof BieleninKrzysztof Bielenin
Radny RM w BrzeszczachRadny RM w BrzeszczachRadny RM w BrzeszczachRadny RM w BrzeszczachRadny RM w Brzeszczach
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Burmistrz odpowiada

Szanowni Pañstwo,

W styczniu 2012 roku Rada
Miejska i Burmistrz Brzeszcz
zajmowali siê optymalizacj¹
sieci przedszkoli, szkó³ i gim-
nazjów w gminie Brzeszcze.
Na podstawie propozycji Ko-
misji Edukacji, Kultury i Spor-

tu oraz propozycji autorskich, burmistrz Brzeszcz
przygotowa³a projekty uchwa³ intencyjnych, do-
tycz¹ce reorganizacji sieci i zmiany obwodów gim-
nazjów. Uchwa³y by³y intencyjne, czyli ich prze-
g³osowanie pokaza³o burmistrzowi, jak Rada Miej-
ska widzi now¹ sieæ placówek oœwiatowych i da³o
mo¿liwoœæ zwrócenia siê do rad pedagogicznych
i zwi¹zków zawodowych o opinie, by przedstawiæ
je Radzie Miejskiej przed g³osowaniem uchwa³
ostatecznych. Na podstawie w/w propozycji, dia-
gnozy demograficznej i kosztów utrzymania ucznia
w przedszkolach, szko³ach i gimnazjach, pamiêta-
j¹c o dobru dzieci i m³odzie¿y oraz zadaniach
oœwiaty, burmistrz Brzeszcz przygotowa³a poni¿-
sze propozycje:
I. Przedszkole Publiczne nr 1 „Pod Kasztanami”
w Brzeszczach. Propozycja przekazania przedszko-
la podmiotowi niepublicznemu, co w pierwszej ko-
lejnoœci wymaga likwidacji prawnej jednostki.
Nauczyciele zatrudniani byliby na podstawie Ko-
deksu Pracy, a nie Karty Nauczyciela. Gmina p³a-
ci³aby podmiotowi 75% kosztów utrzymania przed-
szkolaka w gminie, a wiêc oszczêdnoœæ wynosi³a-
by 25%, czyli ok. 260.000 z³ rocznie.
II. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny nr 2 Skidziñ-Za-
sole. W zwi¹zku z ma³¹ iloœci¹ dzieci w wieku
szkolnym w Wilczkowicach, Skidziniu i Zasolu,
burmistrz zaproponowa³a utworzenie Zespo³u
Szkolno-Przedszkolnego Skidzin-Zasole. Szko³¹
dla dzieci z Wilczkowic, Skidzinia i Zasola by³aby
placówka w Skidziniu. Przedszkola funkcjonowa-
³yby w Skidziniu i Zasolu. Utworzenie tego Zespo-
³u wymaga prawnego rozwi¹zania Zespo³u Szkol-
no-Przedszkolnego nr 2 w Zasolu, likwidacji praw-
nej szko³y podstawowej w Zasolu (stopniowe wy-
gaszanie), rozwi¹zania Zespo³u Szkolno-Przedszkol-
nego nr 3 w Skidziniu, likwidacji prawnej przed-
szkola w Skidziniu. Korzyœæ finansowa to ok.
185.000 z³ rocznie. Transport dzieci z Zasola do
Skidzinia wynosi³by ok. 13.680 z³ rocznie w przy-
padku wynajêtego transportu, b¹dŸ 11.673 z³ w przy-
padku zakupu biletów w MZK. W obu przypadkach
dzieci maj¹ zapewnion¹ opiekê w czasie przejaz-
du. Planuje siê w przysz³oœci przystosowaæ szko³ê
w Skidziniu na cele szkolne i przedszkolne.
III. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Jawiszo-
wicach utworzony z Przedszkola nr 4 „Pod Têcz¹”
w Jawiszowicach i Szko³y Podstawowej im. K.I.
Ga³czyñskiego w Jawiszowicach (propozycja Ko-
misji Edukacji, Kultury i Spraw Spo³ecznych).
Korzyœæ finansowa to ok. 17.000 z³. rocznie.
IV. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny nr 4 z oddzia³a-
mi integracyjnymi w Brzeszczach utworzony
z Przedszkola nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi
„S³oneczko” w Brzeszczach, Szko³y Podstawowej
nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. S. Staszica
w Brzeszczach i Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami
Integracyjnymi im. Ks. J. Twardowskiego w Brzesz-
czach - korzyœæ finansowa to ok. 98.000 z³. rocz-
nie. Ide¹ burmistrza by³o po³¹czenie wy³¹cznie pla-
cówek z oddzia³ami integracyjnymi. Zdaniem bur-

mistrza takie rozwi¹zanie by³oby bardziej czytel-
ne dla rodziców, a ze wzglêdów merytorycznych,
równie¿ dla rad pedagogicznych. Przedstawiona
propozycja jest odpowiedzi¹ na propozycjê Ko-
misji Edukacji, Kultury i Spraw Spo³ecznych do-
tycz¹c¹ po³¹czenia Przedszkola nr 1 „Pod Kaszta-
nami” (bez oddz. integracyjnych) ze Szko³¹ Pod-
stawow¹ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi i Gim-
nazjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi.
V. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Brzeszczach
utworzony ze Szko³y Podstawowej nr 2 im. Miko³a-
ja Kopernika w Brzeszczach i Przedszkola nr 3
„¯yrafa” w Brzeszczach - korzyœæ finansowa to ok.
17 000 z³. rocznie. Jest to propozycja burmistrza
w odpowiedzi na propozycjê Komisji Edukacji,
Kultury i Spraw Spo³ecznych, by po³¹czyæ Szko³ê
Podstawow¹ nr 2 z Przedszkolami nr 2 i 3. Zdaniem
burmistrza w takim przypadku powsta³by ogromny
pod wzglêdem iloœci dzieci i zadañ zespó³ jednostek.
VI. Likwidacja Filii w Brzeszczach-Borze - budy-
nek przeznaczyæ na prywatny ¿³obek, przedszkole
lub/i muzeum - korzyœæ finansowa to ok. 106.000
z³ rocznie. Ju¿ dwukrotnie Rada Miejska zrezy-
gnowa³a z chêci przejêcia obiektu przez podmiot
prywatny. Obecnie gmina wykona ekspertyzê
budowlan¹ obiektu, która wynika z konieczno-
œci zbadania wytrzyma³oœci stropu po przegl¹-
dzie obiektu. Zlecona ekspertyza wska¿e zakres
prac i kosztorys modernizacji, które nale¿y pod-
j¹æ ze wzglêdu na stan techniczny budynku.
VII. Likwidacja filii Gimnazjum nr 1 w Skidziniu
(stopniowe wygaszanie), adaptacja czêœci szko³y
na potrzeby przedszkola. Budynek przedszkola -
sprzeda¿ lub przeznaczenie na dom dziennego po-
bytu dla ludzi starszych.
Zmiana obwodów gimnazjów. Gimnazjum nr 1 -
Brzeszcze, Przecieszyn. Gimnazjum nr 2 - Brzesz-
cze, Jawiszowice, Wilczkowice, Skidziñ, Zasole.
Zmiana obwodów jest propozycj¹ Komisji Edu-
kacji, Kultury i Spraw Spo³ecznych oraz burmi-
strza i wynika z analizy demografii i iloœci sal lek-
cyjnych w obiektach. Korzyœæ finansowa to
111.000 z³. Gmina pokrywa koszt biletów dla m³o-
dzie¿y z Wilczkowic, Skidzinia i Zasola.
VIII. Przekazanie do prowadzenia sto³ówek szkol-
nych podmiotom niepublicznym. Oszczêdnoœci dla
gminy to ok. 500.000 z³.
£¹cznie propozycje burmistrza mog³yby spowo-
dowaæ oszczêdnoœci w bud¿ecie gminy na pozio-
mie 1.188.000 z³ rocznie.
Podczas XV Zwyczajnej Sesji 31 stycznia 2012
roku Rada Miejska wiêkszoœci¹ g³osów podjê³a
uchwa³y intencyjne, które w wiêkszoœci odbiegaj¹
od propozycji burmistrza, stanowiska dyrektorów,
rad pedagogicznych i rodziców. Poni¿ej prezentu-
jê uchwa³y intencyjne podjête przez Radê Miejsk¹:
I. Uchwa³a w sprawie zamiaru utworzenia Zespo-
³u Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Jawiszowicach
(Szko³a Podstawowa im. K.I. Ga³czyñskiego,
Przedszkole Nr 4 „Pod Têcz¹”)  Oszczêdnoœæ to
ok.17.000 z³ rocznie.
II. Uchwa³a w sprawie utworzenia Zespo³u Szkol-
no Przedszkolnego nr 4 z Oddzia³ami Integracyj-
nymi w Brzeszczach (Szko³a Podstawowa nr 1 z Od-
dzia³ami Integracyjnymi im. S. Staszica, Gimna-
zjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. ks. J.
Twardowskiego, Przedszkole nr 1 „Pod Kasztana-
mi”). Oszczêdnoœæ to ok. 98.000 z³. rocznie.
III. Uchwa³a w sprawie utworzenia Zespo³u Szkol-
no Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach (Szko³a

Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika, Przedszkole
nr 3 „¯yrafa”). Oszczêdnoœæ to ok. 17.000 z³.
IV. Likwidacja filii Gimnazjum nr 1 w Skidziniu
(stopniowe wygaszanie), adaptacja czêœci szko³y
na potrzeby przedszkola. Budynek przedszkola -
sprzeda¿ lub przeznaczenie na dom dziennego po-
bytu dla ludzi starszych. Korzyœæ finansowa to ok.
111.000 z³. rocznie.
Zmiana obwodów gimnazjów. Gimnazjum nr 1 -
Brzeszcze, Przecieszyn. Gimnazjum nr 2 - Brzesz-
cze, Jawiszowice, Wilczkowice, Skidziñ, Zasole.
Zmiana obwodów jest propozycj¹ Komisji Eduka-
cji, Kultury i Spraw Spo³ecznych oraz burmistrza
i wynika z analizy demografii i iloœci sal lekcyjnych
w obiektach. Gmina pokrywa koszt biletów dla m³o-
dzie¿y z Wilczkowic, Skidzinia i Zasola.
Podjête przez wiêkszoœæ g³osów w Radzie Miej-
skiej uchwa³y intencyjne, je¿eli zostan¹ przyjête
przez Radnych jako uchwa³y ostateczne, przy-
nios¹ oszczêdnoœæ 243.000 z³ rocznie. Uwa¿am,
¿e podjête przez Radnych decyzje nie s¹ odwa¿-
ne i nie optymalizuj¹ sieci szkó³. Wprowadzaj¹c
wiele niepokoju w spo³ecznoœci lokalnej, nie przy-
nosz¹ racjonalizacji wydatków bud¿etowych.

Z powa¿aniem

Szanowni Pañstwo,

Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e artyku³ wie-
loletniego Radnego Krzysztofa Bielenina wyka-
zuje brak wiedzy merytorycznej, zarówno w za-
kresie finansowania, jak i dzia³ania samorz¹du
lokalnego, a tak¿e znajomoœci prawa pracy. Rad-
ny Bielenin najwyraŸniej zapomnia³, ¿e na wy-
datki bie¿¹ce poza p³acami sk³adaj¹ siê takie po-
zycje, jak media, które w ostatnim czasie w spo-
sób istotny wzros³y. Podstawowa wiedza w za-
kresie prowadzenia naszych bud¿etów domowych
wskazuje, i¿ op³aty za wzrost cen za gaz, energiê
elektryczn¹ i ciepln¹, odprowadzanie œcieków,
sta³y siê dominuj¹cym wydatkiem, nie inaczej jest
w zakresie bud¿etu gminy. Pan Radny zapomnia³,
¿e pracownicy samorz¹dowi w okresie ostatnich
trzech lat mieli wstrzymane wzrosty wynagro-
dzeñ, co spowodowa³o realny spadek ich wyna-
grodzeñ. Radny zadaje pytanie o racjonalnoœæ
podnoszenia wskaŸników p³ac w gminnych jed-
nostkach w koñcówce 2008 roku, przy czym nie
wie, b¹dŸ celowo zapomina, i¿ po ponad trzylet-
nim zamro¿eniu p³ac w sferze bud¿etowej usta-
wodawca w 2008 roku uregulowa³ kwestie doty-
cz¹ce pracowników samorz¹dowych i ich wyna-
grodzeñ now¹ ustaw¹ o pracownikach samorz¹-
dowych z 21 listopada 2008 roku oraz nowym
rozporz¹dzeniem w sprawie wynagradzania pra-
cowników samorz¹dowych z marca 2009 roku.
Gmina jako jednostka samorz¹du terytorialnego
ma ograniczone mo¿liwoœci uzyskiwania docho-
dów. Ustawa o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego wskazuje Ÿród³a dochodów w³a-
snych gminy, s¹ to m. in.: subwencje, wp³ywy z
podatków, op³at, dochody z maj¹tku gminy, po-
datku od spadków i darowizn, dochody z kar pie-
niê¿nych, grzywien, odsetki. Na wysokoœæ wp³a-
canego do bud¿etu pañstwa CIT i PIT gmina nie
ma ¿adnego wp³ywu, jak równie¿ nie ma wp³y-
wu na zapewniane przez obecne w³adze rz¹dowe
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wzrostu wynagrodzeñ nauczycieli, a tak¿e na sze-
reg narzucanych gminom nowych zadañ, na któ-
re nie zawsze otrzymuje œrodki finansowe z bu-
d¿etu pañstwa (m.in. z zakresu opieki spo³ecznej
czy oœwiaty). Racjonalnie zarz¹dzaj¹cy gmin¹
burmistrz przy podejmowaniu nowych decy-
zji musi braæ pod uwagê stan finansów gmi-
ny, a przede wszystkim mo¿liwoœæ dokoñczenia
inwestycji, a w konsekwencji ich utrzymania. Po-
wy¿sze wymusza nowa ustawa o finansach pu-
blicznych z 27 sierpnia 2009 roku o finansach pu-
blicznych i wprowadzone ni¹ re¿imy procedural-
ne. Radny Bielenin jako wieloletni radny powi-
nien o tym wiedzieæ.
Radny Bielenin wspomina równie¿, i¿ w gmin-
nych jednostkach organizacyjnych panuje atmos-
fera napiêcia, podaj¹c jako przyczynê decyzje
dotycz¹ce wynagrodzeñ z roku 2008, a przecie¿
tê atmosferê pracownicy - np. Gminnego Zarz¹-
du Edukacji - zawdziêczaj¹ uporowi Komisji
Edukacji, Kultury i Spraw Spo³ecznych i wiêk-
szoœci Rady Miejskiej, która nie maj¹c ¿adnego
racjonalnego uzasadnienia, ani ekonomicznego,
ani organizacyjnego, ani spo³ecznego, w sposób
ra¿¹cy ³ami¹c prawo, co zosta³o stwierdzone Roz-
strzygniêciem Nadzoru prawnego Wojewody
Ma³opolskiego, w dalszym ci¹gu upiera siê przy
likwidacji GZE i promuje politykê organizacji
obs³ugi administracyjno-finansowej placówek
oœwiatowych, generuj¹c¹ kolejne wydatki bie¿¹-
ce. Podobnie sta³o siê ze Stra¿¹ Miejsk¹. Radny
Bielenin sam zaproponowa³ œciêcie 150.000 z³
z ich wynagrodzeñ i pochodnych, nie analizuj¹c
strony dochodowej, nie ograniczaj¹c zadañ przy-
pisanych jednostce, nie zwa¿aj¹c na zadania zwi¹-
zane z bezpieczeñstwem mieszkañców, stanem
bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego gminy,
itp. Pan Radny stwierdzi³ tak¿e, ¿e œciêcie 150.000
z³ jest sygna³em, by funkcjonariusze szukali so-
bie pracy gdzie indziej.
Nawi¹zuj¹c do niezrealizowanych projektów
wyjaœniam, ¿e mog¹ byæ ponownie wykorzysta-
ne jako koncepcje dla przysz³ych przedsiêwziêæ
w zale¿noœci od kondycji finansowej gminy, o czym
Radni byli niejednokrotnie informowani podczas
posiedzeñ komisji. Przypominam, ¿e za sporz¹-
dzeniem tych projektów opowiedzieli siê równie¿
sami Radni podczas sesji. Podkreœlam, ¿e dzisiaj
Radni s¹ autorami kolejnych propozycji projek-
towych, które nie s¹ analizowane pod wzglêdem
realnoœci wykonania i kosztów ich póŸniejszego
utrzymania, zw³aszcza, ¿e znaj¹ plany inwestycji
kanalizacyjnych i zobowi¹zañ w ramach Lokal-
nej Grupy Dzia³ania, Lokalnej Grupy Rybackiej,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Rad-
ny Bielenin winien o tym wiedzieæ, gdy¿ jest Prze-
wodnicz¹cym Komisji Rozwoju, Ekologii i Szkód
Górniczych Rady Miejskiej.
Retoryka burmistrza nie podoba siê Panu Rad-
nemu - s¹dzê, ¿e jest to spowodowane tym, i¿
w sposób rzetelny wskazujê Radnym brak pod-
staw prawnych podejmowanych przez nich de-
cyzji, brak celowoœci i racjonalnoœci, a tak¿e fakt,
i¿ decyzje finansowe powinny byæ zgodne z art.
44 Ustawy o Finansach Publicznych, czyli mieæ
na uwadze dobro gminy, a nie racje wiêkszoœci
Radnych, dla których argument „nie bo nie, tak
bo tak” jest najwa¿niejszy (dotyczy to np. budo-
wy Orlika przy SP nr 2, racjonalizacji sieci pla-

cówek oœwiatowych, likwidacji GZE, obciêcia
œrodków dla Stra¿y Miejskiej). Bardzo czêsto
przewija siê w wypowiedziach Radnego Bieleni-
na temat Orlika. Przypomnê, ¿e brak propozy-
cji realizacji Orlika na liœcie inwestycji wyni-
ka z analiz finansowych i mo¿liwoœci bud¿etu,
a tak¿e z relacji dotacji do udzia³u w³asnego in-
westora, którym jest gmina. Kosztorys inwestor-
ski z roku 2009 na wykonanie zespo³u boisk wie-
lofunkcyjnych opiewa na kwotê 2.377.379,04 z³,
a mo¿liwe do uzyskania dofinansowanie wynosi
660.000 z³, co stanowi 27,7% dofinansowania
nieaktualnego ju¿ kosztorysu ze wzglêdu na po-
ziom cen i wysokoœæ stawki VAT. Wycofany
w 2011 roku przez wiêkszoœæ Rady Miejskiej Fol-
wark Przeciesyn kosztowa³ 664.695,84 z³, nato-
miast dotacja 405.286 z³, czyli zyskalibyœmy do-
tacjê w wysokoœci 60,9% kwoty netto. Przypo-
mnê, ¿e wniosek o wprowadzenie Orlika do bu-
d¿etu gminy wycofa³ sam wnioskodawca Radny
Miros³aw Bukowski, argumentuj¹c tê decyzjê
równie¿ brakiem mo¿liwoœci finansowych bud¿e-
tu. Odnosz¹c siê do zadañ zg³oszonych przez
Radnych podczas Sesji Bud¿etowej, wspomnê
jeszcze raz, ¿e odby³o siê to kosztem œciêcia za-
bezpieczenia finansowego na zakup centrali wen-
tylacyjnej „Basenu pod Platanem” i wynagrodzeñ
dla Stra¿y Miejskiej. Tematy samych zadañ, jak
i ich opracowanie merytoryczne, budzi³y wiele
w¹tpliwoœci, zw³aszcza, ¿e Radni naruszyli za-
równo Wieloletni¹ Prognozê Finansow¹, nie zbi-
lansowali bud¿etu, jak i naruszyli procedurê
uchwalania bud¿etu, na co burmistrz i skarbnik
zwraca³y uwagê. Zadania inwestycyjne wymaga-
j¹ce porozumienia ze Starostwem Powiatowym -
np. kontynuacja przebudowy ul. Bielskiej w Ja-
wiszowicach - wymagaj¹ porozumienia, a tak¿e
zgodnie z ustaleniami, 50% wk³adu w³asnego.
Wniosek nie spe³nia³ takich warunków. Zadanie
jest wa¿ne, ale powinno byæ przygotowane na
poziomie samorz¹dów, natomiast ze Starostwem
Powiatowym i Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich
zosta³a zaplanowana na rok 2012 modernizacja
skrzy¿owania w Zasolu. Oczywiœcie, za bardzo
wa¿ne uwa¿am zadanie zwi¹zane z wykonaniem
³¹cznika kanalizacji Nowej Kolonii w Brzesz-
czach. Szkoda jednak, ¿e Radni nie zg³osili zada-
nia wczeœniej, poniewa¿ mo¿na by³o przeanali-
zowaæ mo¿liwoœæ jego dofinansowania ze œrod-
ków zewnêtrznych, natomiast obecnie wykona-
my to zadanie w 100% ze œrodków w³asnych.
Zaplanowano kolejne projekty techniczne, bez
analizy ich sfinansowania, chyba, ¿e burmistrz
zostanie znów zaskoczony rozwi¹zaniami Rad-
nych w kolejnym bud¿ecie. Szkoda, ¿e pomimo
przygotowanych przez burmistrza i jego pracow-
ników, dyrektorów jednostek i komendanta, ma-
teria³ów i wariantów do analizy, brakuje szcze-
rej, merytorycznej dyskusji podczas komisji Rady
Miejskiej, która pomog³aby osi¹gn¹æ konsensus
na linii burmistrz - Rada Miejska. Czêœæ z³o¿o-
nych do bud¿etu na rok 2012 wniosków uwa¿am
za wa¿ne zadania inwestycyjne, ale nie prioryteto-
we w stosunku do zadañ œciêtych przez Radnych.
Decyzje finansowe jakie podejmuje burmistrz, nie
s¹ podejmowane w ³askawoœci, ale maj¹ na uwa-
dze dobro gminy, jej finanse, jak i najlepsze wy-
korzystanie bud¿etu. Pomówieniem jest, i¿ bur-
mistrz prowadzi politykê, która ma Radnym „ich
w³asnymi rêkami zatykaæ usta”, co Mieszkañcy

mog¹ sprawdziæ w protoko³ach z komisji i sesji.
Burmistrz zawsze jest otwarty na racjonalne wnio-
ski radnych, niezale¿nie z jakiej opcji siê wy-
wodz¹, byleby chcieli uczestniczyæ w dyskusji
i spieraæ siê na argumenty, co niestety ostatnio
rzadko goœci na sali sesyjnej.
Radny stwierdza, ¿e chêtnie pozna³by cele bur-
mistrza na dziœ. Panie Radny, wystarczy prze-
analizowaæ Wieloletni¹ Prognozê Finansow¹,
gdzie mamy zapisane najbli¿sze przedsiêwziê-
cia, któr¹ równie¿ Pan analizuje i g³osuje w ka¿-
dym miesi¹cu podczas sesji Rady Miejskiej.
Wystarczy przypomnieæ sobie propozycje bur-
mistrza przedstawione w ramach Lokalnej Gru-
py Dzia³ania i Lokalnej Grupy Rybackiej, Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska,
wspó³pracy z KWK Brzeszcze, a informacji na
temat realizacji Strategii Rozwoju Gminy
Brzeszcze s³ucha Pan co roku podczas sesji ab-
solutoryjnej. Wystarczy sobie przypomnieæ.
Nieprawdziwe jest oskar¿enie Radnego doty-
cz¹ce wieloletnich zaniedbañ i braku „elemen-
tarnego” nadzoru nad funkcjonowaniem cen-
trali wentylacyjnej na „Basenie pod Platanem”.
Z dokumentacji zgromadzonej w Urzêdzie
Gminy i w Oœrodku Kultury wynika, ¿e eksplo-
atacja centrali wentylacyjnej by³a monitorowana.
Urz¹dzenia techniczne charakteryzuj¹ siê jednak
tym, ¿e czasami siê psuj¹, na co u¿ytkownik nie
ma wp³ywu mimo do³o¿enia nale¿ytej staranno-
œci. Niejednokrotnie skutki wadliwie dzia³aj¹ce-
go urz¹dzenia widoczne s¹ dopiero po kilku se-
zonach pracy. Burmistrz Brzeszcz w swoich dzia-
³aniach nigdy nie ma potrzeby niczego „przykry-
waæ” i zawsze prowadzi otwart¹ politykê, czego
przyk³adem jest przedstawienie Radnym eksper-
tyz wykonanych przez OK, a tak¿e wizyty Rad-
nych na basenie.
Nie dziwi twierdzenie o pe³nej œwiadomoœci
przyczyn i skutków decyzji finansowych, co w pe³-
ni w stosunku do Radnych realizuje burmistrz,
jednak¿e maj¹c na uwadze niechlubny fakt nie-
celowej likwidacji GZE stwierdzam, ¿e ta chêæ
œwiadomoœci jest wybiórcza. Zarzut politykier-
stwa i medialnych decyzji mo¿na postawiæ rów-
nie¿ wiêkszoœci Radnych, nie burmistrzowi. Trud-
no burmistrzowi podejmowaæ racjonalne decyzje
dotycz¹ce np. organizacji oœwiaty w sytuacji,
w której po przedstawieniu racjonalnych projek-
tów uchwa³ wiêkszoœæ Radnych ucieka od trud-
nych decyzji, poprzestaj¹c na nic nieznacz¹cych
zmianach w sferze finansów, które nios¹ za sob¹
skutki spo³eczne. Trudno burmistrzowi podejmo-
waæ racjonalne decyzje, kiedy Rada narusza kom-
petencje burmistrza i podejmuje inicjatywê
uchwa³odawcz¹ w zakresie nie nale¿¹cym do jej
spraw (likwidacja GZE), przeprowadzan¹ w spo-
sób uparty, mimo uznania braku kompetencji
stwierdzonej przez nadzór prawny Wojewody.
W tym przypadku wiêkszoœæ Rady realizuje wolê
kilku Radnych, która jest sprzeczna ze spo³ecz-
nym interesem.
Maj¹c na uwadze artyku³ Radnego Bielenina,
trudno oprzeæ siê skojarzeniu z przys³owiem
„uderz w stó³ a no¿yce siê odezw¹”, a tak¿e „ka¿-
dy ocenia wed³ug siebie”.
Z powa¿aniem
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Samorz¹d

Stra¿ Po¿arna przypomina, ¿e w przypad-
ków obfitych opadów œniegu w³aœciciele i za-
rz¹dcy s¹ zobowi¹zani  do usuwania pokrywy
œniegowej z dachów.

