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Brzeszcze

Jawiszowice

Komu w drogê
Przed wyjazdem lub wylotem za granicê warto sprawdziæ kilka drobiazgów, by zamiast wyczekiwanego wypoczynku nie napotkaæ niespodziewanych nieprzyjemnoœci.

Przecieszyn

Skidziñ

Wilczkowice

podró¿uj¹ce za granic¹). Bez niego, ale z dowodem
osobistym, Polacy mog¹ swobodnie przemieszczaæ
siê w obrêbie strefy Schengen, która obejmuje Austriê, Belgiê, Bu³gariê, Czechy, Cypr, Daniê, Estoniê,
Finlandiê, Francjê, Grecjê, Hiszpaniê, Holandiê, Is-

Zasole

Nowoœæ!
Krzy¿ówka
Pro nullitate cz.II

Przede wszystkim nale¿y zadbaæ o ubezpieczenie zdrowotne, gdy¿ koszty leczenia dla obcokrajowca za granic¹ (w zale¿noœci od pañstwa) s¹ z regu³y o wiele wy¿sze ni¿ w jego kraju rodzimym.
Z tego wzglêdu trzeba wczeœniej pomyœleæ o zaopatrzeniu siê w Europejsk¹ Kartê Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ). Wydawana jest ona bezp³atnie w wojewódzkim wydziale Narodowego Funduszu Zdrowia i uprawnia do pomocy lekarskiej na terenie pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Aby

Protokó³ rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem
ma³¿eñstwa mo¿e pomóc w wychwyceniu
niektórych nieprawid³owoœci jeszcze przed
planowanym zawarciem zwi¹zku.
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Doskona³a za³oga si³¹ kopalni
Brzeszcze
Nikogo nie trzeba przekonywaæ, jak
du¿e znaczenie w prawid³owym i prê¿nym
prowadzeniu tak z³o¿onego organizmu
jakim jest kopalnia, ma kadra in¿ynieryjno-techniczna.
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O pszczó³kach i...
Owady z rodziny pszczo³owatych zapylaj¹ œrednio 80% gatunków roœlin na
Ziemi. Jeœli zgin¹, najprawdopodobniej
gatunek ludzki równie¿ nie przetrwa.

otrzymaæ Kartê, wystarczy z³o¿yæ wniosek i przedstawiæ zaœwiadczenie o aktualnym ubezpieczeniu
w NFZ. Mo¿na równie¿ prywatnie je wykupiæ na
okreœlony czas pobytu za granic¹. W takim wypadku
warto wybraæ pakiet najbardziej odpowiadaj¹cy naszym indywidualnym potrzebom i wymaganiom (np.
ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z biletów lub
noclegu w hotelu czy te¿ utraty lub zniszczenia baga¿u b¹dŸ sprzêtu sportowego).
Jeœli chodzi o dokumenty, nale¿y odpowiednio
wczeœniej sprawdziæ ich datê up³ywu wa¿noœci.
Niektóre kraje wymagaj¹ szeœciomiesiêcznej wa¿noœci paszportu (który posiadaæ musz¹ równie¿ dzieci