Za w³aœcicieli s¹ uwa¿ane nie tylko osoby
czy firmy, które dysponuj¹ wy³¹cznym prawem
w³asnoœci, ale te¿ wspó³w³aœciciele, u¿ytkowni-
cy wieczyœci czy instytucje maj¹ce nieruchomo-
œci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu. Niebez-
pieczne dla zdrowia i ¿ycia s¹ tak¿e lodowe
sople i nawisy œniegowe. Trzeba je bezwzglêd-
nie usuwaæ, by nie stanowi³y zagro¿enia dla lu-
dzi. Œnieg na dachu to zim¹ zjawisko tak po-
wszechne, ¿e praktycznie nie zwracamy na nie
uwagi. Jest niestety czêsto groŸnym obci¹¿eniem
dla konstrukcji noœnej dachu. Jeden metr sze-
œcienny puchu œniegowego wa¿y do 200 kg, œnie-
gu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg.  W³a-
œciciele i zarz¹dcy obiektów o powierzchni za-
budowy przekraczaj¹cej 2000 m kw. oraz innych
obiektów budowlanych o powierzchni dachu
przekraczaj¹cej 1000 m kw budynków maj¹ obo-
wi¹zek przeprowadzenia dwa razy w ci¹gu roku
kontroli stanu technicznego swoich obiektów.
Czy jest to przestrzegane, sprawdzaj¹ inspekto-
rzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budow-
lanego. W razie uchybieñ w³aœciciele obiektu
musz¹ liczyæ siê z mandatami.

Podpisano umowy na reali-
zacjê operacji w ramach dzia-
³ania 413 Wdra¿anie lokalnych
strategii rozwoju PROW 2007-
2013 z zakresu odnowy i roz-
woju wsi oraz tzw. ma³ych projektów. Wnioski
by³y sk³adane w Lokalnej Grupie Dzia³ania „Do-
lina So³y” w Rajsku. Tam zosta³y ocenione pod
k¹tem zgodnoœci z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju
i wybrane do dofinansowania, a nastêpnie trafi³y
do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Ma³opolskiego, który ocenia³ wnioski pod k¹tem
formalnym.
 
„Prace konserwacyjne przy kapliczce œw. Anny
Samotrzeæ w Brzeszczach”
Wnioskodawca/Inwestor: Gmina Brzeszcze
Koszt prac: 23.317,00 z³
Wnioskowana dotacja: 15.716,66
Prace zosta³y wykonane w paŸdzierniku 2011 r.
 
„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
‘Piecowisko’ w Wilczkowicach etap I”
Wnioskodawca/Inwestor: Gmina Brzeszcze
Szacunkowy koszt inwestycji: 338.308,34 z³
Wnioskowana dotacja: 211.915,00 z³
Zakres operacji: budowa boiska wielofunkcyjne-
go, budowa chodników, monta¿ elementów ma-
³ej architektury, budowa placu zabaw; termin re-
alizacji operacji: sierpieñ 2012.

 „Przebudowa i remont Domu Ludowego
w Skidziniu”
Wnioskodawca/Inwestor: Oœrodek Kultury w
Brzeszczach
Szacunkowy koszt prac: 389.411,31 z³
Wnioskowana dotacja: 203.973,00 z³
Zakres operacji: roboty ogólnobudowlane we-
wn¹trz budynku, remont instalacji C.O., remont
sieci elektrycznej; termin realizacji operacji:
wrzesieñ 2012.

Stawki podatku od œrodków transportowych obo-
wi¹zuj¹ce w 2012 r. w gminie Brzeszcze wynosz¹:

Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej
masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
Powy¿ej 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie - 607 z³
Powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 832 z³
Powy¿ej 9 ton - poni¿ej 12 ton - 944 z³
Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej
masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
DWIE OSIE
Nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 14 ton:
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne - 1012 z³
inny system zawieszenia osi - 1236 z³
Nie mniej ni¿ 14 ton:
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne - 1348 z³
inny system zawieszenia osi - 1573 z³
TRZY OSIE
Nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 19 ton
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne - 1348 z³
inny system zawieszenia osi - 1573 z³
Nie mniej ni¿ 19 ton i mniej ni¿ 23 tony
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne - 1742 z³
inny system zawieszenia osi - 1910 z³
Nie mniej ni¿ 23 tony
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne - 2079 z³
inny system zawieszenia osi - 2248 z³
CZTERY OSIE I WIÊCEJ
Nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 29 ton
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne - 2079 z³
inny system zawieszenia osi - 2 248 z³
Nie mniej ni¿ 29 ton
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne - 2248 z³
inny system zawieszenia osi - 2755 z³
Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przy-
stosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub
przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej ze-
spo³u pojazdów:
Od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
Od 3,5 tony do 7 ton w³¹cznie - 843 z³
Powy¿ej 7 ton i poni¿ej 12 ton - 1123 z³
Równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
DWIE OSIE
Nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 25 ton
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne - 1236 z³
inny system zawieszenia osi - 1 292 z³
Nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 31 ton
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne - 1348 z³
inny system zawieszenia osi - 1 406 z³
Nie mniej ni¿ 31 ton
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne - 1586 z³
inny system zawieszenia osi - 2 176 z³
TRZY OSIE
Nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 40 ton
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równowa¿ne - 1686 z³
inny system zawieszenia osi - 1 935 z³

Nie mniej ni¿ 40 ton
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równowa¿ne - 1935 z³
inny system zawieszenia osi - 2 814 z³
Od przyczep lub naczep z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego, posiadaj¹cych
³¹cznie z pojazdem silnikowym dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton - 562 z³.
Od przyczep lub naczep z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹
przez podatnika podatku rolnego, posiadaj¹cego
³¹cznie z pojazdem silnikowym dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton:
JEDNA OŒ
Nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 18 ton
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne - 338 z³
inny system zawieszenia osi - 562 z³
Nie mniej ni¿ 18 ton i mniej ni¿ 25 ton
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne - 450 z³
inny system zawieszenia osi - 674 z³
Nie mniej ni¿ 25 ton
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
inny system zawieszenia osi - 787 z³
DWIE OSIE
Nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 28 ton
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne - 618 z³
inny system zawieszenia osi - 899 z³
Nie mniej ni¿ 28 ton i mniej ni¿ 33 tony
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne - 954 z³
inny system zawieszenia osi - 1 236 z³

Nie mniej ni¿ 33 tony i mniej ni¿ 38 ton
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne - 954
inny system zawieszenia osi - 1450 z³
Nie mniej ni¿ 38 ton
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne - 1291 z³
inny system zawieszenia osi - 1909 z³
TRZY OSIE
Nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 38 ton
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne - 1123 z³
inny system zawieszenia osi - 1 348 z³
Nie mniej ni¿ 38 ton
oœ jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne - 1348 z³
inny system zawieszenia osi - 1 573 z³
Od autobusów:
Liczba miejsc siedz¹cych (³¹cznie z miejscem
kierowcy)
Do 15 miejsc - 562 z³
Od 16 do 29 miejsc - 854 z³
30 lub wiêcej miejsc - 1 562 z³

Stawki podatku od œrodków transportowych
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Podpisano umowy na
dofinansowanie projektów
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Odœnie¿ajmy dachy
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Sylwetki

Najwy¿szy czas, ¿eby w³adze na wszystkich
szczeblach zrozumia³y, ¿e spo³eczeñstwo oby-
watelskie istnieje i nie jest g³upie. Chce wie-
dzieæ! I mo¿e byæ pomocne. Watro wiêc z nim
rozmawiaæ, wyjaœniaæ i ws³uchiwaæ siê w jego
opinie. W³adza nie ma patentu na nieomylnoœæ,
a wszystkie jej decyzje poœrednio lub bezpoœred-
nio dotycz¹ ka¿dego z nas. Czas monologu w³a-
dzy ju¿ min¹³ - ostatnim mistrzem formy takiej
komunikacji ze spo³eczeñstwem by³ Fidel Castro.
Nasz dialog jak na razie jest zderzeniem „m¹dro-
œci” z protestami, a nie wymian¹ argumentów.
Wystarczy przeœledziæ „wymianê pogl¹dów i ra-
cji” w sprawie ACTA czy ustawy emerytalnej.
Podobny „kociokwik” polityczny towarzyszy Sta-
dionowi Narodowemu, wed³ug zasady „nic, co
dobre nie mo¿e byæ u nas docenione”. Naj³atwiej
przyj¹æ postawê negowania, która pozwoli uzy-
skaæ lepsze notowania w sonda¿ach. My siê nie
zgadzamy, bo spo³eczeñstwo siê nie zgadza - po-
pulizm - a gdzie merytoryczna dyskusja i szuka-
nie wspólnych rozwi¹zañ trudnych na dzisiaj, ale
wa¿nych dla naszej przysz³oœci? I u nas w gminie
zapadaj¹ decyzje, których celem jest nowa organi-
zacja systemu oœwiatowego. Szkoda, ¿e nikt nie
przedstawi³ rodzicom i nauczycielom prostego ra-
chunku zysków i strat - ile wynosi subwencja
oœwiatowa, a ile trzeba do³o¿yæ z bud¿etu gminy
do szkó³ podstawowych i gimnazjów? Przedszko-
la to obowi¹zek organizacyjny i finansowy gmi-
ny. Warto przypomnieæ, jak kszta³tuje siê demo-
grafia w mieœcie i so³ectwach, które placówki
oœwiatowe s¹ zagro¿one lub bêd¹ likwidowane.
Co dalej z obiektami i czy bêd¹ redukcje etatów?
Tyle oœwiata, a co z kultur¹ i sportem? Tysi¹ce
metrów kwadratowych opustosza³ej powierzch-
ni u¿ytkowej by³ych „œwi¹tyñ kultury ludowej”.
Co zrobiæ, by przynajmniej zarabia³y na siebie?
Nie mog¹ byæ niszczej¹cymi pomnikami kwitn¹-
cej kiedyœ aktywnoœci so³eckiej. Stadion i obiek-
ty KS „Górnik” Brzeszcze wymagaj¹ powa¿nych
nak³adów. Na razie to projekt i obietnice, a bo-
iska w gminie jakoœ puste, ale to nasz b³¹d. Uza-
wodowiliœmy sport amatorski, wiêc jest k³opot
finansowy. Gmina mo¿e utrzymywaæ obiekty
i finansowaæ sport dzieci i m³odzie¿y, a co z reszt¹?
Tego problemu nie rozwi¹¿¹ oddani dzia³alnoœci
sportowej dzia³acze klubowi. Aby sport siê roz-
wija³, potrzebne s¹ pieni¹dze. Trzeba pomóc
w ich pozyskiwaniu. Przyk³adem dobrego funk-
cjonowania jest KS w Skidziniu. A teraz pozwolê
sobie na kilka propozycji nie nowych i myœlê, ¿e
dalekich od fantazji. Rozwi¹zaliœmy problem wy-
sypiska i oczyszczalni, to mo¿e czas na w³asne ujê-
cie wody - studnie g³êbinowe nad So³¹ i wykorzy-
stanie wody z kopalni, która ju¿ p³ynê³a w brzesz-
czañskim wodoci¹gu. Mo¿e wtedy monopolista
dostosuje siê z cen¹ do naszych oczekiwañ. Warto
usi¹œæ, porozmawiaæ i opracowaæ now¹ strategiê
rozwoju gminy realn¹ bez wyborczych obietnic.
Wspólne ustalenia pozwol¹ gospodarowaæ z myœl¹
o mieszkañcach, a nie o realizacji partyjnych wi-
zji. To zostawmy tym „najm¹drzejszym” na górze.

Prezentuj¹c sylwetki ludzi szczególnie za-
s³u¿onych dla gminy, pragniemy przypomnieæ
nauczyciela i kierownika szko³y w Zasolu Jó-
zefa Matejko, którego postaæ piêknie nakreœli³
œp. Boles³aw Zaj¹c.

Józef Matejko urodzi³ siê 4 marca 1891 r.
w Bulowicach, gdzie ukoñczy³ szko³ê ludow¹,
a nastêpnie seminarium nauczycielskie w Kêtach.
Po z³o¿eniu egzaminu dojrza³oœci zosta³ wziêty
do wojska austriackiego (1913-1918). 1 kwietnia
1919 r. w 28. roku ¿ycia obj¹³ obowi¹zki nauczy-
cielskie w przysió³ku £êk - £êkach na Zasolu.
Szko³a by³a wybudowana przez zaborcê austriac-
kiego w 1913 r., mieœci³a jedn¹ izbê lekcyjn¹ i ko-
rytarzy oraz mieszkanie dla nauczyciela. Warun-
ki do prowadzenia nauki 26-ciorga dzieci (w 1919 r.)
na poziomie od 1 do 4 -tej klasy w systemie mie-
szanym (17 ch³opców + 9 dziewcz¹t) by³y dale-
kie od dobrych i trudne dla jednego nauczyciela.
Wyposa¿enie szkolne stanowi³y tablica drewnia-
na, stopieñ ze sto³em dla nauczyciela, liczyd³o,
czteroosobowe ³awki szkolne, szafa, umywalka
z miednic¹ i spluwaczki. Szko³a usytuowana przy
drodze w œrodku na parceli 40 arów. Na podwór-
ku studnia, pomieszczenie gospodarcze i drew-
niane ubikacje, za budynkiem miejsce na du¿y
ogród, a ca³oœæ ogrodzona sztachetowym p³otem.
Powierzenie kierownictwa szko³y Józefowi Ma-
tejce przez w³adze oœwiatowe okrêgu szkolnego
okaza³o siê bardzo szczêœliwe dla spragnionej
oœwiaty ma³ej wioski. Dla nauczyciela by³ to bar-
dzo trudny awans ¿yciowy - podj¹³ z zapa³em re-
alizacjê programu nauki, którego myœl¹ przewod-
ni¹ by³o wychowanie dobrego obywatela w od-
rodzonej Polsce. Jednoczeœnie rozpocz¹³ usilne
starania o pozyskanie pomocy naukowych - od-
powiedniego wyposa¿enia, biblioteczki szkolnej
itd. Archaiczne formy dawniejszego ¿ycia pod
zaborem, wrodzone obyczaje nietkniête bakcy-
lem cywilizacji i wiekowe zaniedbania kierowa-
³y na szkoln¹ ³awê dzieci, które z „domowego
elementarza ustnego” wiedzia³y jedynie, ¿e
„przód my byli w Galicji, a teraz przeszliœmy do
Polski”. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e by³ to okres, którym
dekret o obowi¹zku szkolnym realizowany drog¹
„dobrowolnego zapisu” traci³ wa¿noœæ, a z urzê-
du by³ przyjmowany obowi¹zek szkolny. Czeœæ
dzieci uczêszcza³a do szko³y nieregularnie -
zw³aszcza jesieni¹ i wiosn¹ w okresie robót po-
lowych. „Dawniej nie by³o ani przymusu, a lu-
dzie nie byli g³upsi. Dzieci mog¹ siê uczyæ, bo to
nie zaszkodzi, ale po czasie, po robocie, a na to
szko³a nie zwa¿a” - u¿ala³ siê niejeden. Skutki
przymusu powodowa³y niechêæ do szko³y, na-
uki i nauczyciela, na którego barki spada³ wysi-
³ek zwalczania ch³opskiego konserwatyzmu.
W opinii œrodowiska Józef Matejko cieszy³ siê
nale¿nym nauczycielowi autorytetem. Zdoby³
uznanie dobrego wychowawcy dzieci, cz³owieka
¿yczliwego dla wsi. Uczy³ mi³oœci ojczyzny w po-
ezji i pieœni patriotycznej oraz przedmiotów obo-
wi¹zkowych. Wymaga³ obowi¹zkowoœci i dys-
cypliny, uczy³ pracy dla osi¹gniêcia zadowole-
nia z dobrze spe³nionego obowi¹zku. Za to
wszystko 3 grudnia 1928 r. Minister Wyznañ
Religijnych i Oœwiecenia Publicznego odznaczy³
go Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodleg³o-

œci. Pan Józef nadal uczy³ nie tylko dzieci i m³o-
dzie¿, ale wp³ywa³ na kszta³towanie postaw
obywatelskich u doros³ych. Z jego inicjatywy
w 1931 r. szko³a wiejska otrzyma³a bogaty sztan-
dar szklony ze sk³adek rodziców dzia³aj¹cych
w Kole rodzicielskim. Dla m³odzie¿y z poza
szko³y organizowa³ ko³a zainteresowañ: robót
rêcznych dla dziewcz¹t, majsterkowania i intro-
ligatorskie dla ch³opców. Podj¹³ i prowadzi³ ol-
brzymie dzie³o pracy na polu oœwiaty pozasz-
kolnej obejmuj¹c nauk¹ tak¿e starsze pokolenie.
By³ inicjatorem i kierownikiem Niedzielnego
Uniwersytetu Wiejskiego prowadzonego w szko-
le przez Zarz¹d Okrêgowy TSL w Brzeszczach.
W 1929 r. w £êkach Zasolu za³o¿ono Ko³o TSL,
którego przewodnicz¹cym zosta³ Józef Matej-
ko, a sekretarzem W³adys³aw Szczerbowski.
W szkole mieœci³a siê biblioteka TSL, jej ksiê-
gozbiór wynosi³ oko³o 100 ksi¹¿ek, korzysta³o
z niej wielu czytelników. Organizowano kon-
kursy literackie, dobrego czytania, dzia³a³ rów-
nie¿ amatorski zespó³ teatralny, który wysta-
wia³ sztuki, m. in. „Betlejem Polskie” Lucjana
Rydla. Uczy³ mieszkañców wsi poprawnego
prowadzenia gospodarstwa oraz przydomo-
wych ogródków. Tu wspó³pracowa³ z Ko³em
Gospodyñ Wiejskich. Prowadzi³ te¿ w³asny
ogród owocowo-warzywny. Przy szkole podob-
ny ogród prowadzi³ wspólnie z uczniami wy-
dzielaj¹c dzia³ki, na których uprawiano owo-
ce, warzywa, kwiaty, zio³a oraz roœliny prze-
mys³owe. W ogrodzie dzieci uczy³y siê obo-
wi¹zkowoœci oraz podstawowych zasad ogrod-
nictwa, starsi uczniowie tak¿e szczepienia i oczko-
wania. Za dobrze wykonan¹ pracê szczepki
otrzymywa³y w nagrodê. Szko³a propagowa³a
uprawê nieznanych dot¹d we wsi krzewów ja-
godowych, kwiatów i krzewów ozdobnych. Nie
obca by³a Panu Józefowi znajomoœæ sztuki psz-
czelarskiej. Posiada³ pasiekê 15 uli i dziêki jego
przyk³adowi we wsi powsta³o prawie 200 pni
pszczelich. Propagowa³ te¿ sadzenie drzew i krze-
wów na nieu¿ytkach. Wieœ siê rozwija³a, przy-
bywa³o mieszkañców, 42 uczniów uczy³o siê
w jednej klasie realizuj¹c program szko³y sied-
mioletniej. Jako radny gminy Pan Józef £êki
domaga³ siê rozbudowy szko³y. Na jego wnio-
sek 21 sierpnia 1938 r. Rada gminy w £êkach
dokona³a wyboru 5-cio osobowego komitetu
rozbudowy i podjê³a decyzjê o nadbudowaniu
piêtra na budynku szko³y w £êkach Zasolu. 1 wrze-
œnia 1939 r. wybuch³a II wojna œwiatowa.
Szko³ê zajê³a Niemiecka Stra¿ Graniczna.
PóŸn¹ jesieni¹ 1939 r. Józef Matejko chroni¹c
sztandar szko³y przed okupantem wspólnie
z s¹siadem wyniós³ go ze szko³y i ukry³ w miesz-
kaniu s¹siada pod sufitem. Po zakoñczeniu
wojny w 1945 r. sztandar powróci³ do szko³y.
Józef Matejko wiosn¹ 1940 r. wspólnie z pol-
skimi nauczycielami okolicznych szkó³ zosta³
aresztowany przez niemieckiego okupanta.
Osadzono go w obozie koncentracyjnym Mau-
thausen, gdzie zgin¹³ 3 paŸdziernika 1940 r.
Szko³a straci³a wspania³ego nauczyciela i wy-
chowawcê dzieci i m³odzie¿y, doroœli stracili
autentycznego przyjaciela. 20 lat pracy Józefa
Matejki to najchlubniejsze karty historii szko-
³y podstawowej w Zasolu, a jego autorytet ubo-
gaca to¿samoœæ wsi po dzieñ dzisiejszy.

„Cz³owiek jest w nadziei czêœciej
tym, który s³ucha, ni¿ tym,
który mówi.”

Czas dialogu

ks. J. Tischner

Józef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef Stolarczyk

Nasz nauczyciel

Boles³aw Zaj¹cBoles³aw Zaj¹cBoles³aw Zaj¹cBoles³aw Zaj¹cBoles³aw Zaj¹c
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Z przeprowadzonych ostatnio przez pra-
cowników Uniwersytetu Jagielloñskiego badañ
wynika, ¿e w swojej pracy nauczyciele najwy-
¿ej ceni¹ sobie obowi¹zkowoœæ (53 proc.) , na-
stêpnie humanitaryzm (46 proc.), tolerancjê
(38 proc.), samokrytycyzm (37 proc.), odwagê
w walce ze z³em (30 proc.), wielkodusznoœæ (27
proc.) s³ownoœæ (18 proc.), samodoskonalenie
(11 proc.), najni¿ej zaœ patriotyzm (4 proc.).