landiê, Litwê, £otwê, Maltê, Niemcy, Norwegiê, Luksemburg, Portugaliê, Rumuniê, S³owacjê, S³oweniê,
Szwajcariê, Szwecjê, Wêgry i W³ochy. Nie mo¿na
równie¿ zapominaæ, ¿e w przypadku zmiany lub koniecznoœci sprostowania imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, p³ci lub numeru PESEL, osoba posiadaj¹ca wa¿ny dokument paszportowy powinna wyst¹piæ o jego wymianê nie póŸniej ni¿ 30 dni od dnia
dorêczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub
prawomocnego orzeczenia s¹du stwierdzaj¹cego
zmianê (albo sporz¹dzenia aktu ma³¿eñstwa stwierdzaj¹cego zmianê nazwiska). Po up³ywie 60 dni od
daty wyst¹pienia powy¿szych zdarzeñ dokument traci wa¿noœæ. W przypadku osób przebywaj¹cych poza
krajem w takiej sytuacji paszport traci wa¿noœæ po
up³ywie 4 miesiêcy. Zaginiêcie tego dokumentu za
granic¹ nale¿y najpierw zg³osiæ lokalnej policji (z podaniem okolicznoœci), a nastêpnie w polskim konsulacie wype³niæ zg³oszenie utraty paszportu. Polski konsul mo¿e, po uprzednim potwierdzeniu to¿samoœci,
wydaæ paszport tymczasowy na powrót do kraju. Formalnoœci wymagane do wydania paszportu tymczasowego obejmuj¹ z³o¿enie wype³nionego wniosku
o wydanie paszportu, dokumentu potwierdzaj¹cego
(ci¹g dalszy na str. 19)
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Z PORADNIKA OGRODNIKA
czyli o mszycy, œlimaku i szpaku
W tym roku - od maja do lipca - du¿ym problemem by³a mszyca. Jej liczne
gatunki atakowa³y ró¿norodne roœliny.
Najwiêcej by³o jej na ró¿ach, wiciokrzewach, roœlinach sadowniczych - zw³aszcza
na brzoskwiniach, œliwach i jab³oniach.
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Jestem...czy...mo¿e...raczej:...Jestem...?
Poczucie w³asnej wartoœci to przekonanie, ¿e zas³uguje siê na wszystko
co dobre, to szacunek dla samego siebie, samoakceptacja ze wszystkimi wadami i u³omnoœciami, od których nikt
przecie¿ nie jest wolny.
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Felieton