Jak nietrudno wywnioskowaæ z powy¿szego
zestawienia, donios³y akcent spoczywa na war-
toœciach sk¹din¹d pozytywnych - cennych, jed-
nak charakteryzuj¹cych zachowawcz¹ postawê pt.
„Nie wychylaæ siê”. Tzw. ideowoœæ, czyli nakie-
rowanie na przekaz wartoœci pozainformacyjnych,
majaczy gdzieœ na szarym koñcu i swój wyraz
mo¿e znaleŸæ raz do roku w jakiejœ zapasowej
lekcji wychowawczej, gdy wszystkie sprawy sk³a-
dek i usprawiedliwieñ zosta³y za³atwione, a lek-
cji przedmiotowej z ró¿nych wzglêdów przepro-
wadziæ nie mo¿na. Warto zauwa¿yæ, ¿e ukuty na
potrzeby tego tekstu termin „nauczyciel ideowy”
w przyziemnej praktyce nie cieszy siê zbyt du¿¹
popularnoœci¹. Takie poetyzmy owszem, nawet
³adnie brzmi¹ w sprawozdaniach (byle nie prze-
sadziæ), ale zazwyczaj spogl¹da siê na takie dzi-
wo z przyjazn¹ pob³a¿liwoœci¹. Zapa³ do wci¹-
gania uczniów w orbitê spraw odbiegaj¹cych od
wyników testów kompetencji i matury jest nie-
kiedy traktowany jako zabawne hobby, w skraj-
nych przypadkach jako „nawiedzenie”, charak-

teryzuje najczêœciej osoby zaraz po studiach.
Oczywiœcie pomijam napompowane deklaracje
i oficjalny statut szko³y, gdzie a¿ roi siê od „spu-
œcizn pokoleñ, wra¿liwoœci moralnych” i innych
kuriozalnych okreœleñ, które czêsto poza doku-
ment nie wychodz¹ (swoj¹ drog¹ niezwykle cie-
kawi mnie definicja drugiej frazy, gdy¿ sama
znam tylko jedn¹ wra¿liwoœæ moraln¹, któr¹ ktoœ
posiada lub nie). Zwykle 99,9% uczniów nie przy-
swaja sobie zaocznych treœci tych deklaracji,
osobno egzystuj¹ sobie wiêc papiery, osobno do-
tykalne, codzienne 45-minutowe lekcje w wide³-
kach dzwonków. Naturalnie szko³a jako przyby-
tek pañstwowy œwiêci i obchodzi akademie, rocz-
nice i jubileusze, co naturalnie jest ze wszech miar
godne pochwa³y, jednak ile z tych treœci przenika
do codziennego ¿ycia uczniów? Przed ka¿dym
11 listopada zwykle wszyscy zostaj¹ postawieni
w stan podwy¿szonej gotowoœci, trwaj¹ próby i re-
cytacje, poloniœci i historycy dwoj¹ siê i troj¹, by
nie pomyliæ kolejnoœci piosenek, podziêkowañ
i wejœcia sztandaru. Powtarzam - tego typu stara-
nia s¹ i bêd¹ niezwykle istotne, jednak ich praw-
dziw¹ miar¹ pozostaje nieuchwytny wskaŸnik
tego, ilu uczniów powita apel z niek³aman¹ rado-
œci¹ jedynie z powodu prze³o¿enia sprawdzianu
z biologii, ilu natomiast odnajdzie w tym wa¿ne
dla siebie samego/samej wartoœci.
Doskonale wiadomo, ¿e dzisiejsza szko³a oprócz
wymiernych wyników pedagogicznych produkuje
równie¿ tony dokumentacji i papierów, które po-
ch³aniaj¹ wiele energii i czasu nauczycieli. Funk-
cjonowanie placówki, szczególnie w czasie ni¿u,
czêsto zale¿y od jej wyników, wiêc ka¿da stara

Mimo, wszyscy wiemy, jak ni-
skich temperatur, które dopieœci-
³y nasze wyobra¿enie o zimie, te-
goroczny styczeñ dla niektórych
obfitowa³ w wiele wra¿eñ i adre-
naliny, powoduj¹cych maksymal-
ne rozgrzanie cz³owieczego cia³a.
Mam na myœli ma³ych artystów
z Dzieciêcego Zespo³u Pieœni i Tañ-
ca Iskierki, oraz ich muzyczn¹
(i nie tylko) rodzinê - Iskierkow¹
Familiê.

Niby nic, a tak to
siê zaczê³o - 13 stycz-
nia obie grupy uczest-
niczy³y w XII Prze-
gl¹dzie Kolêd i Pasto-
ra³ek w £odygowi-
cach, gdzie Iskierko-
wa Familia po raz
trzeci uplasowa³a siê
w czo³ówce nagro-
dzonych wykonawców (III miejsce).
Nastêpne emocje dotyczy³y w g³ów-
nej mierze Iskierek, gdy¿ to w³a-
œnie one bra³y udzia³ ju¿ 17 stycz-
nia w Oœwiêcimskim Centrum
Kultury w VII Konkursie Kolêd Pol-
skich i Pastora³ek „Hej kolêda, kolê-
da”, gdzie zdoby³y I nagrodê i przy-
s³owiowy worek siê rozwi¹za³... Ko-
lejny wystêp obu grup z kolêdowym

Wartoœci regulaminowe

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

siê o wt³oczenie w g³owy przysz³ych zdaj¹cych
potrzebnej wiedzy (gorzej, jeœli tylko umiejêtno-
œci wstrzelenia siê w klucz). Przy takim wymu-
szonym przez rzeczywistoœæ pragmatycznym na-
stawieniu bardzo ³atwo jednak zepchn¹æ na dru-
gi plan sprawy mniej uchwytne, przy czym dale-
ko bardziej istotne. To z kolei ju¿ prosta droga do
wychowania gromadki karierowiczów i cyników,
szczególnie, jeœli przekonania wyniesione z domu
ka¿¹ szacowaæ wartoœæ cz³owieka na podstawie
jego zarobków, posiadanych znajomoœci czy zdol-
noœci do wykorzystywania sytuacji. Szeroko po-
jête idee wy¿sze stanowi¹ przeciw temu najlep-
szy œrodek zapobiegawczy - oczywiœcie tylko pod
warunkiem, jeœli strzepn¹æ z nich nakazow¹, in-
stytucjonaln¹ sztywnoœæ i zaszczepiæ w klasie jako
codzienn¹ normê, a nie obco brzmi¹ce s³owa
wyci¹gane od œwiêta.
Mo¿e po latach dzisiejszy uczeñ zapomni, jak
siê liczy skomplikowane funkcje, charakterysty-
ki wiersza barokowego czy dok³adnej budowy
komórki, jednak zapa³u w przekazywaniu rze-
telnej wiedzy i autentycznego szacunku dla pew-
nych postaw prawdopodobnie nie zapomni ni-
gdy. W³asne stanowisko wzglêdem moralnych
i ideowych drogowskazów w ¿yciu równie¿ zbu-
duje, œwiadomie czy nie, na pozytywnym lub
negatywnym przyk³adzie. Jeœli natomiast do-
strze¿e fa³sz i rozbie¿noœæ miêdzy p³omiennymi
deklaracjami a codziennym zachowaniem na-
uczyciela, z niesmakiem odwróci siê od dekla-
rowanych przez tak¹ osobê wra¿liwoœci - mo-
ralnych i ka¿dych innych.

repertuarem mia³ miejsce 20 stycz-
nia w Lêdzinach - IV Przegl¹d ko-
lêd, pastora³ek i jase³ek  Iskierki ob-
darzy³ I miejscem, a Iskierkowa Fa-
milia otrzyma³a wyró¿nienie. Nie
by³o czasu odetchn¹æ, odespaæ wra-
¿enia, poleniuchowaæ, gdy¿ w piêkn¹
zimow¹ sobotê dnia styczniowego
21, udaliœmy siê wczesnym ran-
kiem w podró¿, która swój fina³
mia³a w województwie œl¹skim, po-
wiecie ¿ywieckim, Beskidzie An-
drychowskim, wschodniej czêœci

Beskidu Ma³ego, czyli Œlemieniu.
Tam¿e w³aœnie w trakcie XIX Kon-
kursu kolêd i pastora³ek Iskierki
zdoby³y I miejsce, Iskierkowa Fa-
milia natomiast zosta³a zdobywc¹
Grand Prix oraz Nagrody Wójta Gmi-
ny Œlemieñ. Rok rozpocz¹³ siê wiêc
imponuj¹co, mamy nadziejê, ¿e ta
„aura” utrzyma siê nadal.

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska A. KozakA. KozakA. KozakA. KozakA. Kozak

Jasnoœæ przekazu Gor¹cy styczeñ:)
20 lutego w ramach Uniwer-

sytetu Ka¿dego Wieku odby³ siê
wyk³ad „Jak wychowywaæ aby nie
zwariowaæ” ze znacz¹cym podty-
tu³em: na co warto zwróciæ uwa-
gê wychowuj¹c dzieci, o co dbaæ,
a o czym mo¿na zapomnieæ”.

Joanna Kruszyñska-Buryta z wy-
kszta³cenia jest psychologiem i psy-
choterapeut¹, ekspertem w nowej
na polskim gruncie dziedzinie tzw.
play teraphy, czyli terapii poprzez
zabawê. Wspomniana metoda po-
maga dziêki plastelinie, glinie, a tak-
¿e kszta³tom lepionym z piasku
i wody, wyraziæ swoje emocje,
skonkretyzowaæ i oswoiæ lêki, co
na co dzieñ mo¿e byæ doœæ trudne,
szczególnie dla ma³ego cz³owieka.
Wa¿nym aspektem terapii jest
umo¿liwienie dziecku wyboru, za-
ufanie, ¿e przy stworzeniu odpo-
wiednich warunków, samo znajdzie
najlepszy dla siebie sposób ekspre-
sji. Pani Joanna wspomina³a rów-
nie¿ o odbudowywaniu wiêzi z na-
stolatkami - czêsto zdarza siê prze-
cie¿ tak, ¿e ¿yj¹cy pod jednym da-
chem z córk¹ czy synem rodzice nie
maj¹ pojêcia, co tak naprawdê dzie-
je siê w ¿yciu dziecka. W szkole jest
„dobrze” i na tym koñcz¹ siê roz-

mowy. Tymczasem najprostszym,
a jednoczeœnie najbardziej skutecz-
nym œrodkiem na wznowienie kon-
taktu jest wspólne spêdzenie jednej
godziny tygodniowo na warunkach
okreœlonych przez nastolatka - nie-
koniecznie wiêc dyskusje o ksi¹¿-
kach lub na si³ê o szkole, ale np.
gra w grê komputerow¹. Jak szyb-
ko siê okazuje, to dopiero punkt
wyjœcia. Naprawdê warto spróbo-
waæ. Podczas wyk³adu poruszono
tak¿e kwestiê sposobu komunika-
cji w rodzinie, k³ad¹c nacisk na sku-
tecznoœæ jasnych, osobistych ko-
munikatów ze strony rodziców (np.
zamiast „B¹dŸcie na chwilê cicho”
- „Potrzebujê teraz ciszy”) oraz po-
trzebê ws³uchiwania siê w komu-
nikaty dziecka, które jeszcze do-
k³adnie sprecyzowaæ swoich po-
trzeb samo nie potrafi (proœba o now¹
zabawkê w sklepie niekoniecznie
musi wyp³ywaæ z chêci posiadania
jej, mo¿e byæ natomiast oznak¹
zmêczenia lub prób¹ zwrócenia
uwagi rodzica). Dla zgromadzo-
nych babæ, mam i nauczycieli pro-
ste w zastosowaniu wskazówki
okaza³y siê naprawdê cenne. Spo-
tkanie zakoñczy³ koncert jazzowy
zespo³u PeGaPoFo wykonaniu
studentów z Akademii Muzycznej
w Krakowie.

Œlemieñ 2012, Iskierki

Edukacja
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Rozmowa z Ryszardem Stachur¹ - in¿ynierem
BHP, z-c¹ kierownika Dzia³u BHP i Szkoleñ

Kopalnia, realizuj¹c cele pro-
dukcyjne, oprócz spe³nienia obo-
wi¹zuj¹cych przepisów i norm
technicznych, musi sprostaæ wy-
mogom w zakresie bhp. Ze wzglê-
du na specyfikê górniczego fachu,
ju¿ w 2002 r. w kopalni Brzesz-
cze rozpoczêto wprowadzanie
systemu Zarz¹dzania Bezpieczeñ-
stwem Pracy. Dyrektor Kopalni powo³a³ pe³no-
mocnika ds. wdra¿ania systemu. Stanowisko to
obj¹³ Ryszard Stachura.

Maria Dom¿a³: Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem
to proces podejmowania decyzji i realizacji wy-
znaczonych dzia³añ w zakresie kszta³towania
bezpiecznych warunków pracy. Jak ocenia Pan
funkcjonuj¹cy system z perspektywy czasu
oraz poszczególne etapy jego wdra¿ania?

Ryszard Stachura: Wprowadzenie Systemu Za-
rz¹dzania Bezpieczeñstwem Pracy ju¿ przynio-
s³o wiele korzyœci, przede wszystkim zwiêkszy³
siê stan œwiadomoœci za³ogi w zakresie wystêpu-
j¹cych zagro¿eniach na poszczególnych stanowi-
skach. System zdyscyplinowa³ tak¿e kierowników
oddzia³ów, odpowiedzialnych bezpoœrednio za
bezpieczeñstwo swoich podw³adnych i spowodo-
wa³, ¿e wypadków jest  mniej. W I etapie wdra-
¿ania przeprowadzono ocenê ryzyka zawodowe-
go wszystkich stanowisk w kopalni. Zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami okreœlono nie-
zbêdn¹ profilaktykê w celu wyeliminowania lub
ograniczenia zdiagnozowanych zagro¿eñ. W II
etapie wprowadzono w ¿ycie Dokument Bezpie-
czeñstwa KWK „Brzeszcze”, natomiast w III eta-
pie (2005 r.) funkcjonuj¹cy ju¿ system Zarz¹dza-
nia  Bezpieczeñstwem Pracy uzyska³ certyfikat
zgodnoœci z norm¹ PN-N-18001. Kolejn¹ recer-
tyfikacjê systemu przeprowadzono w 2008 r.

M. D.: W paŸdzierniku 2009 r. na mocy zarz¹-
dzenia Dyrektora KWK Brzeszcze Kazimierza
Grzechnika nast¹pi³o po³¹czenie systemów za-
rz¹dzania jakoœci¹, œrodowiskiem oraz bezpie-
czeñstwem pracy w jeden Zintegrowany System
Zarz¹dzania. W jego ramach powo³ano zespo³y
robocze ds. oceny ryzyka zawodowego, które
wi¹¿e siê z wykonywan¹ prac¹. Do konkretnych
zadañ wyznaczono odpowiednie osoby.

R. S.: Tak, w sk³ad zespo³ów wchodz¹ miêdzy
innymi osoby kierownictwa i dozoru ruchu, przed-
stawiciele s³u¿b BHP, za³ogi, spo³ecznej inspek-
cji pracy. Istota powo³ywania cz³onków zespo-
³ów roboczych szerokiej reprezentacji za³ogi po-
lega na zapewnieniu mo¿liwoœci udzia³u w oce-
nie ryzyka zawodowego osób zwi¹zanych orga-
nizacyjnie i funkcjonalnie z ocenianymi miejsca-
mi i stanowiskami pracy. Jest to praktyczny przy-
k³ad realizacji partycypacji pracowniczej, gdzie
w analizie stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy
uczestnicz¹ sami zainteresowani, jako bezpoœred-

ni realizatorzy procesu produkcyjnego, a Ÿród³em
fachowych informacji o ryzyku zawodowym jest
ich wiedza, doœwiadczenie i intuicja zawodowa.

M.D.: Wdro¿ony zosta³ te¿ pro-
gram komputerowy wspomaga-
j¹cy ocenê ryzyka zawodowego.
Program ten udostêpniony jest
w zak³adce DGA BHP elektro-
nicznej dokumentacji Zintegro-
wanego Systemu Zarz¹dzania
i przeznaczony jest do wykorzy-
stania przez poszczególne zespo-
³y oceniaj¹ce ryzyko zawodowe.

R. S.: Jednym z wa¿niejszych elementów reali-
zacji planów poprawy warunków bhp s¹ corocz-
ne audyty stanowiskowe przeprowadzane w po-
szczególnych oddzia³ach. Dyrektor kopalni Brzesz-
cze powo³a³ zespó³ audytowy, który ma zaanga-
¿owaæ ca³¹ za³ogê w dzia³ania s³u¿¹ce poprawie
bezpieczeñstwa pracy. Audyty stanowiskowe pro-
wadzone s¹ we wszystkich oddzia³ach (do³owych
i powierzchniowych) podzielonych na trzy grupy,
tj. wydobywcze, pomocnicze pozaprzodkowe oraz
powierzchniowe. Audyty odbywaj¹ siê na pod-
stawie list kontrolnych pytañ obejmuj¹cych ob-
szary zagro¿eñ wystêpuj¹cych w kopalni. Na
koñcu przyznaje siê nagrody, a przedstawiciele

pracowników zwyciêskich oddzia³ów bior¹ udzia³
w konkursie „Pracujê Bezpiecznie”.

M. D.: Nie wnikaj¹c w niuanse systemu zarz¹-
dzania bezpieczeñstwem nale¿y zadaæ pytanie,
czy rzeczywiœcie nowe podejœcie do bezpieczeñ-
stwa w kopalni skutkuje zmniejszeniem liczby
wypadków przy pracy i czy wdro¿enie syste-
mu przynosi rezultaty?

R.S.: Celem systemu nie musi byæ od razu ogra-
niczenie liczby wypadków w ogóle, ca³y proces
odbywa siê etapami, np. poprzez likwidacjê lub
ograniczenie wystêpuj¹cych zagro¿eñ, zmniejsze-
nie iloœci najczêœciej powtarzaj¹cych siê przyczyn
wypadków oraz wypadków ciê¿szych powodu-
j¹cych najd³u¿sz¹ absencjê chorobow¹. Podsu-
mowuj¹c, proces zarz¹dzania bezpieczeñstwem
pracy powinien charakteryzowaæ siê systemowym
podejœciem, pe³nym zaanga¿owaniem kierownic-
twa kopalni, aktywnym, zespo³owym dzia³aniem
ca³ej za³ogi, a tak¿e promowaniem kultury bezpie-
czeñstwa poprzez motywacyjne dzia³ania. Uwa-
¿am, ¿e podejœcie do kwestii bezpieczeñstwa „po
nowemu” ju¿ przynosi wiele korzyœci. Bardziej
precyzyjne myœlenie ludzi, którzy maj¹ wp³yw na
mechanizmy postêpowania w procesie zarz¹dza-
nia, pozwala skutecznie ograniczaæ wystêpuj¹ce
zagro¿enia oraz straty ludzkie i materialne lub na-
wet ca³kowicie ich unikaæ.

Na ogó³ przeciêtny mieszkaniec gminy
Brzeszcze wie, co to metan i jak groŸny jest dla
górnictwa podziemnego. Kopalnia Brzeszcze
jest najbardziej metanowym zak³adem wydo-
bywczym Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego.

Obecnie wszystkie pok³ady zaliczone s¹ do IV
(najwy¿szej) kategorii zagro¿enia metanowego.
Aby w trakcie prowadzenia robót przygotowaw-
czych i eksploatacyjnych maksymalnie zmniejszyæ
niebezpieczeñstwo wystêpuj¹cego metanu, a za-
³odze zapewniæ bezpieczne fedrowanie, gaz ten
ujmowany jest systemami odmetanowania g³ów-
nie zza tam izolacyjnych i ze œcian wydobywczych.
System ten sk³ada siê z ok. 40 km ruroci¹gów o œred-
nicach 150-500 mm, zakoñczony jest na po-
wierzchni kopalni stacj¹ odmetanowania zlokali-
zowan¹ w rejonie szybu A VIII. Stopieñ zu¿ycia
technicznego dotychczasowych urz¹dzeñ, koniecz-
noœæ zagwarantowania pewnoœci ruchowej stacji
odmetanowania i odpowiedniego poziomu bezpie-
czeñstwa by³y powodem podjêcia decyzji o budo-
wie nowej stacji odmetanowania w kopalni Brzesz-
cze. Ujêcie metanu utrzymywane jest od d³u¿sze-
go czasu na stosunkowo stabilnym poziomie (ok.
87 mln m3 mieszaniny metanowej), co daje ok. 36
mln m3 czystego metanu rocznie. W kopalni
Brzeszcze praktycznie ca³y pozyskany metan
sprzedawany jest odbiorcom zewnêtrznym: Ener-
getyce Dwory w Oœwiêcimiu oraz Nadwiœlañskiej
Spó³ce Energetycznej. KWK Brzeszcze posiada
program funkcjonalno-u¿ytkowy pt. „Budowa po-
wierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infra-
struktur¹ oraz zabudow¹ agregatów pr¹dotwór-
czych” opracowany przez Zak³ad Odmetanowa-

nia Kopalñ ZOK II sp.zo.o, na podstawie którego
wykonawca budowy stacji Carboautomatyka, wy-
³oniony w przetargu, przygotuje projekt technicz-
ny, uzyska pozwolenia na budowê i przyst¹pi do
realizacji przedsiêwziêcia inwestycyjnego kom-
pleksowo. Zgodnie z umow¹ nowa stacja powsta-
nie w ci¹gu 16 miesiêcy od daty przekazania przez
kopalniê placu budowy. Jednoczeœnie kopalnia
chce przeprowadziæ kolejn¹ inwestycjê zwi¹zan¹
z gospodarczym wykorzystaniem metanu - budo-
wê stacji silników metanowych. Docelowo plano-
wana jest równie¿ zabudowa dwóch agregatów
kogeneracyjnych z generatorami elektrycznymi
o mocy ok. 2,5 MW ka¿dy, co umo¿liwi produk-
cjê energii elektrycznej na poziomie ok. 42 600
MWh, która nastêpnie zostanie zu¿yta na potrze-
by kopalni. Uruchomienie nowej stacji odmetano-
wania zaplanowano na rok 2013, kiedy to kopal-
nia bêdzie obchodziæ jubileusz 110-lecia istnienia.
Ujarzmianie metanu w nowoczesnej stacji odme-
tanowania KWK Brzeszcze zapewni przede
wszystkim bezpieczeñstwo w aspekcie prowadze-
nia eksploatacji œcian wydobywczych i wykona-
nia robót przygotowawczych, umo¿liwi ujêcie i nie-
zak³ócone przesy³anie metanu odbiorcom ze-
wnêtrznym, zaœ wzrost wykorzystania metanu
uwalnianego z pok³adów pozostaje bardzo po¿¹-
dany te¿ ze wzglêdów ekologicznych. Nowa sta-
cja bêdzie zautomatyzowana, a sta³y nadzór kom-
puterowy pozwoli przewidzieæ ewentualne awarie
systemu. Budowa nowej stacji sta³a siê wiêc prio-
rytetowym zadaniem inwestycyjnym, przy czym
Kierownictwo Kopalni znacznie wybieg³o w przy-
sz³oœæ: przedsiêwziêcie zrealizowane zostanie tak-
¿e z myœl¹ o eksploatacji nowego poziomu 900 m.

OprOprOprOprOpr.  Maria Dom¿a³.  Maria Dom¿a³.  Maria Dom¿a³.  Maria Dom¿a³.  Maria Dom¿a³

Inwestycja w Kopalni Brzeszcze szans¹ na
przysz³oœæ zak³adu

Maria  Dom¿a³Maria  Dom¿a³Maria  Dom¿a³Maria  Dom¿a³Maria  Dom¿a³

Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem
w Kopalni Brzeszcze
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Za oknami do niedawna œnieg i silny mróz,
tymczasem na domowym parapecie ju¿ daw-
no zbli¿a siê wiosna. Na prze³omie lutego i mar-
ca wiêkszoœæ roœlin doniczkowych zaczyna ro-
sn¹æ po zimowej przerwie.

Zim¹ roœliny czêsto choruj¹ z powodu nieko-
rzystnych warunków, takich jak: wilgotnoœæ po-
wietrza, natê¿enie œwiat³a, temperatury i z³a wil-
gotnoœæ pod³o¿a spowodowana szybkim wysy-
chaniem. Czasami jest to choroba fizjologiczna
(w³aœnie bezpoœrednio zwi¹zana z powy¿szymi
czynnikami), czasami grzybowa, lub co gorsza -
wirusowa. Czêsto objawy s¹ podobne. Najproœciej
wyleczyæ roœlinê z choroby fizjologicznej, ponie-
wa¿ wystarczy tylko usun¹æ jej przyczynê (po-
daæ w³aœciwy nawóz, porosiæ czy doœwietliæ itp.).
Przy chorobie grzybowej czasami wystarczy tyl-
ko poobcinaæ chore liœcie lub fragmenty zara¿o-
nych pêdów, mo¿na te¿ zastosowaæ odpowiedni
œrodek chemiczny, np. Topsin czy Dithane (zgod-
nie z instrukcj¹), jednak przy chorobie wiruso-
wej w zasadzie nic nie jesteœmy w stanie zrobiæ.
Mo¿emy jedynie pozbyæ siê zara¿onej roœliny, by
choroba nie przenios³a siê na inne. Nale¿y wtedy
dok³adnie umyæ parapet, okno i najlepiej wyrzu-
ciæ doniczkê oraz podstawek.
Oczywiœcie istniej¹ równie¿ roœliny kwitn¹ce
w zimie i dobrze znosz¹ce trudne warunki, choæ-
by zygokaktusy zwane przez niektórych grud-
niaczkami, jednak wiêkszoœæ naszych domowych
roœlin ciê¿ko prze¿ywa zimowy okres. Du¿ym
stresem jest coraz krótszy dzieñ i coraz s³absze
œwiat³o. Na dodatek im zimniej na zewn¹trz, tym

bardziej gor¹ce s¹ kaloryfery i tym suchsze po-
wietrze. Wilgotnoœæ spada nawet do trzydziestu
kilku procent. W takich warunkach nie tylko cz³o-
wiek Ÿle siê czuje, ale i roœliny - dlatego dobrze
jest nawil¿yæ powietrze, nawet przez po³o¿enie
wilgotnego rêcznika na kaloryferze. Mo¿na te¿
powiesiæ na nim specjalne pojemniki na wodê lub
zastosowaæ profesjonalne nawil¿acze i jonizato-
ry powietrza. Ka¿dy z tych sposobów pomaga
zarówno ludziom, jak i roœlinom. Niektóre roœli-
ny potrzebuj¹ jeszcze dodatko-
wo delikatnego zraszania (nawet
2-3 razy dziennie, ale bez prze-
sady, bo zaczn¹ gniæ lub poja-
wi¹ siê choroby grzybowe, cze-
go najczêstszym objawem s¹
powsta³e na liœciach czarne lub
br¹zowe plamy). Dobrym spo-
sobem jest te¿ umieszczenie
pomiêdzy roœlinami lub nawet
pod nimi p³askich naczyñ (np.
kuwety fotograficznej) wy-
pe³nionych drobnym ¿wirem
i wod¹ oraz pilnowanie, by nie wysch³a ona ca³-
kowicie. Na powierzchni kamyków nale¿y po³o-
¿yæ odwrócony podstawek tak, by stoj¹ca na nim
roœlina nie dotyka³a wody (inaczej udusz¹ siê
korzenie i zaczn¹ gniæ). Paruj¹ca woda nawil¿y
powietrze w strefie liœci. W ten sposób nale¿y
pouk³adaæ wiêcej roœlinek, pomiêdzy wiêksze
powstawiajmy mniejsze, tak by razem stworzy³y
mini ekosystem. Postêpuj¹c w ten sposób, jedno-
czeœnie zabezpieczymy siê przed innym zagro-
¿eniem, a mianowicie przed przêdziorkiem (mi-

28.04-3.05. Wroc³aw - Ksi¹¿ 580/550* z³
Zwiedzanie Wroc³awia i Zamku w Ksi¹¿u

7.06-10.06. Zaolzie 300/280 z³
Pruchna - Cieszyn - Cierlicko - Jablonkowo -
Kubalonka

16.07-28.07. Œciana Wschodnia 1150/1100 z³
Bia³ystok - Bia³owie¿a - Koz³ówka - Lublin -
Zamoœæ - Przemyœl

13.08-25.08. Bratys³awa - Budapeszt 1400/1300 z³
Polska - S³owacja - Austria - Wêgry

Przy zapisie na rajdy wymagana zaliczka w wy-
sokoœci 100 z³. Reszta wp³aty do 30 dni przed
rozpoczêciem imprezy. Nale¿noœci w obcej wa-
lucie p³atne w pierwszym dniu imprezy.
*druga cena dla cz³onków TTR „CYKLISTA”

Wycieczka do Wiednia
7.06.2012. Cena 200 z³; w programie: zwiedzanie
Wiednia i koncert Filharmoników Wiedeñskich.

Wczasy w Chorwacji
Cena: 500 z³ + 155 •; przejazd autokarem, za-
kwaterowanie w pensjonacie (pokoje 2, 3, 4-oso-
bowe). Wy¿ywienie: œniadania i obiadokolacje.

Zwiedzanie: Mariboru, Zagrzebia, Dubrownika,
Parku Narodowego Krka, Mostaru, Medjugorie,
pla¿owanie nad Adriatykiem. Opieka pilota-prze-
wodnika. Ubezpieczenie. Terminy turnusów:
I. 14.07-22.07.2012.
II. 5.08-13.08.2012.
III. 20.08-28.08.2012
IV. 3.09-11.09.2012.

Wczasy we W³oszech
Cena: 1450 z³ + 20 •; przejazd autokarem, zakwa-
terowanie pod Rzymem w domkach kempingowych
(6 osób = 3 pokoje dwuosobowe). Wy¿ywienie - 3
posi³ki/dzieñ. Zwiedzanie: Asy¿u, Rzymu, Castel
Gandolfo, Rimini. Pla¿owanie nad Morzem Tyrreñ-
skim i nad Adriatykiem. Ubezpieczenie, opieka pi-
lota przewodnika. Terminy turnusów:
I.16.07-25.07.2012
II.04.08-13.08.2012.

Wczasy w Wysowej
4-11.08.2012, Cena: 390 z³ + dojazd

Dane kontaktowe:
Towarzystwo Turystyki Rowerowej „CYKLISTA”
Organizacja Po¿ytku Publicznego
32-625 Przecieszyn, ul. Wyzwolenia 35, tel./fax.
32/211 08 59. 600 978 355, www.cyklista.com.pl,
e-mail: ttrcyklista@wp.pl
KRS 0000157112, NIP 549-21-57-499, REGON
852713499, Bank Œl¹ski 81 1050 1315 1000 0022
7216 2195

kroskopijnym szkodnikiem najczêœciej atakuj¹-
cym w zbyt suchym powietrzu) lub przynajmniej
czêœciowo ograniczymy zagro¿enie.
W zimie naturalnie bardzo wa¿nym czynnikiem
jest temperatura. Wiele roœlin wymaga ni¿szej ni¿
mo¿emy zapewniæ, poniewa¿ by zakwitn¹æ, po-
trzebuj¹ tzw. okresu spoczynku. Wtedy pozornie
nic siê nie dzieje, a nawet czêsto roœlina traci li-
œcie (nawet wszystkie - jak np. szczêœlin). Nie-
kiedy wielu ludzi wyrzuca tak¹ roœlinê. To ogrom-
ny b³¹d. W³aœnie po okresie spoczynku wiele ro-
œlin bujnie zaczyna wypuszczaæ nowe pêdy, li-

œcie i wkrótce bardzo piêknie zakwita.
 Aby nasze kwiaty dobrze przetrwa³y
trudny dla nich okres, musimy dobrze
znaæ ich wymagania. Nale¿y dok³adnie
wiedzieæ, jak¹ posiadamy roœlinkê (naj-
lepiej znaæ nazwê polsk¹ lub ³aciñsk¹
gatunku). Czêsto wystarczy tylko zna-
jomoœæ rodziny lub rodzaju roœlin, do
których ona nale¿y, bo przewa¿nie maj¹
podobne wymagania. Wtedy mo¿emy
poszukaæ w „Encyklopedii zdrowia ro-
œlin pokojowych”, „Leksykonie roœlin
pokojowych” lub innej ksi¹¿ce tego

typu przydatnych informacji. Gdy spe³nimy po-
trzeby roœliny,  bêdziemy cieszyæ siê zdrowymi,
kwitn¹cymi i pachn¹cymi okazami. Chyba ka¿-
dy mi³oœnik ogrodnictwa zgodzi siê, ¿e bardzo
mi³o jest zobaczyæ w styczniu, lutym czy pocz¹t-
kiem marca piêkne kolory kloników, hibiskusów
i innych roœlin. Gdy za oknami wci¹¿ mróz i œnieg,
u nas na parapecie ju¿ na dobre króluje wiosna.

Maciej SkowronekMaciej SkowronekMaciej SkowronekMaciej SkowronekMaciej Skowronek
Ogrodnictwo w SkidziniuOgrodnictwo w SkidziniuOgrodnictwo w SkidziniuOgrodnictwo w SkidziniuOgrodnictwo w Skidziniu

Z poradnika ogrodnika - zima

Zachêcamy do uczestnictwa w rajdach ro-
werowych oraz wycieczkach organizowanych
w 2012 r.:

Propozycje Towarzystwa Turystyki Rowerowej

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia dla
druha podharcmistrza Krzysztofa £ukowi-
cza z powodu œmierci brata Bogus³awa
sk³adaj¹ pogr¹¿eni w smutku cz³onkowie
Harcerskiego Krêgu Seniorów w Jawi-
szowicach przy Gminnym Zwi¹zku Dru¿yn
w Brzeszczach.

Podziêkowanie

Za zamówione msze, z³o¿one kwiaty oraz
za chêæ dzielenia bólu i smutku poprzez
uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej

rodzinie, przyjacio³om, s¹siadom z bloku 38,
kolegom mê¿a, delegacji KWK Brzeszcze
i znajomym serdeczne podziêkowania sk³a-
daj¹ ¿ona oraz córka i synowie z rodzinami.

œp. Bronis³awa Stawowy

¯y³eœ, bo chcia³eœ - odszed³eœ, bo musia³eœ

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

• Sprzedam dom w Jawiszowicach o pow. 150 m2;
działka 9,3 ara. Tel.: 602 652 429.
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Od zarania dziejów ludzie pragnêli odkry-
waæ nowe, nieznane zak¹tki œwiata. Chêæ do-
tarcia do miejsc, których jeszcze nikt nie zba-
da³,  inspirowa³a wielu œmia³ków przez wieki.
Teraz, gdy praktycznie poznaliœmy nasz¹ pla-
netê wzd³u¿ i wszerz, podró¿owanie wydaje siê
czymœ naturalnym. Goœcie brzeszczañskiego
Oœrodka Kultury pokazali, ¿e Ziemiê mo¿na
odkrywaæ w wyj¹tkowy sposób.

Poznaæ dalek¹ Mongoliê
IX „Przegl¹d filmów górskich i podró¿y ekstre-
malnych” rozpocz¹³ siê 17 lutego, ju¿ o 11.00
rano. Znany mieszkañcom Brzeszcz, choæby
z „Uniwersytetu Ka¿dego Wieku”, £ukasz Wierz-
bicki zabra³ najm³odszych w pasjonuj¹c¹ podró¿
œladami Benedykta Polaka i Jana z Grabowej Do-
liny po tajemniczej œredniowiecznej Azji. Malu-
chy mia³y unikaln¹ okazjê poznaæ niezwyk³¹ hi-
storiê dwóch franciszkanów, którzy w czasach,
gdy s³owo „Tatar” budzi³o grozê, a tereny dzi-
siejszej Mongolii by³y bia³¹ plam¹ w na europej-
skich mapach, zdecydowali siê na pierwsz¹ wy-
prawê do nieznanej dotychczas cywilizacji.

Smak gór
O 17.00 zaprezentowany zosta³ film dokumen-
talny „Himalaiœci: w strefie œmierci” opowiada-
j¹cy o ¿yciu, osi¹gniêciach i rodzinie Ryszarda
Paw³owskiego, jedynego Polaka, który trzykrot-
nie stan¹³ na szczycie Mt. Everestu, zdobywcy
dziesiêciu oœmiotysiêczników, w tym kultowe-
go K2, uczestnika ponad 250 wypraw górskich,

równie¿ w roli przewodnika. Obecnie zajmuje
siê tak¿e organizacj¹ wejœæ turystycznych na
znane szczyty ca³ego œwiata. Po seansie sam
bohater opowiedzia³ o swoim dzieciñstwie,
podró¿ach, ¿yciu prywatnym i dwójce dzieci.
Wspomina³ tak¿e najniebezpieczniejsze mo-
menty w swojej karierze,  których teoretycznie
nie powinien przezyæ. A jednak przetrwa³, wcho-
dzi³ na najwiêksze góry drogami, które nawet
zaprawionych himalaistów przyprawia³y o gêsi¹
skórkê. Paw³owski to jeden z najlepszych i naj-
bardziej kontrowersyjnych wpinaczy wysoko-
górskich w kraju, nie dziwi wiêc fakt, ¿e po pre-
zentacji publicznoœæ mia³a wiele pytañ, na które
zaproszony goœæ chêtnie i rzeczowo odpowia-
da³. Wszyscy zainteresowani mogli tak¿e nabyæ
ksi¹¿kê „Smak gór” z autografem, zawieraj¹c¹
wspomnienia himalaisty.

„Zwyk³a szmata, a te¿ dobrze lata”
Tak mówi o paralotni kolejny goœæ IX Przegl¹du,
brzeszczanin Jaros³aw Józik, który od prawie de-
kady wzbija siê w powietrze, aby zobaczyæ góry
i otaczaj¹cy nas œwiat z innej, nieznanej perspek-
tywy. Jak sam podkreœla, zaj¹³ siê paralotniar-
stwem, poniewa¿ od najm³odszych lat jego naj-
wiêkszym marzeniem by³o latanie jak ptak.
W swojej prelekcji nie tylko wyt³umaczy³ zgro-
madzonym na jakiej zasadzie dzia³a „lataj¹ca
szmata”, z czego jest zbudowana, jak wygl¹da
kurs na pilota, ale tak¿e, a mo¿e przede wszyst-
kim, stara³ siê obaliæ panuj¹ce stereotypyo nie-
bezpiecznoœci tego sportu. Jeœli bowiem szybuje
siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami, ryzyko
wypadku spada praktycznie do zera.

Hajer na Czarnym L¹dzie
Przedostatnim punktem podró¿niczego wieczo-
ru by³o spotkanie z Mieczys³awem Bienkiem,
górnikiem, który po wypadku zmuszaj¹cym go
do przejœcia na rentê, postanowi³ rozpocz¹æ ko-
lejny etap w swoim ¿yciu - czas niezwyk³ych
podró¿y. W swoich wyprawach zapuszcza siê
w miejsca nieznane, uwielbia poznawaæ miesz-
kañców dalekich krajów, ich pogl¹dy, spojrze-
nie na œwiat i styl ¿ycia. Autor ksi¹¿ek „Hajer
jedzie do Dalajlamy” oraz „Z Hajerem na kraj
Indii” tym razem wybra³ siê wraz z publiczno-
œci¹ do Afryki. W dowcipny sposób opowiada³
o swoich prze¿yciach podczas zdobywania wizy,
spotkaniach ze s³u¿bami mundurowymi i innych
niezwyk³ych przygodach, jakie spotka³y go na
Czarnym L¹dzie.

Kukuczka
Wieczorna czêœæ rozpoczê³a siê wypraw¹ na naj-
wy¿sze szczyty œwiata i ni¹ równie¿ siê zakoñ-
czy³a. Piêkn¹ i zarazem tragiczn¹. Wyœwietlony
zosta³ dokument o Jerzym Kukuczce - drugim
cz³owieku na Ziemi, który zdoby³ Koronê Hima-
lajów i Karakorum (wszystkie 14 oœmiotysiêcz-
ników). Najwybitniejszy polski himalaista zgin¹³
24 paŸdziernika 1989 r. podczas wyprawy na
Lhotse. Towarzyszy³ mu wtedy pierwszy goœæ
drugiej czêœci  IX Przegl¹du Ryszard Paw³owski.
Brzeszczañski maraton pokaza³, ¿e podró¿owaæ
i realizowaæ swoje pasje mo¿na na wiele ró¿nych
sposobów. Najwa¿niejsze jest jednak, jak prze-
konywa³ Jaros³aw Józik, aby spe³niaæ swoje ma-
rzenia - i ja równie¿ wszystkim tego ¿yczê.

Adrian Okrzeja - Adro to kolejny mieszkaniec
gminy Brzeszcze, o którym bêdzie g³oœno. M³ody
muzyk przeszed³ przez g³ówne eliminacje w pro-
gramie Must Be The Music nadawanym na ante-
nie Polsatu, obecnie czeka na wyniki pó³fina³u.

Przygodê z muzyk¹ Adro rozpocz¹³ cztery lata
temu. W pierwszej klasie liceum postanowi³ za-
anga¿owaæ siê w organizacjê imprez kulturalnych,
koncertów, przy okazji zacz¹³ równie¿ pisaæ tek-
sty i tworzyæ w³asne utwory.
- Pocz¹tkowo fascynowa³em siê wy³¹cznie rapem.
Dopiero z czasem, poznaj¹c polsk¹ scenê mu-
zyczn¹ i kolejne zespo³y, zaintrygowa³y mnie
dŸwiêki jamajskich rytmów. Wówczas powsta³
pierwszy zespó³ 3R Salam, w którym to wraz z ko-
legami mia³em okazjê rozwijaæ swoj¹ pasjê,
zara¿aj¹c tym samym innych mieszank¹ reggae,
ragga i rap. Nagrywaliœmy, gdy wena dopisywa-
³a, wystêpowaliœmy w ró¿nych miejscowoœciach
w ca³ej Polsce. W 2009 r. zespó³ 3R zakoñczy³
swoj¹ dzia³alnoœæ, a ka¿dy z nas poszed³ w swoj¹
stronê. Chyba ten w³aœnie moment mogê uznaæ
za pocz¹tek mojej indywidualnej przygody z mu-
zyk¹. Aktualnie na moim koncie widniej¹ dwie
p³yty ADRO - Banany, a tak¿e kr¹¿ek z tego roku
ADRO - Pó³ na pó³. Nieustannie pracujê nad sob¹
i nad tym, co robiê. Staram siê pisaæ dojrzalsze,
refleksyjne teksty i porywaj¹c¹ muzykê, tak, by
ka¿dy mój utwór ostatecznie mia³ satysfakcjonu-
j¹ce nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla
moich odbiorców brzmienie. Zbieram równie¿
materia³ muzyczny od producentów, wyposa¿a-

j¹c siê w podk³ady i riddimy od kompozytorów,
a to wszystko po to, abym o swojej kolejnej p³y-
cie móg³ z czystym sumieniem powiedzieæ, ¿e jest
w pe³ni moja - opowiada Adro.
Udzia³ w programie Must Be The Music traktuje
nie tylko jak przygodê, ale równie¿ jako jeden ze
œrodków promocji tego, co kocha. Ogl¹daj¹c
wczeœniejsze edycje programu, postanowi³ spró-
bowaæ swoich si³.
- Pomyœla³em sobie, ¿e to ogromna szansa dla
mnie, moje piêæ minut, które powinienem wyko-
rzystaæ. W listopadzie wzi¹³em udzia³ w pierw-
szych, wstêpnych przes³uchaniach w Katowicach.

Od wczesnego ranka wraz z trzema tysi¹cami
pozosta³ych uczestników czeka³em na swoj¹
„chwilê prawdy”. Gdy dowiedzia³em siê, ¿e we
wszystkich pre-castingach, odbywaj¹cych siê
w ró¿nych miastach Polski, udzia³ wziê³a rekor-
dowa iloœæ osób (blisko 18 500 tys.), by³em w szo-
ku i nie ukrywam, ¿e moja nadzieja zosta³a wy-
stawiona na wielk¹ próbê, do kolejnego etapu
przechodzi³o bowiem wy³¹cznie 100 osób. Na
termin og³oszenia wyników trzeba by³o czekaæ
a¿ miesi¹c. W pracy odebra³em telefon z gratula-
cjami i zaproszeniem do kolejnego etapu. Pocz¹t-
kowo nie chcia³em uwierzyæ, dopiero, gdy otrzy-
mywa³em kolejne telefony, dotycz¹ce organiza-
cji ca³ego przedsiêwziêcia, zda³em sobie sprawê,
¿e siê uda³o. Jestem szczêœliwy, dosta³em szansê
podzielenia siê z innymi tym, co naprawdê lubiê
robiæ i co sprawia mi wielk¹ radoœæ. Obecnie je-
stem po pierwszych nagraniach w Warszawie,
niestety nie mogê ujawniaæ ich szczegó³ów, ale
ju¿ dziœ zapraszam do ogl¹dania programu
Must Be The Music od marca na antenie Polsatu.
Cieszê siê, ¿e mogê reprezentowaæ nasze mia-
sto i dzieliæ siê swoj¹ muzyk¹ z szerszym gro-
nem widzów. Liczê na wsparcie wszystkich
mieszkañców Brzeszcz. Trzymajcie za mnie moc-
no kciuki. B¹dŸmy dobrej myœli! - koñczy Adro.

Program mo¿na œledziæ w telewizji lub na profilu
facebook.pl/tylkomuzyka, na którym mo¿na na
bie¿¹co czytaæ wpisy, komentarze i wszystkie
pozosta³e informacje. Utworów Adro mo¿na na-
tomiast pos³uchaæ na jego profilu www.facebo-
ok.pl/adromanek.

Na podbój œwiata

Jakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub Krzywolak

Welcome Jamaika!

AudraAudraAudraAudraAudra

Adrian Okrzeja - Adro
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Podró¿e

Szukaj¹c pomys³u na zimowe wakacje,
czêsto jest pomijana. Nies³usznie, bo Karyn-
tia to niesamowite miejsce! Krajobrazowo,
narciarsko, kulturowo, kulinarnie… niesamo-
wite i niedoceniane.