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

Nabici w podatek
„Pañstwo nasz wróg” - tak zatytu³owa³ swoje charakterystyczne i sztandarowe dzie³o Albert Jay Nock, jeden z prekursorów myœli anarchokapitalistycznej. „Pañstwo jest usystematyzowanym procesem grabie¿y na danym
terytorium, zapewnia legalny, uporz¹dkowany, usystematyzowany kana³ dla
grabie¿y prywatnej w³asnoœci oraz umo¿liwia pewne, bezpieczne i wzglêdnie pokojowe bytowanie paso¿ytniczej kasty w spo³eczeñstwie” - tak o pañstwie i czêœci jego obywateli, oczywiœcie tej, która czerpie korzyœci z utrzymywania fikcji jakoby pañstwo s³u¿y³o w jak najkorzystniejszy i efektywny
sposób osi¹ganiu celów spo³ecznych, wypowiada siê najpopularniejszy chyba libertarianin - anarchokapitalista Rothbard, zwany przez niektórych Mr
Libertarian. Wszystkich anarchokapitalistycznych wolnoœciowców ³¹czy
przekonanie, ¿e pañstwo - po pierwsze - w najmniej skuteczny sposób zapewnia pewne, czêsto zmonopolizowane us³ugi, od s³u¿by zdrowia zaczynaj¹c, a na obronnoœci koñcz¹c, a po drugie, ¿e pañstwo - jedyny legalny
grabie¿ca, z natury nie jest w stanie siê ograniczaæ w swoich zach³annych
zapêdach, wrêcz przeciwnie - coraz bardziej bêdzie poszerzaæ katalog swoich „koniecznych” i w inny sposób „niemo¿liwych” do zapewnienia w spo³eczeñstwie us³ug. To oczywiœcie zwi¹zane jest z potrzeb¹ posiadania coraz
wiêkszych œrodków, a sk¹d one maj¹ siê znaleŸæ, jak nie z kieszeni obywateli? To równie¿ wymaga coraz wiêkszej armii absurdalnoprawowymyœlaczy,
opiniuj¹cych, decydentów, urzêdników, którzy w³adz¹ swych w¹tpliwych
autorytetów, piecz¹tek i podpisów dokonaj¹ redystrybucji œrodków zrabowanych od obywateli na rzecz innych, w wiêkszoœci przejadaj¹c je, marnotrawi¹c, a czasem nawet defrauduj¹c. Co wiêcej prawo Parkinsona w po³¹czeniu z zasad¹ Petera pokazuje, ¿e nawet jeœli nie przybywa pracy i obowi¹zków, to i tak iloœæ urzêdników ¿ywio³owo wzrasta. A us³ugi - czêsto
zmonopolizowane - które ma zapewniæ pañstwo, pozostaj¹ na najni¿szym
mo¿liwym poziomie, tak, by spo³eczeñstwo nie za bardzo szumia³o o swoje.
Mo¿na dyskutowaæ z libertarianami, argumentowaæ, ¿e jednak pañstwo,
choæby to minimum, jak proponuj¹ wolnoœciowcy - minarchiœci jest konieczne
do podstawowej organizacji spo³eczeñstwa. Mo¿na zarzucaæ, ¿e ich propozycje zorganizowania porz¹dku publicznego wykazuj¹ cechy utopijne. Z jednym jednak z pewnoœci¹ mo¿na siê zgodziæ. Pañstwo jest niewydolne w wielu dziedzinach i nie zarz¹dza finansami tak, jak zarz¹dza³by zdrowy na
umyœle, w miarê logicznie i ekonomicznie myœl¹cy cz³owiek. I co za tym
idzie, pañstwo bêdzie wci¹¿ szukaæ sposobów pozyskania coraz wiêkszych
pieniêdzy od swych obywateli, czy to poprzez podwy¿ki podatków, ró¿ne
akcyzy, op³aty, winiety, vaty itd. Przecie¿ przyzwyczailiœmy siê do tego, ¿e
jesteœmy co najmniej dwukrotnie opodatkowani, ¿e id¹c do jakiegokolwiek
urzêdu za³atwiæ jak¹œ sprawê, musimy siê przygotowaæ, ¿e bêdzie pobrana
op³ata (przyk³ady pierwsze z brzegu - prawo jazdy, dowód rejestracyjny,
KRS). Choæ podatek i ubezpieczenia spo³eczne s¹ od nas œci¹gane regularnie. Lekarz te¿ tylko w teorii nas dodatkowo nic nie kosztuje. A op³aty za
przejazdy autostradami? Podwy¿szona akcyza na alkohole, tytoñ, oleje opa³owe, paliwo, gaz, wêgiel, koks…? Podwy¿szony VAT? (Swoj¹ drog¹ ustawa o podatku od towarów i us³ug to majstersztyk. Sen wariata). A nowe
pomys³y liberalnego ponoæ rz¹du, by wprowadzaæ kolejne op³aty takie
jak op³aty drogowe, op³aty dworcowe, „Bykowe”, podatek bankowy,
akcyza na skutery i quady, oraz wiele innych? A co z niezrealizowanymi
obietnicami „wolnoœciowców” z PO - 3 x 15 proc. (VAT, PIT i CIT),
likwidacja podatku od dochodów kapita³owych, likwidacja abonamentu
RTV, likwidacja parapodatków? Fakty mówi¹ same za siebie. Na pazernoœæ pañstwa nic nie poradzimy. Jesteœmy na to skazani. Dopóki nie uda
siê zaszczepiæ w naszych europejskich, bij¹cych po lewej stronie sercach myœli, ¿e pañstwo to niekoniecznie coœ, co nale¿y czciæ jako apoteozê spo³eczeñstwa.

Piotr Œwi¹der-Kruszyñski
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List
Za poœrednictwem Odg³osów
Brzeszcz chcê zainteresowaæ
Urz¹d Gminy i Przychodniê Zdrowia przy ul. Pi³sudskiego w Brzeszczach brakiem windy dla pacjentów niepe³nosprawnych fizycznie.
Gabinety lekarskie na piêtrze s¹
dla nich niedostêpne. Jest to du¿¹
uci¹¿liwoœci¹ dla tych¿e pacjentów i ich rodzin. Próbowa³am t¹
spraw¹ zainteresowaæ Referat
Architektury i Budownictwa - nic
z tego. Odes³ano mnie do Wydzia³u Architektury w Oœwiêcimiu.
Poniewa¿ jestem osob¹ na wózku inwalidzkim, do Oœwiêcimia
nie pojadê. Dlaczego urzêdnicy
udaj¹, ¿e nie wiedz¹ o potrzebach
osób niepe³nosprawnych?