Karyntia, jeden z dziewiêciu
landów w Austrii, le¿y na po³u-
dniu, graniczy z W³ochami i S³o-
weni¹, co nadaje jej specyficzne-
go charakteru. Mo¿e dlatego w³a-
snie jest po³¹czeniem niemiec-
kiego „Ordnungu” z w³oskim
temperamentem i s³oweñsk¹
otwartoœci¹. Pe³na jest niewiel-
kich urokliwych miasteczek z cu-
kierkow¹ zabudow¹, gdzie ¿ycie
toczy siê spokojnie i leniwie
(w wiêkszoœci sklepów i knajpek
napotkamy popo³udniow¹ prze-
rwê - sjestê) a naturalnym wyra-
zem twarzy mieszkañców jest
uœmiech. Nie powinien dziwiæ
fakt, ¿e wszyscy pozdrawiaj¹ siê
na ulicach, a nieznajomi od razu
zaczynaj¹ rozmowê. Jednocze-
œnie wszystko porz¹dne, zorganizowane i na
czas. Bez sztywniactwa i pretensjonalnoœci. Nie-
mo¿liwe? A jednak… Przede wszystkim Karyn-
tia jest krain¹ jezior. Jest ich tutaj ponad 1270,
z czego oko³o 200 to naturalne k¹pieliska, a w wie-
lu woda jest na tyle czysta, ¿e nadaje siê bezpo-
œrednio do picia. Jednym z najwiêkszych, naj-
piêkniejszych a przede wszystkim najciekaw-
szych jezior Karyntii jest Millstatter See. Jezio-
ro, które podobno normalnie nie zamarza. Na-
wet w trzaskaj¹cy mróz jego powierzchnia nie
jest skuta lodem. Gwarantuje to po pierwsze
g³êbokoœæ - w niektórych miejscach 141 m, a po
drugie obecnoœæ podziemnych Ÿróde³ termal-
nych, które podgrzewaj¹ wodê przez ca³y rok.
Jakie¿ by³o wiêc moje zdziwienie, kiedy pew-
nego ranka okaza³o siê, ¿e jezioro ni z tego ni
z owego zamarz³o… i to przy temperaturze mi-
nus 3 stopni! Miejscowi mawiaj¹, ¿e jezioro za-
marza dok³adnie co 15 lat. Oto mamy szczê-
œcie. Na powierzchni w niektórych miejscach
widaæ nie zamarzniête krêgi - jak wielkie piegi
na jednolitej tafli - w tych miejscach w³aœnie
bij¹ ciep³e Ÿród³a. Podobno gdyby zlaæ wodê
ze wszystkich jezior Karyntii, i tak nie wype³-
ni³aby jeziora Millstatter See, nie ma wiêc co
siê dziwiæ, ¿e ci¹gn¹ tutaj dzikie t³umy tury-
stów, szczególnie latem, kiedy woda ma 26
stopni ciep³a, a okoliczne góry a¿ siê prosz¹,
aby je zdobywaæ. Pod wzglêdem narciarskim
Karyntia pozostaje równie¿ miejscem wyciecz-
kowo „dyskryminowanym”. Ka¿dy zapalony
narciarz kojarzy Tyrol, Kaprun, Dachstein, Ski
Amade, Schladming, Hintertux, tymczasem
Karyntia równie¿ ma wiele do zaoferowania.
Znajdziemy tutaj wiele oœrodków narciarskich,
na odwiedzenie których nale¿a³oby poœwiêciæ
co najmniej 2-3 tygodnie. Ka¿dy z nich ma
w³asny, niepowtarzalny charakter. Rodzinny
Innerkrems czaruje krajobrazem. Pozbawiony
drzew przypomina wielk¹ lodow¹ pustyniê.
Katchberg zachwyca iloœci¹ tras, ich zró¿nico-

waniem, Aineck doskona³¹ narciarsk¹ auto-
strad¹ i widokami. Moltaller Gletcher - lodow-
ca; to bez w¹tpienia kraina œniegu i niezapo-
mnianych krajobrazów. Turracher Hohe ma
z kolei œwietn¹ infrastrukturê i ró¿norodnoœæ,
a Bad Kleinkircheim jest wyzwaniem nawet dla
najlepszych narciarzy. Dodaj¹c do tego najczê-
œciej s³oneczn¹ pogodê, goœcinnoœæ mieszkañ-

ców i doskona³¹ kuchniê, mamy idealny prze-
pis na zimowe wakacje.
Niedaleko Millstatt w miasteczku Trefling stoi
stare œredniowieczne zamczysko. Jego historia
siêga a¿ XI wieku, kiedy to przez okoliczne
prze³êcze ludzie przeprawiali siê przez góry.
W³adze postanowi³y jednak wykorzystaæ do-
godne po³o¿enie, by od podró¿uj¹cych pobie-
raæ podatki. Powsta³a wtedy wie¿a zamku. W póŸ-
niejszym czasie obiekt rozbudowano i umoc-
niono. W swojej historii by³ kilkakrotnie bu-
rzony i odbudowywany. W roku 1960 jego po-
zosta³oœci kupuje niejaki Andreas - mieszkaniec
pobliskiego miasteczka. W tym momencie w³a-
œciwie nie mo¿na ju¿ mówiæ o „zamku” - jest
to jedynie kupka kamieni. Jako cz³owiek o wiel-
kiej pasji, Andreas postanawia jednak odbudo-
waæ obiekt wed³ug starych dokumentów. Przy-
stêpuje do mozolnej pracy, w³asnymi rêkami
bez jakiejkolwiek pomocy odbudowuje zamek
kamieñ po kamieniu, kawa³ek po kawa³eczku.
Zajmuje mu to ponad 30 lat. Efekt jest za to
piorunuj¹cy. Jako mi³oœnik œredniowiecza w³a-
œciciel otwiera ma³¹ kawiarenkê w rycerskim
stylu i co jakiœ czas organizuje imprezy zwi¹-
zane z t¹ tematyk¹. Po latach jako starszy cz³o-
wiek Andreas postanawia odpocz¹æ i sprzedaje
zamek Frankowi - obecnemu w³aœcicielowi. Ten
zaœ urz¹dza tam muzeum tortur œredniowiecz-
nych, gromadz¹c niema³¹ kolekcjê dybów, szu-
bienic, gilotyn, garrotów, zgniataczy palców,
czy drabin do rozci¹gania cia³a. Dodatkowo
wystawê wzbogacaj¹ manekiny, które ilustruj¹
sposób u¿ywania poszczególnych instrumen-
tów. Wœród zbiorów mo¿na równie¿ znaleŸæ
postaæ Marii Teresy - jednej z najbardziej okrut-
nych cesarzowych w historii Austrii. To ona
stworzy³a kodeks karny wraz ze szczegó³ow¹
instrukcj¹ torturowania ludzi. Zawiera oprócz
przepisów i kar dok³adny opis przeprowadza-
nia œledztwa, rysunki techniczne poszczegól-
nych narzêdzi tortur wraz ze wskazówkami co,

jak w jakiej iloœci, w jakiej czêstotliwoœci i w ja-
kiej sytuacji stosowaæ. Na koniec zwiedzania
ogl¹damy wystawê poœwiêcon¹ Amnesty Inter-
national i jej badaniom na temat torturowania
ludzi w ró¿nych miejscach na œwiecie. Widaæ,
¿e wiele z narzêdzi tortur stosowanych w œre-
dniowieczu w niewielkiej modyfikacji u¿ywa-
nych jest do dnia dzisiejszego. Jeszcze bardziej

szokuj¹ce s¹ liczby - organiza-
cja podaje, ¿e ponad 50% lud-
noœci œwiata jest na co dzieñ
zagro¿ona torturami. Frank
w ten sposób próbuje zwróciæ
nasz¹ uwagê na problem bez-
karnego znêcania siê nad ludŸ-
mi. Pokazuje, ¿e tortury nie s¹
spraw¹ œredniowiecza. Trudno
zaakceptowaæ fakt, ¿e mimo
setek lat natura cz³owieka nie
uleg³a zmianie. Spaceruj¹c nad
pobliskim jeziorem mo¿na na-
tkn¹æ siê równie¿ na pomnik
wykonany z ³añcucha. Tworz¹
go trzy postacie ludzkie trzy-
maj¹ce siê za rêce, a pod spodem
dedykacja dla trzech narodów
(W³ochów, S³oweñców i Au-
striaków; to w³aœnie ich krew

p³ynie w ¿y³ach mieszkañców Karyntii).
Karyntia jednak to nie tylko atrakcja dla narciarzy.
G³ówny sezon turystyczny przypada na lato.
Piêkno karynckiego krajobrazu mo¿na wtedy od-
krywaæ na wiele sposobów - pieszo, na rowe-
rze, podczas nordic-walking, w siodle czy na pa-
ralotni. To prawdziwy raj dla rowerzystów - na
spotkanie z przyrod¹ zapraszaj¹ doskonale ozna-
kowane œcie¿ki rowerowe o ka¿dym stopniu
trudnoœci, zarówno na terenach równinnych jak
i na odcinkach wymagaj¹cych doskona³ej kon-
dycji. Lato w Karyntii, podobnie jak zima, po-
rusza wszystkie zmys³y, kusi tysi¹cem mo¿liwo-
œci i daje czyst¹ radoœæ z aktywnego wypoczyn-
ku. Zapraszam do Karyntii!

Dy¿ur trwa w godz. 8.00-22.00 w tygodniu,
w soboty, niedziele i œwiêta w godz. 8.00-
20.00. Dy¿ury ca³odobowe pe³ni¹ apteki
w Oœwiêcimiu.

Dy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptek
w marcuw marcuw marcuw marcuw marcu

Ukryty raj

Katarzyna KurczabKatarzyna KurczabKatarzyna KurczabKatarzyna KurczabKatarzyna Kurczab

SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
2-8.03

B£ÊKITNA ul. Ofiar Oœwiêcimia 20
(pasa¿ w Intermarche)
9-15.03

ARNIKA ul. S³owackiego 4
16-22.03

ZDROWIE ul. Ofiar Oœwiêcimia 31
(pasa¿ w Biedronce)
23-29.03

SYNAPSA ul. £okietka 39
30.03-5.04
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Podró¿ w g³¹b ziemi

Groto³azi po wyjœciu z jaskini SC3 - Pireneje, Francja
- fot. R.P.

Eksploracja - próba dotarcia do nowych jaskiñ -
Rumunia - fot. Andrzej Œwiadek

Jaskinie Ruminii - fot. Paulina Bobak-Miedzinska

Studnia jaskiniowa - fot. R. Pest Otwór jaskini widziany od wewn¹trz - fot. R. Pest
Próba dotarcia do niezbadanych podziemnych
korytarzy - Rumunia - fot. R. Pest

Podziemne rzeki - fot. Mariusz Wachowicz

Jaskinie w Tunezji - fot. Krzysztof Papuga

Eksploracja nowych jaskiñ - próba dostania siê do
wnêtrza ziemi - fot. Krzysztof Papuga

Jaskinie Rumunii - fot. R. Pest

Jaskinie Rumunii - fot. Krzysztof Papuga

Jaskinie Rumunii - fot. Krzysztof Papuga

Jaskinie Rumunii - fot. Krzysztof Papuga
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2 lutego przypada w Polsce œwiêto Matki
Bo¿ej Gromnicznej. Jest to równie¿ data za-
mykaj¹ca okres kolêdowania. W brzeszczañ-
skim OK po¿egnano ostatecznie ducha Œwi¹t
spektaklem „Cieñ Ojca” w wykonaniu grupy
oazowej z Kêt.

Przyznam, ¿e zasiadaj¹c tego popo³udnia na
widowni oczekiwa³am po m³odych aktorach
przede wszystkim wiele dobrych chêci, z góry
zwalniaj¹c spektakl jase³kowy od wymogów sce-
nicznego profesjonalizmu. Nie przysz³o mi na
myœl, by rozpatrywaæ to, co mia³am za chwilê
zobaczyæ, w kategoriach typowo artystycznych,
bardziej raczej na poziomie szkolnego przedsta-
wienia. Moje zdumienie ros³o z ka¿d¹ kolejna
scen¹. Re¿yser zrezygnowa³ z bogatej scenogra-
fii, co w tym wypadku okaza³o siê nader trafnym
posuniêciem, zarówno ze wzglêdu na zmieniaj¹-
ce siê miejsca akcji jak i maksymalne skupienie
uwagi widzów na kwestiach poszczególnych po-
staci. Stroje wszystkich aktorów zosta³y bardzo
starannie dopracowane, a muzyka i motywy mo-
dlitewne genialnie wkomponowane w ca³y obraz
sceniczny. Ascetyzm rekwizytu, oszczêdnoœæ ge-
stu i waga ka¿dego detalu sprawia³y, ¿e napiêcie
wci¹¿ ros³o, poci¹gaj¹c za sob¹ jednoczeœnie licz-
ne refleksje. Pojawi³y siê pytania o dojrza³¹, od-
powiedzialn¹ mi³oœæ miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹,
zaufanie i wiarê, a tak¿e o trudn¹ rolê Józefa, który
przecie¿ zgodzi³ siê byæ cieniem Ojca dla Bo¿e-
go Syna.
Ka¿dy cz³owiek wychowany w kulturze chrze-
œcijañskiej dobrze zna fabu³ê historii narodzenia
Jezusa. Opowieœæ przedstawiona przez teatr oa-
zowy rozpoczyna siê w domu Józefa, który za
namow¹ goœci swego ojca niechêtnie decyduje siê
wyruszyæ w podró¿. Po wizycie w domu kap³ana
Zachariasza i jego ¿ony El¿biety m³ody cieœla
udaje siê do Nazaretu, gdzie spotyka Miriam.
Pokochuje dziewczynê i w jakiœ czas póŸniej prosi
o jej rêkê Kleofasa, który w zastêpstwie zmar³e-
go ojca roztacza nad ni¹ opiekê. Jeszcze przed

œlubem Miriam objawia siê anio³ zwiastuj¹c, ¿e
jako niezamê¿na dziewica pocznie wyczekiwa-
nego przez lud Zbawiciela. Wkrótce jej stan sta-
je siê widoczny, co nara¿a na œmiech ludzi. Jó-
zef zostaje oskar¿ony o sprowadzenie hañby na
opiekuna Miriam i ni¹ sam¹, jednak ufny w wolê
bo¿¹ nie odtr¹ca narzeczonej. Wkrótce na
œwiat przychodzi Jezus, prowadzeni przez
gwiazdê i anio³ów przybywaj¹ pasterze i królo-
wie, by oddaæ ho³d Dzieci¹tku. Spektakl koñ-
czy siê ucieczk¹ Rodziny przed wyrokiem wy-
danym przez Heroda.

- Re¿yserem przedstawienia i opiekunem grupy
jest ksi¹dz Zygmunt Mizia. To on wpad³ na ten
pomys³, na jednym ze spotkañ oazowych zapy-
ta³, czy nie mielibyœmy ochoty zrealizowaæ ta-
kich jase³ek. Szybko znaleŸli siê chêtni amatorzy
w ró¿nym wieku - uczniowie gimnazjum, niektó-
rzy ze szkó³ œrednich, te¿ studenci, a nawet naj-
m³odsi z podstawówki. Ca³y scenariusz autorstwa
ks. Adama Bieñka powsta³ na podstawie powie-
œci Jana Dobraczyñskiego „Cieñ Ojca”. Na po-

cz¹tku nie wiedzieliœmy, jak to wszystko bêdzie
wygl¹daæ. Dopiero na próbach zaczêliœmy orien-
towaæ siê w formie spektaklu. Ja sam nie przy-
puszcza³em, ¿e oka¿¹ siê tak z³o¿ony i trzymaj¹-
cy w napiêciu. Zwykle jase³ka s¹ chyba raczej
bardziej sielankowe - stwierdza odtwórca roli
Józefa, Mateusz Raj.

- Próby zajê³y sporo czasu. Jedna przeci¹gnê³a
siê do po pierwszej w nocy. Wtedy ksi¹dz zapro-
si³ aktora Piotra Piechê z Krakowa, który pracuje
Teatrze Ludowym. Dziêki jego wskazówkom

sztuka tak wygl¹da. Podrzuci³ nam bardzo
du¿o pomys³ów, ³¹cznie z tym jak mamy
poruszaæ siê na scenie. Æwiczyliœmy od
pocz¹tku listopada, pierwsze przedstawie-
nie odby³o siê w drugi dzieñ œwi¹t. Ku
mojemu zaskoczeniu powoli stajemy siê
rozpoznawalni - kiedy ostatnio chcia³am
kupiæ spodnie narciarskie, pani ekspedient-
ka zapyta³a: To Maria te¿ jeŸdzi na nartach?
Najbardziej cieszymy siê jednak, gdy lu-
dzie wychodz¹c po przedstawieniu dziê-
kuj¹ nam za to, ¿e dostarczyliœmy im wzru-
szeñ i dobrych emocji - mówi Karolina Dra-
biñska, która zagra³a Miriam.
- Na pewno nie ¿a³ujê czasu, który poœwiê-
ci³em na naukê tekstu. Na razie nic nie pla-
nujemy, ale s¹dzê, ¿e jeœli ksi¹dz Zygmunt

znów coœ zaproponuje, nie bêdziemy chyba zbyt
d³ugo siê namyœlaæ - podsumowuje Mateusz.
Có¿ dodaæ…? Po zakoñczonym spektaklu
mo¿na jedynie z ca³ym przekonaniem stwier-
dziæ, ¿e jedna z najwa¿niejszych, ale te¿ i naj-
bardziej znanych historii naszego œwiata, w zu-
pe³nie niezwyk³y sposób o¿y³a w wyobraŸni
widzów dziêki wysi³kom re¿ysera i m³odych
aktorów z Kêt.

Po zesz³orocznych sukcesach
komedii Jana Drdy „Zapomnia-
ny diabe³” w re¿yserii ks. Mi-
ros³awa W¹drzyka, w styczniu
2012 r. Grupa Teatralna „Czwar-
ta Œciana” wystawia³a spektakl
trzykrotnie w Oœrodku Kultury
w Brzeszczach.

Efektem zbiórki publicznej,
któr¹ cz³onkowie grupy przepro-
wadzali po ka¿dym spektaklu, by³a
kwota 6.735,77 z³, z której 6.600
z³ rozdzielono po równo na pomoc
potrzebuj¹cym, a pozosta³¹ czêœæ
stanowi³y koszty przeprowadzenia
zbiórki. Tym samym kolejny raz
zasilono konta zwi¹zane z nastê-
puj¹cymi celami:
- Operacja Lenki Paw, dziewczyn-
ki, która choruje na bardzo rzadk¹
wadê uk³adu kostnego (tzw. PFFD);

- Protezy dla Miko³aja Janeczko,
ch³opczyka, który urodzi³ siê z wa-
dami wrodzonymi koñczyn gór-
nych i dolnych (nie ma r¹czek i nó-
¿ek);
- Windê dla rodziny £ysków z Za-

„Zapomniany diabe³” kolejny raz charytatywnie

Janusz Ha³atJanusz Ha³atJanusz Ha³atJanusz Ha³atJanusz Ha³at

Szema, Izrael

24 marca o godz. 16.00 w Oœrodku Kultury przedstawienie odbêdzie siê jeszcze jeden raz.
W imieniu grupy z Kêt wszystkich zainteresowanych, w tym szczególnie zakochane pary,
serdecznie zapraszamy na ow¹ niezwyk³¹ opowieœæ o mi³oœci, zaufaniu i poszukiwaniu
w³asnej drogi. Wstêp bezp³atny.

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

sola, w której dwoje dzieci,
Kamil i Ewelinka, cierpi¹
na chorobê objawiaj¹c¹ siê
nie roœniêciem (b¹dŸ spo-
wolnieniem rozrostu) koœci.

21 stycznia Grupa Teatralna
„Czwarta Œciana” wystawi-
³a swój spektakl w Biel-
skim Centrum Kultury. Po
przedstawieniu aktorzy ze
stowarzyszenia przepro-
wadzili zbiórkê pieniê¿n¹,
w wyniku której zebrano 7.665 z³
na wsparcie Domu Dziecka przy
ul. Lompy 9 w Bielsku-Bia³ej. Im-
prezê uœwietni³ sw¹ obecnoœci¹ Ja-
cek Stachursky.
Kolejne wyjazdowe przedsiêwziê-
cie naszej Grupy to „Zapomniany
diabe³” w Pszczyñskim Centrum
Kultury. Komediê wystawiono 5

lutego. Tym razem po spektaklu
zbiórkê przeprowadzi³o pszczyñ-
skie ko³o Polskiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób z Upoœledze-
niem Umys³owym. Kwota 1.093
z³ zasili³a konto zwi¹zane z bu-
dow¹ Domu Kulej¹cych Anio³ów
w Piasku.

Kultura
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Klub Emerytów i Seniorów, Samorz¹d
Osiedlowy nr 5, KGW, OSP w Brzeszczach-
Borze rozpoczêli Nowy Rok ciekawymi
przedsiêwziêciami.

14 stycznia Ko³o Gospodyñ Wiejskich zor-
ganizowa³o „Comber babski”. Impreza cieszy-
³a siê du¿¹ popularnoœci¹. Oprócz tañców pa-
nie uczestniczy³y w ró¿nych zabawach i kon-
kursach. Ca³oœæ weso³o i z humorem prowa-
dzi³ wodzirej. Nastêpny comber za rok. 28
stycznia z kolei cz³onkowie i sympatycy Klu-
bu Emerytów i Seniorów wyjechali na wy-
cieczkê do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie
uczestniczyli we mszy œw. i zwiedzili miejsco-
we Sanktuarium. Nastêpnym punktem wy-
cieczki by³ Kraków - poza wizyt¹ przy grobie
pary prezydenckiej pochowanej na Wawelu
zwiedzono równie¿ wystawy piêknych, z fan-
tazj¹ wykonanych Szopek Bo¿onarodzenio-
wych. Mimo mrozu humory dopisywa³y. Tego
samego dnia w Domu Ludowym w Brzesz-
czach-Borze odby³ siê Karnawa³owy Bal Ma-
skowy dla dzieci. Samorz¹d Osiedlowy i DL

zadbali o liczne zabawy i konkursy z nagro-
dami oraz poczêstunek. Konkurs na króla i kró-
low¹ balu dope³ni³ tradycji, impreza cieszy³a
siê sporym zainteresowaniem i najm³odsi
mimo póŸnego wieczoru wcale nie chcieli siê
rozstawaæ. 11 lutego w DL odby³a siê nato-
miast coroczna zabawa karnawa³owa organi-
zowana przez Zarz¹d Oddzia³u Gminnego OSP
w Brzeszczach. Przy akompaniamencie zespo-
³u „Okovita” druhowie i goœcie bawili siê do
bia³ego rana. Dzieñ póŸniej mieszkañcy Boru
i okolic udali siê na kulig „Dolin¹ Czarnej
Wise³ki” zorganizowany przez Samorz¹d
Osiedlowy nr 5 i Klub Emerytów i Seniorów.
Nie oby³o siê bez postoju w „sza³asie góral-
skim” na pieczenie kie³basek i degustacjê
grzañca przy gawêdziarzu i akompaniamencie
muzyki. Zwiedziliœmy tak¿e centrum Wis³y i Ustro-
nia, wszyscy uczestnicy ju¿ nie mog¹ docze-
kaæ siê nastêpnej wycieczki do Lublina i Za-
moœcia. Na zakoñczenie karnawa³u odby³a siê
zabawa zorganizowana przez Klub Emerytów
i Seniorów.
W marcu planujemy remont kuchni w DL fi-
nansowany z bud¿etu Miasta i Gminy Brzesz-
cze przy czynnej pomocy spo³ecznej miejsco-
wych organizacji. Pragniemy zaznaczyæ, ¿e
wszystkie imprezy, zamierzenia i inicjatywy nie
odby³yby siê bez wsparcia miejscowych spo-
³eczników w osobach przewodnicz¹cego Samo-
rz¹du Osiedlowego nr 5 p. Marka Gancarczy-
ka, przewodnicz¹cej Klubu Emerytów i Senio-
rów p. Wandy Rochowiak, przewodnicz¹cej
KGW p. Zofii Przyby³owskiej, druhów preze-
sów OSP p. Marka Merty i p. Tadeusza Moroñ-
czyka oraz miejscowego Dom Ludowego i spo-
³eczników nie wymienionych z nazwiska.

Ferie zimowe, poza uprzykrzonym mro-
zem, a potem wyczekiwanym przez dzieci œnie-
giem, przynios³y równie¿ zajêcia plastyczne
w brzeszczañskim Oœrodku Kultury, które od-
bywa³y siê od 13 do 16 lutego.

W tym roku pracownicy Dzia³u
Promocji i Reklamy przygotowali dla
wszystkich chêtnych wyprawê do-
oko³a œwiata w cztery dni. W ponie-
dzia³ek poprzez projektowanie masek
mo¿na by³o przenieœæ siê w koloro-
wy wenecki karnawa³, stworzyæ ró¿-
nobarwne pizze, a tak¿e dziêki pani
Karinie ̄ egota-Smolik, zasmakowaæ
prawdziwej margarity. We wtorek
z kolei przy dŸwiêkach tam-tamów
powstawa³y afrykañskie maski ple-
mienne oraz ozdobne naszyjniki,
w œrodê natomiast wszyscy z zacie-
kawieniem wys³uchali opowieœci in-
struktora Klubu Oyama Karate Marka Wawrzyñ-
skiego oraz podziwiali sprawnoœæ jego sempajów
- Wandy Grygierczyk i Huberta P³onki w walce
z niewidzialnym przeciwnikiem. Odwa¿ni mogli
nawet spróbowaæ sami obezw³adniæ napastnika.

Czwartek przeznaczono na ostatni¹ wyprawê, tym
razem na daleki po³udniowoamerykañski konty-
nent - po kilku godzinach sala zaroi³a siê od ró¿-
nobarwnych pióropuszy, a Indianie, po sporz¹-
dzeniu w³asnych tomahawków, w zgodzie wypa-

lili fajki pokoju. Wszystkie pami¹tki z czterech
krañców œwiata wykonane przez m³odych pod-
ró¿ników bêdzie mo¿na podziwiaæ na wystawie
w OK do 10 marca br.