B. S.

Oddali krew
Klub Honorowych Dawców
Krwi dzia³aj¹cy przy KWK
„Brzeszcze” 8 lipca zorganizowa³
kolejn¹ akcjê oddawania krwi.
Na apel odpowiedzia³o 39 krwiodawców oddaj¹c 17 l 550 ml krwi.
Na kolejny Zarz¹d Klubu HDK zaprasza 9 wrzeœnia, tradycyjnie do
przychodni przy ul. Nosala w Brzeszczach, w godz. 8.00-10.30.
Wed³ug terminarza rocznego ostatnia akcja oddawania krwi odbêdzie
siê 10 listopada.

EP

W przychodni Zdrowia przy
ul. Pi³sudskiego nie ma windy inwalidzkiej, jednak pacjenci niepe³nosprawni przewo¿eni s¹ specjalnie przystosowanym do poruszania siê miêdzy piêtrami
wózkiem, tzw. schodo³azem. Gabinety lekarskie w ca³ym budynku s¹ wiêc dla nich dostêpne.

Dyrektor NZOZ „VIT
A”
„VITA”
Sp. z o.o. w Brzeszczach
lek. med. Marek Szczepanek
Budynek przychodni przy ul.
Pi³sudskiego jest przystosowany
do potrzeb osób niepe³nosprawnych mimo, i¿ nie posiada windy.
Budynek zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami wyposa¿ony jest w podjazd, którym
niepe³nosprawni klienci mog¹ dostaæ siê na parter, a miêdzy piêtrami oœrodka przewozi ich specjalnie przystosowany do tego wózek,
tzw. schodo³az.

Urz¹d Gminy

Informacja
Samorz¹d Osiedlowy nr 6, Œwietlica Oœrodka Kultury na os. Paderewskiego i KS „Górnik” Brzeszcze
zapraszaj¹ dzieci i m³odzie¿ w wieku 8-16 lat na Turniej Pi³ki No¿nej
organizowany 20 sierpnia na boisku
os. Paderewskiego.
Turniej rozpoczyna siê o godz. 14.00.
Zapisy w œwietlicy do 17 sierpnia.

Akwarium w OK
W holu g³ównym Oœrodka Kultury zainstalowano akwarium!
Warto przyjœæ, by zobaczyæ, jak zadomowi³y siê rybki, œlimaki, glonojady
i roœlinki. Rybki nie maj¹ jeszcze imion - i tu pojawia siê pole do popisu dla najm³odszych mieszkañców naszej gminy. Czekamy na Wasze propozycje do koñca wakacji. Najciekawsze pomys³y
imion zostan¹ nagrodzone. Zg³oszenia nale¿y
sk³adaæ w redakcji Odg³osów Brzeszcz osobiœcie
lub drog¹ elektroniczn¹.
Serdecznie zapraszamy!

Samorz¹d

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

(za wp³atê wadium, uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy
na konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach) lub gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy w Brzeszczach.

* wylicytowana cena nieruchomoœci zostanie powiêkszona o 23% VAT

Nieruchomoœci gruntowe nie s¹ obci¹¿one prawem osób trzecich.
1. W obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze
nieruchomoœci gruntowe, bêd¹ce przedmiotem
przetargu po³o¿one s¹:
- dzia³ka pgr 1510/8 w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnostoj¹cej, oznaczonym symbolem B.118.M3.,
- dzia³ki pgr 1510/9, pgr 1510/10, pgr 1510/11
oraz pgr 1510/12 pasem szerokoœci oko³o 5 m
wzd³u¿ swej pó³nocnej granicy w obszarze us³ugowo-przemys³owym oznaczonym symbolem
B.107.UP, pozosta³a czêœæ w obszarze zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnostoj¹cej, oznaczonym symbolem B.118.M3.
Ponadto nieruchomoœci po³o¿one s¹ w terenie
górniczym „Brzeszcze IV”.
2. Przetargi zostan¹ przeprowadzone 8 wrzeœnia
2011 r. w godzinach ustalonych w tabeli w kolumnie 7 w budynku Urzêdu Gminy w Brzeszczach przy ul. Koœcielnej 4, pokój nr 127.
3. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium najpóŸniej do 6 wrzeœnia 2011 r. przelewem na konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach: BS
O/Brzeszcze 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005