25 stycznia o godz. 17.00 po raz pi¹ty spo-
tkaliœmy siê w Stra¿nicy OSP w Jawiszowicach,
aby zaprezentowaæ goœciom program Koncer-
tu Noworocznego „Rok szkolny w 120 minut”.

Na uroczyst¹ imprezê przybyli dyrektorzy
szkó³ i przedszkoli, w³adze samorz¹dowe, du-
chowni oraz rodzice i dziadkowie uczniów. Nie
zabrak³o równie¿ absolwentów, którzy z ³ezk¹
w oku wspominali sztubackie lata (przed rozpo-
czêciem imprezy zebrani otrzymali tarcze, aby
choæ przez moment poczuæ siê raz jeszcze
uczniem podstawówki). Najpierw us³yszeliœmy

fragment programu artystycznego przygotowane-
go przez pierwszoklasistów z okazji œlubowania,
póŸniej w uroczysty nastrój Dnia Edukacji Naro-
dowej wprowadzi³y nas dzieci z klas trzecich,
recytuj¹c wiersze i œpiewaj¹c piosenki. Nastêp-
nie ulegliœmy wszyscy patriotycznej zadumie,
która towarzyszy³a 93. rocznicy odzyskania nie-
podleg³oœci. Przemawia³ marsza³ek Józef Pi³sud-
ski, dzieci tañczy³y poloneza. W dalszej czêœci
programu wspólnie kolêdowaliœmy, nuc¹c pasto-
ra³ki i kolêdy. Potem nadszed³ czas na orêdzie no-
woroczne wyg³oszone przez p. dyrektor Bernar-
dê B¹k. Przy tej okazji prelegentka zaprezento-
wa³a sukcesy uczniów i dobre wyniki w nauce.
Po niej g³os zabra³a przewodnicz¹ca Rady Ro-
dziców p. Dorota Ortman. Po tych  wyst¹pieniach
aktorzy Szkolnego Kó³ka Teatralnego brawuro-
wo przedstawili blaski i cienie zawodu aktora,
re¿ysera i dyrektora teatru. Luty, jak wiadomo, to
miesi¹c zakochanych. Specjalnie dla nich piêk-
nie zaprezentowa³y siê tancerki z klasy 3a. Praw-
dziwy aplauz tak¿e wzbudzi³ pokaz mody przy-
gotowany przez mêsk¹ spo³ecznoœæ naszej szko-
³y. „Modelki” w specjalnych strojach spacerowa-
³y po wybiegu, pokazuj¹c wymyœln¹ garderobê.
Zachwytom i oklaskom nie by³o koñca! Po poka-
zie na „wiosenn¹ ³¹kê” zaprosili nas uczniowie
klas pierwszych i drugich. Piêknie recytowali
wiersze i œpiewali piosenki. Po marcu przyszed³
kwiecieñ, czyli czas pisania testów kompeten-
cyjnych. Ewangeliê uczniowsk¹, ku przestrodze
wszystkich, wyg³osi³ Patryk Majdak z klasy 6a.
Wiosna wymaga równie¿ doskona³ej kondycji,
wiêc dziewczyny z klasy pi¹tej zachêca³y
wszystkich do aktywnego spêdzania czasu, po-
kazuj¹c æwiczenia, dziêki którym bêdziemy
piêkni i m³odzi. Po d³ugich 10 miesi¹cach na-
uki nadszed³ czerwiec, miesi¹c ukochany przez
uczniów, bo wakacje ju¿ tu¿, tu¿...  Czas spo-
tkania dobieg³ koñca. Do zobaczenia za rok na
VI Koncercie Noworocznym.

W 120 minut
dooko³a roku

SP JawiszowiceSP JawiszowiceSP JawiszowiceSP JawiszowiceSP Jawiszowice

Gor¹cy pocz¹tek roku

Joanna CwynarJoanna CwynarJoanna CwynarJoanna CwynarJoanna Cwynar

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Buongiorno! Ohayou! Buenos días!
Habari ya asubuhi!
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Z okazji 67. rocznicy wyzwolenia KL Au-
schwitz i 70. rocznicy utworzenia Armii Krajowej
uczniowie klas pi¹tych SP nr 2 im. Miko³aja Ko-
pernika w Brzeszczach wziêli udzia³ w spotkaniu
poœwiêconym pamiêci Witolda Pileckiego.

Na tê okolicznoœæ dr Adam Cyra, historyk
Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oœwiêcimiu, autor obszernej biografii rotmi-
strza zatytu³owanej „Ochotnik do Auschwitz,
Witold Pilecki (1901-1948)”, wyg³osi³ prelekcjê
zilustrowan¹ prezentacj¹ multimedialn¹. Bohater-
ski rotmistrz pochodzi³ z kresowej rodziny zie-
miañskiej osiad³ej w Sukurczach k. Lidy (dzisiaj
Bia³oruœ). Przyszed³ na œwiat 13 maja 1901 r. w O³oñ-
cu - teren Karelii, po³o¿onej na krañcach impe-
rium carskiego, w pobli¿u granicy fiñsko-rosyj-
skiej. Miejsce urodzin jest zwi¹zane z zes³aniem
w g³¹b Rosji jego dziadka Józefa Pileckiego za
udzia³ w powstaniu styczniowym 1863 r. Na po-
cz¹tku lat trzydziestych Witold Pilecki za³o¿y³
w³asn¹ rodzinê, wczeœniej bra³ ju¿ udzia³ w wal-
kach o granice wschodnie II Rzeczypospolitej
w latach 1918-1921. We wrzeœniu 1939 r. wal-
czy³ jako dowódca oddzia³u kawalerii i po zakoñ-
czeniu dzia³añ wojennych przedosta³ siê do War-
szawy, gdzie natychmiast w³¹czy³ siê w nurt wal-
ki konspiracyjnej pod przybranym nazwiskiem
Tomasz Serafiñski. Wkrótce zosta³ wspó³organi-
zatorem Tajnej Armii Polskiej, która póŸniej we-
sz³a w sk³ad Zwi¹zku Walki Zbrojnej, przekszta³-
conego z kolei w Armiê Krajow¹.
Witold Pilecki by³ dobrowolnym wiêŸniem KL
Auschwitz (nr 4859). Decyzjê w tej sprawie podj¹³
latem 1940 r., po uzgodnieniu ze swoim dowódc¹
mjr. Janem W³odarkiewiczem i za wiedz¹ Komen-
danta G³ównego ZWZ, gen. Stefana Roweckie-
go „Grota”. Pilecki mia³ dobrowolnie przedostaæ
siê do obozu oœwiêcimskiego w celu utworzenia
tam siatki konspiracyjnej, zorganizowania ³¹czno-
œci Podziemia z uwiêzionymi w nim Polakami

i przesy³ania wiarygodnych danych o zbrodniach
SS, a póŸniej przygotowania obozu do walki,
gdyby nadarzy³a siê sprzyjaj¹ca ku temu okazja.
Utworzony w obozie z jego inicjatywy Zwi¹zek
Organizacji Wojskowej nawi¹za³ kontakt z przy-
obozowym ruchem oporu, za poœrednictwem któ-
rego m.in. wysy³ano raporty do Komendy G³ów-
nej ZWZ/ AK w Warszawie. Nastêpnie informa-
cje te przekazywane by³y do Londynu, aby
œwiat dowiedzia³ siê o zbrodniach pope³nianych
przez hitlerowców w KL Auschwitz. Adam
Cyra szczegó³owo zapozna³ m³odych s³ucha-
czy z brawurow¹ ucieczk¹ Witolda Pileckiego,
któr¹ dokona³ z KL Auschwitz. Prawie 69. lat
temu bêd¹c zagro¿ony dekonspiracj¹, a tak¿e
pragn¹c jako naoczny œwiadek przekazaæ praw-
dê o KL Auschwitz, zbieg³ z obozu w nocy z 26
na 27 kwietnia 1943 r. wraz z nauczycielem
Janem Redzejem (nr 5430) i m³odym wiêŸniem
Edmundem Ciesielskim (nr 12969). Przysz³oœæ
przynios³a mu udzia³ w Powstaniu Warszaw-
skim, pobyt w obozach jenieckich w Lamsdorf
(£ambinowice) i Murnau, a tak¿e s³u¿bê po
wojnie w II Korpusie Polskim gen. W³adys³a-
wa Andersa. W ostatnich miesi¹cach 1945 r.
rotmistrz Pilecki za namow¹ oficerów tego
Korpusu i za wiedz¹ jego dowódcy gen. W³a-
dys³awa Andersa podj¹³ siê utworzenia w kra-
ju rz¹dzonym przez komunistów siatki infor-
macyjnej i przesy³ania zebranych wiadomoœci
do W³och. Wykonuj¹c powierzone mu zadanie,
wiosn¹ 1947 r. zosta³ aresztowany w Warsza-
wie, a w rok póŸniej w wiêzieniu na Mokoto-
wie 25 maja 1948 r., po d³ugotrwa³ym œledz-
twie i procesie, skazany na karê œmierci.
Angielski historyk Michael Foot w ksi¹¿ce „Six
Faces of Courage” (Szeœæ twarzy odwagi), wy-
danej w 1978 r., okreœli³ Pileckiego jako jedn¹
z szeœciu najwybitniejszych postaci europejskie-
go ruchu oporu w latach drugiej wojny œwiato-
wej. Pan Cyra zaprezentowa³ uczniom tak¿e ko-

miks, zatytu³owany „Epizody Auschwitz. Ra-
port Witolda”, wydany w Oœwiêcimiu w 2009 r.,
w którym szczegó³owo przedstawiono okolicz-
noœci przybycia rtm. Pileckiego do KL Au-
schwitz, jego ucieczki z obozu oraz rozwa¿ane
plany ataku na obóz i odbicia wiêŸniów przez
Armiê Krajow¹. 7 maja 2008 r. Senat RP przyj¹³
uchwa³ê w sprawie uznania bohaterstwa Witolda
Pileckiego i utrwalenie Jego postaci w pamiêci
zbiorowej Polaków uznaj¹c go za godny wzór
Polaka bez reszty oddanego sprawom Ojczyzny.
Takie lekcje historii niew¹tpliwie powoduj¹, ¿e
postaæ i dokonania Pileckiego, skazanego w PRL
na zapomnienie, s¹ dziœ coraz lepiej znane wœród
m³odzie¿y.

Spotkanie wzbudzi³o wœród uczniów du¿e zain-
teresowanie. W swoich wypowiedziach na zajê-
ciach lekcyjnych po spotkaniu podkreœlali:
Gabriel Korczyk 5b - To spotkanie by³o intere-
suj¹ce. W. Pilecki by³ bardzo odwa¿ny i w przy-
sz³oœci chcia³bym byæ taki jak on.
Mateusz Wodarski 5b: Moim zdaniem W. Pi-
lecki to prawdziwy polski bohater, to prawdziwy
Patriota. Poœwiêcone mu spotkanie chcia³bym
prze¿yæ jeszcze raz.
Aleksandra Papuga 5a: Spotkanie by³o intere-
suj¹ce, choæ momentami smutne, zw³aszcza za-
koñczenie ¿ycia rotmistrza.
Aleksandra Piestrak 5a: Witold Pilecki, boha-
ter mojej ojczyzny, odszed³ fa³szywie os¹dzony
jako szpieg spo³eczeñstwa. S³ucha³am dr Cyry
z du¿ym zainteresowaniem.
Anna Œlusarczyk 5c: Witold Pilecki zgin¹³ jako
szary cz³owiek, o którym pamiêæ mia³a nie ist-
nieæ. Dziêki jego bohaterskim czynom nie zapo-
mnimy o nim. By³ wielkim cz³owiekiem.
Micha³ Trzaska 5c: Do tej pory nie interesowa-
³a mnie tematyka obozów, zag³ady. Po dzisiej-
szym spotkaniu z dr A. Cyr¹ odkry³em, ¿e bar-
dzo mnie to ciekawi. Chcia³bym siê wiêcej do-
wiedzieæ o losach wiêŸniów.

10 lutego nasza klasa wraz z nauczycielkami
Gra¿yn¹ Lachendro i Ewelin¹ Raczek w ramach
cyklu lekcji wychowawczych „Poznajemy zawo-
dy i miejsca pracy naszych rodziców”, odwiedzi-
³a Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ im. rtm.
Witolda Pileckiego w Oœwiêcimiu.

Pracuje tam mama naszego kole-
gi Krzysia Bassary. Jest lektork¹ jê-
zyka angielskiego. Dziêki p. Beacie
Lichosyt-Bassarze poznaliœmy histo-
riê budynku uczelni. Przed II wojn¹
œwiatow¹ mieœci³ siê tu Polski Mono-
pol Tytoniowy. 14 czerwca 1940 r.
w budynku Monopolu osadzono
pierwszy transport wiêŸniów do KL
Auschwitz. Znalaz³o siê w nim 728
Polaków z wiêzienia w Tarnowie.
PóŸniej mieœci³y siê tu biura admini-
stracji obozowej, kwatery dla nadzor-
czyñ SS i magazyn broni, a w piwni-
cy pralnia odzie¿y dla esesmanów.
Z zainteresowaniem ogl¹daliœmy ko-
lorowe piêtra i wystrój sal wyk³ado-

wych, z których najwiêksze wra¿enie zrobi³a na
nas du¿a, nowoczesna aula. W czasie multime-
dialnej prezentacji dotycz¹cej PWSZ poznali-
œmy równie¿ ciekaw¹ historiê znaleziska „Li-
stu w butelce”. W  1944 r. 7 wiêŸniów buduj¹-
cych schron przeciwlotniczy na fragmencie  pa-
pierowego worka na cement napisa³o list, któ-

ry nastêpnie umieœcili w butelce i wmurowali w œcia-
nê. Zbiegiem okolicznoœci po 65 latach, 20 kwiet-
nia 2009 r. podczas remontu budynku odkryto bu-
telkê. W maju 2009 r. przekazano j¹ Dyrekcji Pañ-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zwie-
dzaj¹c uczelniê zobaczyliœmy wiern¹ kopiê odna-
lezionego listu  wraz z fragmentem muru, w któ-
rym go ukryto. Z zainteresowaniem wys³uchali-
œmy równie¿ historii Dêbu „Witold” zasadzonego
25 maja 2011 r. przez studentów oraz by³ych wiêŸ-
niów KL Auschwitz na terenie kampusu uczelni.
D¹b symbolizuje odwagê i cnoty patrona PWSZ -
rotmistrza Witolda Pileckiego. Dowiedzieliœmy siê
równie¿, ¿e obok dêbu zosta³a zakopana „kapsu³a
czasu”. Pani Beata opowiedzia³a nam tak¿e co nie-
co o studiowaniu. Widzieliœmy indeks studencki
i wk³adaliœmy na swoje g³owy biret. Spaceruj¹c
po uczelni mieliœmy tak¿e mo¿liwoœæ wejœcia do
sali pielêgniarstwa. Wizytê w PWSZ zakoñczyli-
œmy w studenckim bufecie. Choæ przed nami d³u-
ga droga edukacji, ju¿ dziœ wiemy, ¿e w przysz³o-
œci bêdziemy mogli studiowaæ w nowoczesnej
uczelni w niedalekim Oœwiêcimiu.

Ho³d pamiêci rtm. Witolda Pileckiego

AudraAudraAudraAudraAudra

Odwiedziny PWSZ w Oœwiêcimiu
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We wrzeœniu 1962 roku w „Dwójce” po raz
pierwszy rozpocz¹³ siê rok szkolny. 11 lat póŸ-
niej, dok³adnie w piêæsetn¹ rocznicê urodzin
Miko³aja Kopernika, szkole nadano imiê tego
wielkiego astronoma.

Przez lata swego istnienia podsta-
wówka przy ul. Mickiewicza oprócz
prowadzenia zajêæ dydaktycznych ak-
tywnie w³¹cza³a siê w ¿ycie gminy.
Zmieniaj¹ce siê grono pedagogiczne
oraz pozostali pracownicy czuwali
nad wychowaniem, edukacj¹ i rozwo-
jem swoich podopiecznych, anga¿u-
j¹c ich w obchody ceremonii wa¿nych
dla lokalnej spo³ecznoœci, jak na przy-
k³ad uroczystoœæ zwi¹zana z ods³oniê-
ciem pomnika poœwiêconego ofiarom
podobozu „Jawischowitz”. Ponadto
w 1977 r. na terenie szko³y powsta³ K¹cik Pa-
miêci Narodowej, a trzydzieœci lat póŸniej nast¹-
pi³o otwarcie Izby Regionalnej. Przedstawiciele
Dwójki zasiadali w Parlamencie Dzieci i M³odzie-
¿y w Katowicach, brali udzia³ w licznych kon-
kursach oraz spotkaniach z ciekawymi ludŸmi (jak
pierwszy polski kosmonauta gen. Miros³aw Her-
maszewski). SP 2 nawi¹za³a ponadto wspó³pracê
z zagraniczn¹ placówk¹ edukacyjn¹, goszcz¹c na-
uczycielki ze Szwecji. Podstawówka aktywnie
uczestniczy³a tak¿e w szeregu programów i zajêæ
wychowawczych, jak na przyk³ad „Zanim spró-
bujesz”, „Szko³a bez przemocy”, „W grupie czu-
jê siê bezpieczniej”, „Eko-szko³a”, „Moje korze-
nie”, „W magicznym œwiecie ksi¹¿ki”, czy te¿ pro-
wadzonym przez OK „Zwierzaku literackim”. Wielu
uczniów i nauczycieli wspiera ró¿norakie akcje cha-
rytatywne (WOŒP, Góra Grosza), a tak¿e wspó³pra-
cuje z domami dziecka w Pszczynie i Oœwiêcimiu
oraz niegdysiejsz¹ Grup¹ Charytatywnych.

2 lutego mia³y miejsce oficjalne uroczystoœci ju-
bileuszowe, na które zaproszeni zostali niezwy-
kle zacni goœcie. Sk³adano gratulacje, podziêko-
wania oraz ¿yczenia dalszych sukcesów, zas³u-
¿onym wrêczono pami¹tkowe medale. Po raz
kolejny przyznano tak¿e nagrodê „Kopernikus”
za wybitne osi¹gniêcia w nauce - tym razem wy-
ró¿niony zosta³ uczeñ z klasy VI a Kamil El¿bie-
ciak. Z okazji obchodów 50-lecia Dwójki wyda-
no równie¿ folder dokumentuj¹cy wszystkie osi¹-
gniêcia szko³y, natomiast przedstawienie o patro-
nie Miko³aju przygotowa³a polonistka Monika
¯wirowiska:
- Na podstawie bajki „Gwiazda Kopernika” na-
pisa³am scenariusz spektaklu. Ca³a scenografia,
obrazuj¹ca toruñski jarmark i dom Koperników,
jest dzie³em Magdaleny Krzempek i Katarzyny
Jarek, natomiast uk³ady taneczne wraz z ucznia-
mi przygotowa³y Joanna Niewdana i Irena Chra-
pek-Kurczab. Próby trwa³y dwa miesi¹ce. Jak
wiadomo, zazwyczaj historia przedstawia wiel-
kiego uczonego na piedestale - astronoma koja-
rzymy g³ównie z obrazem Jana Matejki lub Por-
tretem z Sali Mieszczañskiej w Ratuszu Staromiej-
skim. My tymczasem zwracamy uwagê na jego
dzieciñstwo - w naszej inscenizacji pojawiaj¹ siê
koledzy Miko³aja - Marcin i Jakub, równie¿ jego
siostry Kasia i Basia oraz przyjació³ka domu

Anna, która jest doœæ tajemnicz¹ postaci¹ (ale na
pewno odegra³a wa¿n¹ rolê w ¿yciu doros³ym
Kopernika). Miko³aj ukazany zosta³ jako zwy-
k³y ch³opiec, potrafi¹cy psociæ, biæ siê, byæ cza-

sem niepos³usznym wobec doros³ych. Ma rów-
nie¿ dzieciêce marzenia, pragnie podró¿owaæ,
jego wyobraŸnia nie ma granic... Decyduj¹c siê
na tego typu scenariusz, chcia³yœmy przede
wszystkim uœwiadomiæ dzieciom, ¿e przed ka¿-
dym cz³owiekiem stoj¹ ogromne mo¿liwoœci, a to
jak i czy je wykorzysta, zale¿y ju¿ tylko od niego
samego - stwierdza pani Monika.
W tym wyj¹tkowym dniu w murach szko³y
oprócz przedstawicieli w³adz koœcielnych i sa-
morz¹dowych, emerytowanych nauczycieli oraz
by³ych pracowników podstawówki, nie mog³o za-
brakn¹æ tak¿e absolwentów „Dwójki”. Po zakoñ-
czeniu czêœci oficjalnej wielu z nich odnalaz³o

26 stycznia cz³onkowie Harcerskiego Krê-
gu Seniorów zebrali siê w jawiszowickiej
Moherówce. Z du¿¹ radoœci¹ powitali w swym
gronie grupê m³odych harcerek i harcerzy
z dru¿yn harcerskich naszej gminy.

Spotkanie sw¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ tak¿e
Komendant Chor¹gwi ZHP w Krakowie hm
Paw³a Grabek, Komendê Hufca ZHP w Oœwiêci-
miu reprezentowa³a phm Ewelina Kostaœ-Tarnaw-
ska, a gminê Brzeszcze burmistrz Teresa Jankow-
ska. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê te¿
dyrektor Oœrodka Kultury Ma³gorzata Wójcik,
so³tys Jawiszowic Stanis³aw Sajdak, radny gmi-
ny Stanis³aw Pastuszka oraz - w imieniu pro-
boszcza parafii - ksi¹dz Bogus³aw. Hm Józef
Duc powita³ wszystkich zabranych oraz przed-
stawi³ krótk¹ charakterystykê 5-letniej pracy
Harcerskiego Krêgu Seniorów im. hm Ryszar-
da Kaczorowskiego w Jawiszowicach, po czym
uhonorowano kwiatami jubilatki obchodz¹ce 80.
urodziny, w tym druhny Annê Dawidek, Wandê
Formas, i Jadwiga Sz³apê. Komendant Grabek
udekorowa³ Z³otym Honorowym Odznaczeniem

z okazji 100-lecia HP w Krakowie hm Bronis³a-
wê Grzywê oraz hm W³odzimierza Senkowskie-
go, natomiast Br¹zowym Odznaczeniem uhono-
rowano hm Mieczys³awê Czudek, phm Krzysz-
tofa £ukowicza, druhnê Jadwigê Sz³apê oraz dh
Ludwika Szemliñskiego. Przy stole prezydium
zasiad³ porucznik hm Edward Szczêœniak - cz³o-
nek W³adz Naczelnych Stowarzyszenia Szarych
Szeregów w Warszawie, bliski znajomy tragicz-
nie zmar³ego prezydenta Ryszarda Kaczorow-
skiego. Hm Edward Szczêœniak podziêkowa³ w imie-
niu ¿ony pana prezydenta za nadanie imienia jej
mê¿a naszemu Harcerskiemu Krêgowi Seniorów.
Nastêpnie burmistrz Teresa Jankowska w kilku
s³owach wyrazi³a uznanie dla pracy HKS na
rzecz lokalnej spo³ecznoœci - piêkne i szlachet-
ne idee, którymi kieruje siê harcerstwo polskie,
stanowi¹ przecie¿ wzór dla m³odego pokolenia.
Przy œpiewie kolêd i harcerskich piosenek
up³yn¹³ szybko czas. Podczas po¿egnañ dŸwiê-
cza³y nam w uszach s³owa refrenu Modlitwy
Harcerskiej: „Wszak Ciebie i Ojczyznê mi³uj¹c
chcemy ¿yæ, harcerskim prawom w ¿ycia dniach
wiernymi zawsze byæ”.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szko³y Podstawowej nr 2 w Brzeszczach sk³adaj¹ gor¹ce
podziêkowania samorz¹dowi lokalnemu, w imieniu którego pani Burmistrz Brzeszcz Tere-
sa Jankowska z okazji Jubileuszu 50-lecia przekaza³a szkole tablicê interaktywn¹. Ogrom-
ne podziêkowania kierujemy tak¿e do emerytowanych nauczycieli za pomoc w realizacji
wystawy fotograficznej i uœwietnienie uroczystoœci jubileuszowej swoja obecnoœci¹. Ser-
decznie dziêkujemy równie¿ zaproszonym goœciom, absolwentom i wszystkim przyjacio-
³om szko³y za piêkne ¿yczenia i zaszczycenie nas swoim przybyciem.

swoje podobizny w gronie rówieœników z lat na-
uki, ogl¹daj¹c wystawê zdjêæ poœwiêcon¹
wszystkim rocznikom, które przewinê³y siê przez
historiê SP 2:
- Tamte lata wspominam jako jeden z najpiêk-
niejszych okresów w moim ¿yciu. Mia³am szczê-

œcie do wspania³ych wychowaw-
ców, nauczycieli, mia³am super kla-
sê i z wielka przyjemnoœci¹ powra-
cam na ka¿dy jubileusz, bo z t¹ pla-
cówka wi¹¿¹ siê moje najpiêkniej-
sze wspomnienia z dzieciñstwa -
stwierdza Anna Wojciechowska, ab-
solwentka podstawówki.
Jubileusz na d³ugo pozostanie w pa-
miêci wszystkich zaproszonych go-
œci i gospodarzy, istotne jednak, by
jego przes³anie dotar³o tak¿e do sa-
mych uczniów - a czy to siê uda³o,
poka¿¹ najbli¿sze lata ich ¿ycia.