Informacja
Og³oszenie Burmistrza Brzeszcz o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Wyzwolenia i Starowiejskiej w so³ectwie Przecieszyn, Gmina Brzeszcze.
Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r.,
poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Miejsk¹ w Brzeszczach uchwa³y nr VII/55/11 z 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Wyzwolenia i Starowiejskiej w so³ectwie Przecieszyn, Gmina Brzeszcze w trybie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar objêty opracowaniem obejmuje parcele o nr 134, 136, 153, 155, 157, 158, 161, 162,
163, 164, 166, 167, 174, 176, 177, 929, 933, 128/

Uwaga!
W przypadku wp³aty wadium na wybrane
dzia³ki nale¿y podaæ ich numery.
Wp³acenie wadium w wysokoœci 20 541,00 z³
upowa¿nia do brania udzia³u we wszystkich
przetargach ustnych nieograniczonych na
sprzeda¿ nieruchomoœci wymienionych w tabeli w wierszach od 1 do 5.
Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3
dni od dnia zamkniêcia lub odwo³ania przetargu
za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra,
a wp³acone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Wylicytowana kwota musi zostaæ wp³acona przez nabywcê przed zawarciem aktu notarialnego. Szczegó³owe informacje na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunalnego Urzêdu
Gminy w Brzeszczach przy ul. Koœcielnej 4; telefon ( 0-32 ) 7728571, 7728570.
Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podawania przyczyny.
3, 128/4, 128/5, 128/7, 129/2, 130/2, 131/2, 132/
2, 143/10, 143/11, 143/12, 143/13, 143/14, 143/
5, 143/7, 143/6, 143/8, 143/9, 146/1, 146/2, 147/
3, 147/4, 147/5, 148/1, 148/2, 151/8, 152/4, 152/
7, 152/8, 152/9, 154/2, 154/3, 159/14, 159/16,
159/20, 159/22, 159/24, 159/25, 159/26, 159/27,
169/1, 901/3, 901/6, 901/7, 902/3, 902/4, 903/
1, 904/2, 931/2, 931/3, 932/4, 932/6 po³o¿one
w rejonie ulic Wyzwolenia i Starowiejskiej w so³ectwie Przecieszyn, Gmina Brzeszcze, w granicach obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze (uchwa³a Nr XXXIII/313/05 Rady Miejskiej
w Brzeszczach z 21 grudnia 2005 r. z póŸniejszymi zmianami). Zainteresowani mog¹ sk³adaæ
wnioski do wy¿ej wymienionej zmiany planu,
na piœmie w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach (32-620 Brzeszcze, ul. Koœcielna 4) w terminie do 8 sierpnia 2011 r. Na podstawie art. 39
ust. 1 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa

Nowe projekty
w Gminie Brzeszcze
Dwa projekty z naszej gminy, z³o¿one w ramach naboru wniosków przeprowadzonego przez
Lokaln¹ Grupê Dzia³ania „Dolina So³y”, zosta³y ocenione pozytywnie przez Radê LGD i znalaz³y siê na tzw. wstêpnej liœcie rankingowej projektów dopuszczonych do dofinansowania.
S¹ to projekty z³o¿one przez Urz¹d Gminy
(„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
„Piecowisko” w Wilczkowicach”) oraz Oœrodek
Kultury („Przebudowa i remont Domu Ludowego w Skidziniu wraz z budow¹ przy³¹cza wód opadowych - etap I”) w czerwcu br. w naborze wniosków z zakresu dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dopuszczenie do dofinansowania oznacza przejœcie pierwszego etapu
oceny wniosków, poniewa¿ po ocenie dokonywanej przez LGD, wnioski trafiaj¹ do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego,
gdzie podlegaj¹ wnikliwej ocenie formalnej. Dopiero spe³nienie wymogów formalnych otwiera
drogê do podpisania umowy o dofinansowanie
realizacji projektu. Procedura oceny wniosków
powinna zakoñczyæ siê jeszcze w tym roku, co
oznacza - w przypadku uzyskania dofinansowania - mo¿liwoœæ realizacji projektów zgodnie z planem, czyli w roku 2012.
Zakres projektu „Budowa kompleksu sportoworekreacyjnego „Piecowisko” w Wilczkowicach”
obejmuje budowê boiska wielofunkcyjnego, ci¹gów pieszych, placu zabaw, monta¿ elementów
ma³ej architektury i roboty rozbiórkowe. Szacowany koszt to ok. 326 tys. z³ brutto, wnioskowana dotacja - ok. 212 tys. z³. Natomiast w ramach
projektu „Przebudowa i remont Domu Ludowego w Skidziniu wraz z budow¹ przy³¹cza wód opadowych - etap I” wykonane zostan¹ roboty remontowo-budowlane w budynku, wymiana grzejników instalacji C.O. oraz przebudowa instalacji
elektrycznej. Szacowany koszt wynosi ok. 380 tys.
z³ brutto, a wnioskowana dotacja ok. 247 tys. z³.

U.M.
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.
1277) zawiadamia siê o przyst¹pieniu do opracowania prognozy oddzia³ywania na œrodowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wyzwolenia i Starowiejskiej w so³ectwie Przecieszyn, Gmina
Brzeszcze. Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do projektu prognozy. Wnioski nale¿y sk³adaæ
na piœmie w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze przy ul. Koœcielnej 4
w terminie do 8 sierpnia 2011 r., ustnie do protoko³u b¹dŸ za pomoc¹ œrodków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail: gmina@brzeszcze.pl (bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym). Wniosek
powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków
jest Burmistrz Brzeszcz.
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Samorz¹d

Konkurs
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Placówka Terenowa w Oœwiêcimiu og³asza
konkurs w zakresie BHP pt. „BHP w rolnictwie - upadki”.
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ Czytelnicy,
którzy s¹ ubezpieczonymi w KRUS PT Oœwiêcimiu rolnikami lub domownikami. Dla uczestników konkursu przygotowano 5 pytañ i trzy warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawid³owy. Termin nadsy³ania odpowiedzi up³ywa
30 paŸdziernika 2011 r. Spoœród nades³anych
prawid³owych odpowiedzi w drodze losowania
zostanie wy³onionych trzech laureatów, dla których ufundowane zostan¹ atrakcyjne nagrody. Odpowiedzi prosimy przesy³aæ na adres:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
Placówka Terenowa w Oœwiêcimiu
Ul. Chopina 4
32-600 Oœwiêcim
z dopiskiem - KONKURS BHP
Pytania konkursowe oraz broszury nt. BHP mo¿na pobraæ na stanowisku informacyjnym w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Oœwiêcimiu.
Na kuponach konkursowych nale¿y wpisaæ imiê
i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu
kontaktowego. Uroczyste podsumowanie konkursu odbêdzie siê w siedzibie Placówki Terenowej
KRUS w Oœwiêcimiu.
Dane osobowe uczestników konkursu bêd¹ gromadzone i przetwarzane przez KRUS zgodnie
z ustaw¹ z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.
926 z póŸn. zm.).
Z powa¿aniem

Kierownik Placówki
Terenowej w Oœwiêcimiu
Urszula Hudzik
PYTANIA KONKURSOWE:
1. Jaka wysokoœæ jest uznawana za pracê na
wysokoœci:
a) 3 m,
b) 10 m,
c) 1 m.
2. Jazda na za³adowanej przyczepie jest:
a) niedozwolona,
b) dozwolona je¿eli ³adunek jest niewielki,
c) dozwolona, gdy jest dodatkowa ³awka.
3. Schody powinny posiadaæ z obu stron porêcz jeœli posiadaj¹ powy¿ej:
a) 5 schodów,
b) 7 schodów,
c) 10 schodów.
4. Drabina przystawna powinna byæ ustawiona do pod³o¿a pod k¹tem:
a) 55-70 stopni,
b) 65-75 stopni,
c) 75-85 stopni.
5. Jak powinny byæ zakoñczone u do³u pod³u¿nice drabiny na betonowym pod³o¿u:
a) na ostro,
b) z nak³adkami gumowymi,
c) nie ma to znaczenia.
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Komunikat dla rolników