Andrzej PapierzAndrzej PapierzAndrzej PapierzAndrzej PapierzAndrzej Papierz

W harcerskim krêgu

AudraAudraAudraAudraAudra

Twoja przysz³oœæ zapisana w gwiazdach
Edukacja
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Dzieñ Bezpiecznego Internetu ustanowiony
przez Komisjê Europejsk¹ obchodzony jest
w Polsce od 2005 r. W tym roku jego obchody
przypad³y na dzieñ 7 lutego, a has³em przewod-
nim by³o „Wspólnie odkrywamy cyfrowy
œwiat! Bezpiecznie!”.

Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.
B¹dŸ pierwsz¹ osob¹, która zapozna dziecko
z Internetem. Spróbuj znaleŸæ adresy, które
mog¹ zainteresowaæ Twoje pociechy, a nastêp-
nie zróbcie ich listê. Jeœli Twoje dziecko
sprawniej ni¿ Ty porusza siê po sieci, nie zra-
¿aj siê - poproœ, by by³o Twoim przewodni-
kiem po wirtualnym œwiecie.

Naucz dziecko podstawowych zasad bezpie-
czeñstwa.
Uczul dziecko na niebezpieczeñstwa zwi¹zane
z nawi¹zywaniem nowych znajomoœci w Inter-
necie. Podkreœl, ¿e nie mo¿na ufaæ osobom po-
znanym w sieci, ani te¿ wierzyæ we wszystko, co
o sobie mówi¹.

Rozmawiaj z dzieæmi o ryzyku umawiania siê
na spotkania z osobami poznanymi w sieci.
Dziêki Internetowi dzieci mog¹ nawi¹zywaæ
przyjaŸnie, jednak spotykanie w realu mo¿e
okazaæ siê bardzo niebezpieczne. Dzieci musz¹
mieæ œwiadomoœæ, ¿e mog¹ spotkaæ siê z nie-
znajomymi wy³¹cznie po uzyskaniu zgody ro-
dziców i zawsze w towarzystwie doros³ych lub
przyjació³.

Naucz swoje dziecko ostro¿noœci przy podawa-
niu prywatnych danych.
Dostêp do wielu stron internetowych przezna-
czonych dla najm³odszych wymaga podania
prywatnych danych. Wa¿ne jest, aby dziecko
wiedzia³o, ¿e podaj¹c takie informacje, zawsze
musi zapytaæ o zgodê rodziców. Ustal z nim,
by nigdy nie podawa³o przypadkowym osobom
imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

Naucz dziecko krytycznego podejœcia do infor-
macji przeczytanych w sieci.
Wiele dzieci u¿ywa Internetu w celu rozwiniêcia
swoich zainteresowañ i rozszerzenia wiedzy po-
trzebnej w szkole. Mali internauci powinni byæ
jednak œwiadomi, ¿e nie wszystkie znalezione
w sieci informacje s¹ wiarygodne. Naucz dziec-
ko, ¿e trzeba weryfikowaæ znalezione w Interne-
cie treœci, korzystaj¹c z innych dostêpnych Ÿróde³.

B¹dŸ wyrozumia³y dla swojego dziecka.
Czêsto zdarza siê, ¿e dzieci przypadkowo znaj-
duj¹ siê na stronach adresowanych do doros³ych.
Bywa, ¿e w obawie przed kar¹, boj¹ siê do tego
przyznaæ. Wa¿ne jest, ¿eby dziecko Ci ufa³o i mó-
wi³o o tego typu sytuacjach; by wiedzia³o, ¿e za-
wsze kiedy poczuje siê niezrêcznie, coœ je zawsty-
dzi lub przestraszy, mo¿e siê do Ciebie zwróciæ.

Zg³aszaj nielegalne i szkodliwe treœci.
Nasze dzia³ania w tym wzglêdzie pomog¹ likwi-
dowaæ np. zjawisko pornografii dzieciêcej sze-
rz¹ce siê przy u¿yciu stron internetowych, cha-
tów, e-maili itp. Nielegalne treœci mo¿na zg³aszaæ
na policjê lub do wspó³pracuj¹cego z ni¹ punktu
kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treœci
w Internecie - Hotline’u (www.dyzurnet.pl).

Zapoznaj dziecko z netykiet¹ - Kodeksem Do-
brego Zachowania w Internecie.
W ka¿dej dziedzinie naszego ¿ycia, podobnie
wiêc w Internecie, obowi¹zuj¹ takie regu³y: po-
winno siê byæ mi³ym, u¿ywaæ odpowiedniego
s³ownictwa, nie wolno czytaæ nie swoich e-maili,
kopiowaæ zastrze¿onych materia³ów, itp.

Pamiêtajmy równie¿, ¿e Internet jest doskona³ym
Ÿród³em wiedzy, jak równie¿ dostarczycielem
rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w œwiado-
my i bezpieczny sposób w pe³ni korzystaæ z ofe-
rowanego przez sieæ bogactwa.
Ÿród³o: www.dzieckowsieci.pl

Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem po-
nad 185 niezale¿nych polskich przedsiêbior-
ców, zarz¹dzaj¹cych supermarketami Inter-
marché oraz Bricomarché. Co roku jej w³adze
przeznaczaj¹ pewn¹ pulê pieniêdzy na wybra-
ny oœrodek lub cel charytatywny.

Tym razem Bogus³aw Olszewski i Ma³gorza-
ta Kubicka - prezesi sklepu dzia³aj¹cego na tere-
nie gminy Brzeszcze - zdecydowali siê przeka-
zaæ kwotê 3000 z³ na rzecz domu dziecka im. Kor-
nela Makuszyñskiego w Oœwiêcimiu.
Darowizna zosta³a przyjêta z wielk¹
radoœci¹:
- Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone
na cele statutowe, w tym czêœcio-
wo na poprawê warunków socjal-
nych dzieci - stwierdza Bo¿ena
Bryg, dyrektor placówki. - Planu-
jemy odmalowaæ œwietlicê w pierw-
szej grupie ch³opców oraz zmieniæ
wyk³adzinê, by pokój s³u¿y³ do
ogl¹dania telewizji i spotkañ gru-

- Miêdzynarodowy Dzieñ Bezpiecznego Internetu

Muszkieterowie dzieciom

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

powych. Myœlê, ¿e bêdzie to kosztowa³o ok.
1000 z³. Na pewno czêœæ œrodków przeznaczy-
my równie¿ na odpoczynek naszych podopiecz-
nych w czasie ferii i wakacji - sfinansujemy wy-
cieczki, wyjœcia na basen, do kina lub dop³acimy
do wyjazdu kolonijnego. Mam nadziejê, ¿e star-
czy tak¿e na indywidualne wyposa¿enie dzieci,
czyli zakup porz¹dnych butów sportowych, po-
niewa¿ mamy tu zapalonych pi³karzy, jeden ch³o-
pak trenuje te¿ koszykówkê. Jesteœmy naprawdê
niezwykle wdziêczni darczyñcom, cieszymy siê
niezmiernie, ¿e w³aœnie o nas pomyœleli.

Wed³ug danych na koniec grudnia 2011
roku w Powiatowym Urzêdzie Pracy, w Oœwiê-
cimiu zarejestrowanych by³o 6673 osób w tym
18,6 proc. uprawnionych do zasi³ku. £¹cznie
od 1 stycznia do koñca grudnia 2011 r. zareje-
strowa³o siê 9859 osób.

Na koniec grudnia 2011 r. osoby bezrobotne
z gminy Brzeszcze stanowi³y 9,6 proc. ogó³u bez-
robotnych zarejestrowanych w PUP w Oœwiêcimiu.
To 639 osób. Najliczniejsz¹ grupê stanowi³y osoby
w wieku 25-34 lat (250) oraz osoby z wykszta³ce-
niem œrednim i powy¿ej (348). Kobiety (423) sta-
nowi³y 66 proc. ogó³u zarejestrowanych osób z te-
renu gminy Brzeszcze. Znaczna wiêkszoœæ, prawie
85 proc., zarejestrowanych z gminy Brzeszcze to
osoby zaliczane do tzw. grupy bêd¹cych w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy w tym prawie co dru-
ga osoba z tej grupy to d³ugotrwale bezrobotna.
W roku ubieg³ym 133 bezrobotnych z gminy Brzesz-
cze skorzysta³o z nastêpuj¹cych form wsparcia:
- 13 osób ukoñczy³o szkolenia, w trakcie których
podnios³o lub naby³o kwalifikacje zawodowe,
- 11 osób otrzyma³o jednorazowe œrodki na roz-
poczêcie dzia³alnoœci gospodarczej w kwocie
œrednio 15 000 z³, tworz¹c nowe firmy w powie-
cie oœwiêcimskim,
- 32 osoby zosta³y skierowanych na sta¿e, pod-
czas których naby³y doœwiadczenie zawodowe,
- 61 osób uczestniczy³o w pracach spo³ecznie
u¿ytecznych,
-  dla 4 osób zorganizowano roboty publiczne,
- 11 osób znalaz³o zatrudnienie w formie prac in-
terwencyjnych,
- dla 1 osoby zrefundowano koszty wyposa¿enia
lub doposa¿enia stanowiska pracy.
W projekcie „Aktywizacja zawodowa” wspó³finan-
sowanym z Europejskiego Funduszu Spo³eczne-
go w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki - poddzia³anie 6.1.3. realizowanym przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w Oœwiêcimiu uczestni-
czy³o 38 osób z gminy Brzeszcze. W 2011 roku ze
œrodków Funduszu Pracy otrzymanych i pozyska-
nych na aktywne formy zwalczania skutków bez-
robocia wydatkowano kwotê 6.508.361 z³. Powia-
towy Urz¹d Pracy w Oœwiêcimiu uzyska³ infor-
macjê o wstêpnym podziale œrodków na aktywi-
zacjê osób bezrobotnych w 2012 roku, kwota ta
bêdzie o 7 proc. wy¿sza ni¿ w roku ubieg³ym.
W ubieg³ym roku PUP w Oœwiêcimiu pozyska³
2843 oferty pracy, z czego 925 to oferty pracy na
stanowiskach subsydiowanych. Z poradnictwa gru-
powego oraz indywidualnego skorzysta³o w roku
ubieg³ym ³¹cznie 6369 osób.

Bezrobocie
w Brzeszczach

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

red. Audrared. Audrared. Audrared. Audrared. Audra
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Czytelnictwo

Ksi¹¿ka ze zwierzakiem

Vicki Myron, Bret Witter
Dziewiêæ wcieleñ kota Deweya

Magiczna historia kota De-
weya, którego w mroŸn¹ noc
w metalowej skrzyni na ksi¹¿-
ki odnalaz³a i przygarnê³a Vic-
ki Myron, oczarowa³a tysi¹ce
czytelników na ca³ym œwie-
cie. Dziêki tej opowieœci wie-
lu ludzi zrozumia³o, ¿e choæ
ich ¿ycie czêsto jest ciê¿kie i dramatyczne, to ni-
gdy nie powinni traciæ optymizmu i nadziei na
lepsze jutro. Wystarczy uwa¿nie ws³uchaæ siê
w kocie mruczenie, zanurzyæ rêkê w miêciutkiej
sierœci i zrozumieæ, ¿e obok nas znajduje siê praw-
dziwy koci skarb. Dziewiêæ wcieleñ kota Deweya
to nowe, nieznane jeszcze opowieœci o niezwy-
k³ym kocie oraz jego kocich przyjacio³ach, któ-
rzy odmienili ¿ycie swoich w³aœcicieli.
Dziêki tej ksi¹¿ce odkryjecie Deweya w ka¿dym
kocie, którego obdarzycie choæby odrobin¹ ciep³a!

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

Melania Kapelusz
Koty, czyli historie z pewnego podwórka

Zupe³nie zwyczajne po-
dwórko, na którym dziej¹ siê
rzeczy tak niezwyk³e jak
jego mieszkañcy. Bo czy to
nie dziwne, gdy kot uczy siê
lataæ albo gdy z³ota rybka nie
chce spe³niæ trzech ¿yczeñ? Choæ w kocim œwie-
cie - jak to w bajce - zdarzaj¹ siê niesamowite
historie, z ³atwoœci¹ odnajdziemy w nich wiele
znajomych sytuacji. Autorka niezwykle umiejêt-
nie ³¹czy humor z ³agodn¹ dydaktyk¹. Ksi¹¿ka
oswaja dziecko z tak wa¿nymi sprawami, jak to¿-
samoœæ, bliskoœæ, przyjaŸñ, tolerancja, obawa czy
poczucie osamotnienia. Nie jest to jednak opo-
wieœæ powa¿na! Wrêcz przeciwnie! Kocie pery-
petie przedstawione s¹ z werw¹ i dowcipem. Bo-
gate w szczegó³y ilustracje kryj¹ wiele zabaw-
nych niespodzianek dla spostrzegawczych.

W czasie ferii Mali Badacze spotkali siê po raz
kolejny. Tym razem tematem badañ by³a ksi¹¿-
ka i kot.

Kocie ferie w bibliotece czyli Mali Badacze znów w akcji

Ju¿ wiemy, ¿e ksi¹¿ki mog¹ byæ ró¿ne

Mierzê, wa¿ê, porównujê... czyli badamy ksi¹¿ki Nasz¹
uwagê skupi³ wci¹¿ g³odny i przesympatyczny kot
Simona – bohater popularnych ksi¹¿ek

Poznaliœmy zabawne przygody kota...

a potem sami wymyœlaliœmy nowe przygody, tworz¹c
obrazkowe ksi¹¿ki z kotem Simona w roli g³ównej

Mali Badacze zawsze sprawni czyli nie zabrak³o
æwiczeñ

Fotorelacjê ze spotkañ ma³ych badaczy oraz ksi¹¿ki z
nowymi przygodami kota Simona, wymyœlonymi przez
Ma³ych Badaczy bêdzie mo¿na obejrzeæ na wystawie
w OK od 5 marca.

B³yskawiczny turniej bajkowej wiedzy i wybór
ulubionych bohaterów
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Kalendarium przedsiêwziêæ
w marcu

Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK

Kultura

Repertuar

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego
W ramach festiwalu kobiet:
9.03 Warsztaty dla pań „Powertex” (18.00); szczegóły
i zapisy w świetlicy.
27.03 Wielkanocne palmy (17.00).
31.03 „Niech żyje bal” - piosenki Agnieszki Osieckiej;
wyjazd do Teatru Zagłębia w Sosnowcu (16.00); szcze-
góły i zapisy w świetlicy.

W poniedziałki zajęcia taneczne:
Grupa początkująca starsza (15.00-16.00);
Grupa początkująca młodsza (16.00-17.00).
W środy grupa zaawansowana (16.00-17.00).
W czwartki Klub Aktywnych Panów (17.00-19.30).
W piątki próby dziewczęcej grupy wokalnej (16.00).
Klub Seniora zaprasza w czwartki (14.00-16.00).

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
21.03 Spotkanie biblioteczne „Małe i duże z Julką i
Julkiem podróże” (17.00).

We wtorki spotkania zespołu „Przecieszynianki” (17.00).
W środy i piątki zaprasza Klub Malucha „Chatka Pu-
chatka” (15.00).
W czwartki Huragan Babski (17.00).

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
W ramach festiwalu kobiet:
9.03 Klub Emerytów i Rencistów zaprasza na spotka-
nie z okazji Dnia Kobiet, szczegóły na plakatach (18.00).
14.03 Pokaz kulinarny (16.00).
22.03 Świąteczne dekoracje - warsztaty prowadzi Pani
Grażyna Copik (17.30).
28.03 A co Basia na to? - zajęcia dla dzieci w wieku
przedszkolnym (17.00).
29.03 „Zwyczaje Wielkanocne” - ciekawostki z Polski  i
ze świata; spotkanie dla kobiet w bibliotece (17.30).
31.03 „Niech żyje bal”- wyjazd do Teatru Zagłębia w
Sosnowcu na recital piosenek Agnieszki Osieckiej;
szczegóły na plakatach.

Wtorki - aerobic dla pań (19.00).
Środy - próby i spotkania zespołu Skidzinianie (19.00).

Brzeszcze-BórBrzeszcze-BórBrzeszcze-BórBrzeszcze-BórBrzeszcze-Bór
14.03 Festiwal kobiet: warsztaty plastyczne - „Biżute-
ria z tkanin”(17.00).
Spotkania w bibliotece:
16.03 „Księżniczki i emocje, czyli co każda księżnicz-
ka wiedzieć powinna” - Klub Tiary (17.00).
23.03 „Czy można polubić Koszmarnego Karolka?” (17.00).

7 marca, godz. 17.00 (sala 30)
Klub Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej PIÓRO-
MANI - Wieczór autorski Grzegorza Jerzego Gniady.

13 marca, godz.16.30 (sala widowiskowa)
Festiwal Kobiet: Cantienica® - trening dna miedni-
cy; wykład zapoznający z metodą i jej efektami - pro-
wadzi instruktorka i fizjoterapeutka Izabela Żak. Wstęp
wolny. Zajęcia będą się odbywać w sali baletowej OK
w Brzeszczach o godz. 18.30-20.00 w następujących
terminach: 20.03, 22.03, 27.03, 29.03, 3.04, 5.04.
8-12 osób w grupie - przy dużym zainteresowaniu moż-
liwe jest utworzenie dwóch grup - 18.00 i 19.30.

14 marca, godz. 17.00 (sala 30)
Festiwal Kobiet: „Rozwiń się” - autorskie warsztaty
kreatywności dla kobiet; prowadzi Piotr Wachowicz -
wykładowca w projektach Festiwal Progressteron, Hor-
mony & Harmony, Krąg Kreatywności. Koszt - 40 zł/os.;
promocja przy zapisach: dwie osoby lub więcej 35 zł.

15 marca, godz. 17.00 (sala 30)
Festiwal Kobiet: „Dot painting” - warsztaty malowa-
nia kropkowego; relaks i rozwój przez sztukę. Prowa-
dzi Piotr Wachowicz. Koszt - 40 zł/os., promocja przy
zapisach dwie osoby lub więcej - 35 zł.

17 marca, godz. 9.00-14.00 (sala 30)
Festiwal Kobiet: „Warsztaty makijażu - nowe tren-
dy”; podstawy make-up.  Prowadzi Katarzyna Danek.
Koszt 30 zł. Zapisy na warsztaty w ramach festiwalu
kobiet przyjmowane są w OK, pok. 24.

21 marca, godz. 17.00 (sala 30)
Spotkanie Klubu Nieprofesjonalnej Twórczości Literac-
kiej PIÓROMANI.

24 marca, godz. 16.00 (sala widowiskowa)
Spektakl dedykowany narzeczonym „Cień Ojca” na
podstawie książki Jana Dobraczyńskiego w wykona-
niu młodzieży oazowej z Kęt. Wstęp bezpłatny.

25 marca godz. 16.00 (sala widowiskowa OK)
Randka Małżeńska Bis w ramach akcji Kibicuj Ro-
dzinie: „Potem kino kawiarnia i spacer w księżycową
letnią noc…”  śpiewał amant przedwojennego kina Eu-
geniusz Bodo. Zapraszamy Państwa do spędzenia wie-
czoru we dwoje, najpierw w kinie, a następnie przy
audycji radiowej tworzonej przy aktywnym udziale ra-
diosłuchaczy. Jest to pierwsze w Polsce tego typu
przedsięwzięcie. Szczegóły na stronie www.kibicujro-
dzinie.pl; Bilet: 10 zł.

30 marca, godz. 10.00  (sala widowiskowa)
XXV Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Ta-
necznych „Talenty Małopolski 2012”- taneczne eli-
minacje powiatowe
Organizator: Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Arty-
stycznej w Krakowie, Ośrodek Kultury Brzeszcze.

Kurs tańca towarzyskiego - zapraszamy tel. 32 2111612
(środa i piątek 12.00-20.00).

WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
8.03 Dzień kobiet - spotkanie pań z KGW (17.00).
22.03 „Powerteks”- warsztaty dla pań.
26.03 „Emocjonalna biblioteka” - spotkanie dla uczniów
kl. III SP.

oœ. Paderewskiegooœ. Paderewskiegooœ. Paderewskiegooœ. Paderewskiegooœ. Paderewskiego
13.03 „Wełniane cudeńka”- warsztaty dla pań.
19.03 Zajęcia plastyczne „Nasza Marzanna”.
20.03 „Powerteks”- warsztaty dla pań.
22.03 „Witaj Wiosno”- topienie Marzanny.
27.03 Biżuteria z bawełny - kobieto, chcesz się na-
uczyć? Zapraszamy!

W czwartki o godz. 18.00 spotkanie KEiR
W poniedziałki i środy aerobik dla pań.

ZasoleZasoleZasoleZasoleZasole
W ramach Festiwalu Kobiet:
7.03 Powertex -  warsztaty dla kobiet.
8.03 „Świat Kobiet” - spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
14.03 Warsztaty florystyczne dla kobiet.
21.03 Warsztaty ceramiczne.
28.03 Warsztaty florystyczne.

We wtorki i czwartki - zajęcia aerobiku.
Raz w miesiącu spotkanie w Klubie Seniora.

27-28 marca godz. 12.00-18.00
Babskie Fanaberie zapraszają na wystawę pod
hasłem „Świąteczne inspiracje - Wiosna”.
Wystawę można obejrzeć w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Brzeszcze.

WYSTAWA
23 marca - 8 kwietnia (Ośrodek Kultury)
Wernisaż wystawy prac plastycznych Andrzeja Made-
ja „Komplomeraty rysunkowo-malarskie”.

7.03.2012
godz. 18.00 KAC WAWA 3D
godz. 20.00 SPONSORING 2D
8.03.2012
godz. 17.00 KAC WAWA 3D
godz. 18.45 SPONSORING 2D
godz. 20.15 ARTYSTA 2D
9-10.03.2012
godz. 17.00 W CIEMNOŚCI 2D
godz. 19.00 KAC WAWA 3D
godz. 20.45 ARTYSTA 2D
11.03.2012
godz. 17.00 LEONARDO LIVE 2D
godz. 18.45, 20.15 KAC WAWA 3D
12.03.2012 nieczynne
13-15.03.2012
godz. 18.00, 20.00 KAC WAWA 3D
16.03.2012
X FORUM KINA KOBIET
godz. 17.00 ŻELAZNA DAMA 2D
godz. 19.00 KOBIETA Z PASJĄ - SPOTKANIE Z MARIĄ
CZUBASZEK
godz. 20.30 MÓJ TYDZIEŃ Z MARILYN 2D
godz. 22.00 PINA 3D
17-18.03.2012
godz. 18.00 ŻELAZNA DAMA 2D
godz. 20.00 MÓJ TYDZIEŃ Z MARILYN 2D
19.03.2012 nieczynne
20-21.03.2012
godz. 18.00 MÓJ TYDZIEŃ Z MARILYN 2D
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Kultura

Z pruderii duszê oczyœci³a, ale nie z… nie-
nawiœci.

Mo¿e kogo wzruszy renowacja duszy

Od niechcenia robi siê z serca kawa³ ka-
mienia

Charakterystyka t³umu - nadmiar szumu

Ile¿ do boju przy wodopoju!

Temu jak jest winien nie cz³owiek, ale w cz³o-
wieku bies

Mowa ludzka to poezja - myœli ludzkie to
herezja!

Pieni¹dze i postawa to jeszcze nie chwa³a
i s³awa

Mnóstwo si³ poch³ania kwestia zaufania

Paso¿yt - naprawia swoje ¿ycie przy cudzym
korycie

Gdy trwoga zanika, rodzi siê panika

Ka¿dy na swój sposób dochodzi do g³osu

Bywaj¹ ekstazy na pokazy

W sumie to nic nowego - szanuj cudze, doro-
bisz siê swego

Zespo³u ma¿oretek „Gracja” chyba niko-
mu w Brzeszczach przedstawiaæ nie trzeba.
W formacji ze Starej Wsi nie od dziœ tañcz¹
przecie¿ reprezentantki naszej gminy. Poza tym
dru¿yna trenowana przez Teresê Nycz zdoby-
³a trzy mistrzostwa Polski z rzêdu (w 2007, 2008
i 2009 r.). Pod ko-
niec zesz³ego roku
dziewczyny wyst¹-
pi³y w reklamie jed-
nej z sieci komór-
kowych, a teraz bê-
dziemy je mogli zo-
baczyæ w nowym
programie Polsatu
„Tylko taniec”.

„Gracja” zapre-
zentowa³a siê na ¿ywo brzeszczañskiej publicz-
noœci 11 lutego na deskach sceny Oœrodka Kul-
tury w walentynkowym koncercie pt. „Wytañ-
czyæ marzenia”. Zaczê³o siê piosenk¹ i wrêcza-
niem widowni kolorowych balonów. Nastêpnie
podczas dwuczêœciowej gali goœcie mieli oka-

Antologia Z Kulturoskopem Kaliope
Tropem - Zakodowani W Pióromanii to zbiór
wierszy i fragmentów prozy wydany przez
Oœrodek Kultury w Brzeszczach na Podsumo-
wanie Festiwalu Literackiego organizowane-
go w ramach projektu Kulturoskop. Projekt
realizowany by³ przez Oœrodek Kultury w roku
2011 oraz  wspó³finansowany ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach OSI 4 LEADER Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.

W okolicznoœciowym wydawnictwie znala-
z³y siê wiersze poetów skupionych w Klubie Nie-
profesjonalnej Twórczoœci Literackiej Pióroma-
nii oraz literatów uczestnicz¹cych w projekcie
Kulturoskop zamieszkuj¹cych teren piêciu gmin,
tj. Che³mek, Grojec, Kêty, Oœwiêcim, Brzeszcze
znajduj¹cych siê w obrêbie Lokalnej Grupy
Dzia³ania Dolina So³y. Podczas realizacji pro-
jektu w roku 2011 odby³y siê liczne spotkania
warsztatowe z krytykami literackimi, w trakcie
których poeci analizowali twórczoœæ wybranych
autorów, uczestniczyli w dyskusjach poszerzaj¹c
swoj¹ wra¿liwoœæ oraz warsztat literacki. Szcze-
gólne podziêkowania nale¿¹ siê redaktorowi Ma-
ciejowi Szczawiñskiemu, Piotrowi Zemankowi,
Zbigniewowi Matyjaszczykowi za stworzenie
szczególnej, poetyckiej atmosfery oraz za prze-
kazane cenne doœwiadczenia na wielu p³aszczy-
znach podczas spotkañ warsztatowych.
Przy okazji wydania almanachu warto zatrzymaæ
siê przy Klubie Pióromanów, skupiaj¹cym od pra-
wie 27 lat osoby kochaj¹ce poezjê, które chc¹
pisaæ wiersze, o poezji rozmawiaæ, dzieliæ siê
swoimi wra¿eniami. Te 27 lat to niezwyk³y czas
spotkañ, nie tylko z poezj¹, ale równie¿ uwra¿li-
wianie na piêkno s³owa i mo¿liwoœæ w³asnego
rozwoju. To tak¿e czas, który zaowocowa³ tomi-
kami, almanachami, nagrodami w konkursach li-
terackich, publikacjami wierszy w prasie regio-
nalnej i ogólnopolskiej. Odbywa³y siê te¿ liczne

warsztaty, spotkania, wieczory autorskie, spekta-
kle poetyckie prezentuj¹ce dorobek twórczy
Pióromanów. Z szacunku do czasów minionych
i osób po których schedê przejêliœmy, w antolo-
gii znalaz³o siê równie¿ miejsce poœwiêcone twór-
czoœci za³o¿ycieli Pióromanów. Mamy wra¿enie,
¿e kontynuujemy ich dzie³o, a niezwyk³y klimat
spotkañ, choæ przybieraj¹cy nieco inn¹ formê
w obecnych czasach, bêdzie zawsze inspiracj¹ dla
poszukuj¹cych i twórczych artystów. Spotkania
literackie, warsztaty, konkursy, przegl¹dy orga-
nizowane w Brzeszczach maj¹ swoj¹ rangê i s¹
otoczone troskliw¹ opiek¹. Œwiadczy to o m¹drej
wyobraŸni w³odarzy i sponsorów, którzy zdaj¹
sobie sprawê z roli, jak¹ tego typu imprezy spe³-
niaj¹ w wychowaniu estetycznym, humanistycz-
nym, spo³ecznym - nie tylko uczniów, ale i wszyst-
kich mieszkañców naszego regionu. Cenny to
kierunek dzia³ania, zw³aszcza w czasach, kiedy
mówi siê o zanikaniu wra¿liwoœci, empatii i od-
humanizowaniu spo³eczeñstwa.
Wszystkim wyró¿nionym w antologii poetom
gratulujemy i ¿yczymy, by w dalszym ci¹gu czy-
nili u¿ytek z jêzyka, ocalaj¹c od zapomnienia
chwile wa¿ne, piêkne i niestety ulotne.

Do almanachu wiersze przekazali: Anita Andre-
as z Brzeszcz, Krystyna Blamek z Jawiszowic,
Klaudia Czardyban z Che³mka, Urszula D¿y¿d¿yk-
Dziudziel z Oœwiêcimia, Grzegorz Jerzy Gniady
z Oœwiêcimia, Danuta Jêczmyk z Brzeszcz, Bo-
gus³awa Korczyk z Brzeszcz, Ludwik Kostrz¹b
z Góry, Henryk Kotas z Pszczyny, Agata Kozak-
Klimkowicz z Brzeszcz, Monika Kramarczyk
z Brzeszcz, Ma³gorzata Kulczyk ze Starej Wsi,
Patrycja £ukowicz z Jawiszowic, Andrzej Madej
z Brzeszcz, Joanna Ma³ysiak z Jawiszowic, Rafa³
Marecki z Brzeszcz, Adam Mekla z Jawiszowic,
Anna Nosal-Tobiasz z Oœwiêcimia, Maria Nowak
z Brzeszcz, Liliana Rostek z Brzeszcz, Nadia
Senkowska z Brzeszcz, Piotr Œwi¹der-Kruszyñ-
ski z Przecieszyna, Stanis³aw Sikor z Kêt, Kry-

styna Sobociñska z Brzeszcz, Weronika W³odar-
czyk z Brzeszcz, Zofia Wiksel z Oœwiêcimia,
Piotr Zemanek z Bielska-Bia³ej, Maciej P³u¿ek
z Brzeszcz, Szymon Waliczek z Brzeszcz. W al-
manachu czytelnik znajdzie równie¿ pejza¿e
uwiecznione na fotografii ze zbiorów Piotra
Bielenina oraz ilustracje Krystyny Sobociñskiej
i Danuty Jêczmyk. Zachêcamy do lektury tomi-
ku, który dostêpny jest w Bibliotece G³ównej
Oœrodka Kultury oraz jej filiach w so³ectwach.

zjê zobaczyæ w akcji wszystkie trzy grupy wie-
kowe zespo³u: kadetki (Gracjusie), juniorki (Gra-
cjanki) i seniorki (Gracja). By³y wystêpy z pa-
³eczkami, solówki, a tak¿e wspomnienia z ca-
stingu oraz wiersze recytowane przez najm³od-
sze tancerki. Pierwsza czêœæ zakoñczy³ kankan,

a po przerwie u boku ma-
¿oretek wyst¹pi³a Dzie-
ciêco-M³odzie¿owa Or-
kiestra Dêta z Ogrodzieñ-
ca. Nie zabrak³o tak¿e
interakcji z widowni¹
(szczególnie z jej naj-
m³odsza czêœci¹). Dzieci
zosta³y zaproszone do
wspólnej zabawy, a naj-
lepsze z nich otrzyma³y
pami¹tkowe dyplomy.

Przez ponad dwie godziny dziewczyny prezen-
towa³y siê w wielu uk³adach tanecznych, a galê
zakoñczy³ wspólny wystêp. Publicznoœæ nagro-
dzi³a dziewczyny gromkimi brawami, wiêc chy-
ba siê podoba³o.

Z Kulturoskopem Kaliope tropem

Danuta KorciñskaDanuta KorciñskaDanuta KorciñskaDanuta KorciñskaDanuta Korciñska

Ma¿oretki na Walentynki

Jakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub Krzywolak

godz. 20.00 ŻELAZNA DAMA 2D
22.03.2012
godz. 16.00 Seans Seniora: KOCHANICE KRÓLA
godz. 18.00 MÓJ TYDZIEŃ Z MARILYN 2D
godz. 20.00 ŻELAZNA DAMA 2D
23.03.2012
godz. 16.00, 17.30 LORAX 3D
godz. 19.00, 21.00 IGRZYSKA ŚMIERCI 2D
24.03.2012
godz. 12.00 LORAX 3D
godz. 18.30, 20.30 IGRZYSKA ŚMIERCI 2D
25.03.2012
godz. 18.30 LORAX 3D
godz. 20.15 IGRZYSKA ŚMIERCI 2D
26.03.2012 nieczynne
27-28.03.2012
godz. 17.00 LORAX 3D
godz. 18.30, 20.30 IGRZYSKA ŚMIERCI 2D
29.03.2012
godz. 16.00 LEONARDO LIVE 2D
godz. 18.00 LORAX 3D
godz. 20.00 IGRZYSKA ŚMIERCI 2D
30.03-01.04.2012
godz. 17.00 LORAX 3D
godz. 18.30 KRÓLEWNA ŚNIEŻKA 2D
godz. 20.30 IGRZYSKA ŚMIERCI 2D

Henryk KotasHenryk KotasHenryk KotasHenryk KotasHenryk Kotas
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* * * * *

Krymina³y

* * * * *

* * * * *

* * * * *

1 lutego oko³o 12.25 dy¿urny SM Brzeszcze otrzyma³ zg³oszenie od jedne-
go z mieszkañców Brzeszcz o mê¿czyŸnie, który mia³ pope³niæ samobój-
stwo w jednym z mieszkañ bl. 22 przy ul. £okietka w Brzeszczach. Patrol
niezw³ocznie uda³ siê na miejsce i po potwierdzeniu zg³oszenia poinformo-
wano o wszystkim dy¿urnego KP Brzeszcze, oraz zabezpieczono miejsce
do czasu przybycia w³aœciwych s³u¿b.

4 lutego ok. godz. 18.00 w jednym z domów jednorodzinnych przy ul.
Pocztowej spaleniu uleg³ parter budynku. Straty oszacowano na ok. 100
tys. z³, a przypuszczaln¹ przyczyn¹ po¿aru mog³o byæ zwarcie w instala-
cji elektrycznej.

10 lutego oko³o 14.40 dy¿urny SM Brzeszcze otrzyma³ zg³oszenie o awan-
turze domowej w jednym z mieszkañ bl. 5 na os. S³owackiego w Brzesz-
czach. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze ujêli 35-letniego Dariusza
K., którego przewieziono do Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej. Tam w/w
poddano badaniu na alkomacie, które wykaza³o 1,70 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.

13 lutego oko³o 14.00 funkcjonariusze skierowani zostali do jednego ze
sklepów przy ul. Pi³sudskiego w Brzeszczach, gdzie mia³ le¿eæ jakiœ mê¿-
czyzna. Po dotarciu na miejsce okaza³o siê, ¿e jest to 36-letni mieszka-
niec Jawiszowic - Dariusz L. Wobec sprzeciwu cz³onków rodziny co do
jego przyjêcia do domu oraz znacznego upojenia alkoholowego (3,48
promila alkoholu), w/w przewieziono do Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-
Bia³ej.

13 lutego oko³o 20.15 dy¿urny SM Brzeszcze skierowa³ patrol w rejon Par-
ku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach, gdzie mia³ przebywaæ
nietrzeŸwy mê¿czyzna. Na miejscu ujêto 43-letniego Marka P. i po badaniu
na alkomacie (3,19 promila alkoholu) oraz ze wzglêdu na warunki pogodo-
we przewieziono do Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

18 lutego oko³o 21.50 dy¿urny SM Brzeszcze odebra³ zg³oszenie o trwaj¹-
cej awanturze domowej w jednym z mieszkañ bl. 34 na ul. Narutowicza
w Brzeszczach. Na miejscu ujêto 56-letniego Marka O. Ze wzglêdu na agre-
sywne zachowanie oraz stopieñ upojenia alkoholowego (1,89 promila alko-
holu) w/w przewieziono do Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

22 lutego oko³o 1.20 patrol ³¹czony funkcjonariuszy SM i Policji skierowa-
ny zosta³ do jednego z mieszkañ bl. 34 przy ul. Narutowicza w Brzesz-
czach, gdzie wed³ug zg³oszenia mia³a trwaæ awantura domowa. Po dotarciu
na miejsce ujêto jej sprawcê, 27-letniego £ukasza O., którego po badaniu
na alkomacie (2,06 promila alkoholu) przewieziono do Izby WytrzeŸwieñ
w Bielsku-Bia³ej.

Policjanci prowadz¹ czynnoœci w sprawie ustalenia sprawców oszustw in-
ternetowych, których ofiar¹ padli mieszkañcy naszego powiatu. Mieszkan-
ka Brzeszcz na jednym z aukcyjnych portali internetowych zakupi³a sprzêt
RTV, za który przelewem zap³aci³a 4 tys. z³. Pocz¹tkiem lutego zosta³a oszu-
kana mieszkanka Grojca, która w ten sam sposób zakupi³a  telefon komór-
kowy marli Apple za który zap³aci³a 1800 z³, w po³owie lutego mieszkaniec
Oœwiêcimia równie¿ za poœrednictwem Internetu zakupi³ aparat fotogra-
ficzny, za który zap³aci³ 920 z³. Gdy pokrzywdzeni nie otrzymali zakupio-
nego sprzêtu zorientowali siê, ¿e padli ofiar¹ oszustów.

Kiedy robimy zakupy przez Internet, dok³adnie czytajmy opis tego, co
kupujemy, nie sugerujmy siê jedynie zamieszczonym zdjêciem produktu.
W opisie mo¿e byæ podane, ¿e kupujemy jedynie czêœæ przedmiotu. SprawdŸ-
my wiarygodnoœæ firmy, zw³aszcza kiedy kusz¹ nas niskie ceny. Na stronie
musz¹ byæ jej dane. Oprócz adresu, tak¿e NIP i REGON oraz numer konta
bankowego. Sklep musi mieæ te¿ siedzibê, do której mo¿na przyjechaæ lub
dodzwoniæ siê, najlepiej pod numer stacjonarny. Pewnoœæ co do rzetelnoœci
firmy da nam mo¿liwoœæ osobistego odbioru towaru, a nie tylko wysy³ka po
wp³acie na konto. Warto te¿ sprawdziæ komentarze klientów. Najlepiej jest
jednak p³aciæ dopiero przy odbiorze i oczywiœcie przy kurierze sprawdziæ
zawartoœæ przesy³ki.

W roku 2011 na terenie gminy
Brzeszcze nie odnotowano ¿adnego
zbiorowego naruszenia bezpieczeñ-
stwa i porz¹dku publicznego, zarów-
no podczas trwania imprez maso-
wych jak i imprez rekreacyjno-spor-
towych. Wskazuje to na du¿y pro-
fesjonalizm organizatorów projek-
tów, szczególnie Oœrodka Kultury
w Brzeszczach w dziedzinie wspó³-
pracy z s³u¿bami mundurowymi.
Analizuj¹c wykaz zg³oszonych in-
terwencji mo¿na stwierdziæ, ¿e iloœæ
spraw utrzymuje siê na œredniorocz-
nym poziomie oko³o 2200 zg³oszeñ
z nasileniem w miesi¹cach maj-sier-
pieñ. Analiza prowadzonych postê-
powañ wskazuje na wzrost zdarzeñ
zakresu drobniej kradzie¿y oraz
uszkodzeñ mienia co przek³ada siê
tak¿e na wykrywalnoœæ sprawców na
poziomie 70,8%. Ogólna wykrywal-
noœæ spraw w wszystkich katego-
riach prowadzonych przez Stra¿
Miejsk¹ w iloœci 161 rocznie wyno-
si 91,2%. W ubieg³ym roku stra¿ni-
cy zatrzymali na „gor¹cym uczynku”
18 podejrzanych o pope³nienie prze-
stêpstwa. Interweniowali 163 razy
w œrodowiskach rodzinnych w zakre-
sie przemocy domowej. WskaŸnik
ten budzi du¿y niepokój z uwagi na
nowe œrodowiska rodzinne w któ-
rych przemoc domowa zaczyna siê
ujawniaæ. W porównaniu do roku
2010 odnotowano zmniejszenie
przestêpstw pope³nionych poprzez
nieletnich z 91 czynów do 10 odno-
towuj¹c równie¿ sta³¹ liczbê osób
nieletnich dopuszczaj¹cych siê prze-

24 lutego o godz. 20.00 Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach
otrzymali zg³oszenie o kradzie¿y samochodu ciê¿arowego marki Kamaz
(wartoœci 50 tys. z³) z parkingu niestrze¿onego znajduj¹cego siê przy jednej
ze stacji paliw na ul. Ofiar Oœwiêcimia w Brzeszczach. Policjanci ustalili,
¿e sprawca ucieka w kierunku Oœwiêcimia, wiêc natychmiast podjêli po-
œcig. Powiadomili oœwiêcimsk¹ komendê Policji o drodze ucieczki sprawcy
i na terenie Oœwiêcimia zosta³y wystawione posterunki blokadowe. Pomi-
mo, i¿ policjanci podczas poœcigu kilkakrotnie dawali wyraŸne sygna³y do
zatrzymania, sprawca nie zwalnia³. (Nie zwolni³ nawet, gdy na ulicy Kolbe-
go w Oœwiêcimiu radiowozem zablokowano drogê; widz¹c jednak, ¿e spraw-
ca zamierza staranowaæ auta, w ostatniej chwili usuniêto pojazdy z jezdni).
W zwi¹zku z tym funkcjonariusze zdecydowali o u¿yciu broni. Oddali naj-
pierw kilka strza³ów ostrzegawczych, na które œcigany równie¿ nie zare-
agowa³. Nastêpnie strzelali w opony pojazdu i na terenie Bierunia sprawca
straci³ panowanie nad pojazdem, wjecha³ w przydro¿ny rów. Ucieczkê kon-
tynuowa³ ju¿ pieszo, lecz po kilkudziesiêciu metrach zosta³ zatrzymany przez
policjantów z Brzeszcz. Jak siê okaza³o, by³ to 45-letni mieszkaniec Krako-
wa, wielokrotnie karany za przestêpstwa kryminalne. Aktualnie policjanci
z oœwiêcimskiej komendy Policji sprawdzaj¹, czy zatrzymany sprawca ma
zwi¹zek z innymi kradzie¿ami samochodów na terenie województwa ma³o-
polskiego i œl¹skiego.

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEÑSTWA GMINY

W ASPEKCIE DZIA£ANIA STRA¯Y

MIEJSKIEJ ZA ROK 2011

Komendant Stra¿y MiejskiejKomendant Stra¿y MiejskiejKomendant Stra¿y MiejskiejKomendant Stra¿y MiejskiejKomendant Stra¿y Miejskiej
Krzysztof TKrzysztof TKrzysztof TKrzysztof TKrzysztof Tokarzokarzokarzokarzokarz

stêpstw w iloœci
10 osób.
Niestety nast¹pi³
powa¿ny wzrost
zdarzeñ w za-
kresie: spo¿ywania alkoholu z 111
czynów do 350 (wzrost o 215%), za-
k³óceñ porz¹dku publicznego z 72
czynów do 118 (wzrost o 64%), za-
k³ócania ciszy nocnej z 84 do 97
(wzrost o 15%). W zakresie bezpie-
czeñstwa drogowego zwiêkszy³a siê
liczba wypadków w porównaniu do
2011 roku z 14 do 20 (wzrost 43%).
Równie¿ iloœæ osób zabitych zwiêk-
szy³a siê z 1 do 2. Najwiêksze za-
gro¿enia wypadkami drogowymi
stanowi³y w roku 2011 drogi: Ofiar
Oœwiêcimia i £êcka. Do najwiêkszej
liczby kolizji drogowych dosz³o na
drogach: Ofiar Oœwiêcimia (48), Tu-
rystyczna (6), £êcka (15), Bielska
(13). G³ówn¹ przyczyn¹ wypadków
by³o niedostosowanie prêdkoœci do
panuj¹cych warunków oraz nieust¹-
pienie pierwszeñstwa przejazdu.
Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego
w Brzeszczach zarz¹dzane przez Stra¿
Miejsk¹ odnotowa³o w 2011 roku 46
interwencji zwi¹zanych przede
wszystkim z lokalnymi podtopienia-
mi. Jednostki Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych wyje¿d¿a³y w 2011 roku
89 razy do po¿arów (wzrost o 48%),
85 razy do miejscowych zagro¿eñ (spa-
dek o 46%) oraz do alarmów fa³szy-
wych 2 razy (spadek o 80%).

* * * * *

* * * * *

* * * * *
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Sport

XI HALOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

Jak zwykle zaciêta walka do samego koñca.
Wyniki:
I m. Tomek Talaga - Wadowice,
II m. - Olgierd Urbanowicz - Wadowice,
III m. - Waldemar Gnatowsky - Bielsko-Bia³a,
IV m - Jerzy S³ociñski - Bieruñ.
Gratulacje!

28 stycznia w hali sportowej odby³o siê po raz
pierwszy ZUMBA PARTY.

Zajêcia prowadzi³y instruktorki: Gabrysia
Nizo³ek - Oœwiêcim, Justyna Siwiec - Oœwiê-

Po raz czwarty w jawiszowickiej podstawów-
ce w ramach projektu „Szko³a bez przemocy” zor-
ganizowane zosta³y dla starszej grupy wiekowej
Ferie na sportowo. Ka¿dego dnia w sali gimna-
stycznej królowa³a inna dyscyplina sportu: dzie-
ci rywalizowa³y w siatkówce, koszykówce, pi³ce
no¿nej, badmintonie i lekkoatletyce. Codzienne
zajêcia koñczy³y siê rozgrywkami tenisa sto³o-
wego. Na zwyciêzców czeka³y nagrody, dyplo-
my, a dla wszystkich wspania³a zabawa.

Szko³a w ferie jest czadowa!

Ferie na sportowo

SP JawiszowiceSP JawiszowiceSP JawiszowiceSP JawiszowiceSP Jawiszowice

ZUMBA PARTY
cim, Ilona Œwierk - Chrzanów oraz Beata Jagie³-
³o z Oœrodka Kultury w Brzeszczach. W œwietnej
zabawie uczestniczy³o ponad 100 osób! Jak to wy-
gl¹da³o zobacz na www.youtube, wpisz „zumba
party brzeszcze”. Nastêpne takie spotkanie jesz-
cze w tym roku!
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