Og³oszenie
Zapraszamy do
sprawdzenia swojej
wiedzy z zakresu BHP
w rolnictwie.
Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego Placówka Terenowa w Oœwiêcimiu informuje, ¿e 18 wrzeœnia
2011 r. w miejscowoœci Malec w trakcie do¿ynek powiatowych Powiatu Oœwiêcimskiego,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
w czasie prezentacji stoiska informacyjnego,
przeprowadzi konkurs testowy pt. „BHP w gospodarstwie rolnym - upadki”. Zapraszamy
pe³noletnich uczestników imprezy do wziêcia
udzia³u w konkursie. Laureatom konkursu
wrêczone zostan¹ cenne nagrody.

KRUS

Burmistrz Brzeszcz przypomina, i¿ uprawa maku i konopi obostrzona jest rygorami
ustawy 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z póŸniejszymi zmianami), na podstawie której w roku 2011,
podobnie jak w latach poprzednich, na terenie
Gminy Brzeszcze obowi¹zuje ca³kowity zakaz
uprawy maku i konopi w³óknistych na tzw. „potrzeby w³asne”. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
w Wydziale Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony
Œrodowiska UG w Brzeszczach przy ul. Koœcielnej 4,
32-620 Brzeszcze, pok. 213
lub pod nr telefonu 032 77
28 576 w godz. pracy urzêdu, tj. pon. 7.00-17.00, wt.
- pt. 7.00-15.00.

Burmistrz Brzeszcz
Teresa Jankowska

Konopie

65-lecie OSP Przecieszyn
niejszym wydarzeniem jubileuszu by³o jednak
wrêczenie nowego sztandaru ufundowanego przy
wspó³udziale burmistrz Brzeszcz Teresy Jankowskiej, stra¿aków oraz so³ectwa Przecieszyn. Nowa
chor¹giew zosta³a poœwiêcona przez proboszcza
Jacka Przyby³ê i przekazana na rêce pocztu sztandarowego. Tym samym po¿egnano sztandar pochodz¹cy z 1950 roku. Ma on zostaæ umieszczony w Izbie Pamiêci. Akt nadania nowego god³a
Tegoroczne obchody odby³y siê w sobotnie
zosta³ odczytany przez Edmunda Kalfasa. W tym
popo³udnie na terenie przyleg³ym do budynku
wa¿nym dniu stra¿acy otrzymali wyró¿nienia.
OSP w Przecieszynie. Zaproszono na nie mieszSrebrny medal za zas³ugi dla po¿arnictwa dosta³
kañców, którzy mogli przyjœæ z ca³ymi rodzinadruh Rafa³ Bu³ka, br¹zowe otrzymali zaœ Bernarmi, a tak¿e wielu goœci zwi¹zanych z dzia³alnoda Tomaszek, Danuta Bu³ka, Agnieszka Merta,
œci¹ stra¿y. Wœród przyby³ych znaleŸli siê m.in.
S³awomir Piotrowski, Irena Wolas i Zofia WojPose³ Parlamentarnego Klubu Stra¿ackiego Benowska. Najm³odsze druhny odœpiewa³y pieœñ
ata Szyd³o, wiceprezes wojewódzkiego Zarz¹du
„Rycerze Floriana”, pozosta³e dzieci z zespo³u
OSP, a zarazem prezes powiatowego Zarz¹du OSP
szkolno-przedszkolnego wyg³osi³y okolicznoEdmund Kalfas, prezes gminnego Zarz¹du OSP
œciowe wiersze. Na zakoñczew Brzeszczach W³adys³aw
nie oficjalnej czêœci obchoDrabek, burmistrz Brzeszcz
dów rocznicowych odby³a
Teresa Jankowska, Naczelnik
siê defilada oddzia³ów pieWydzia³u Obywatelskiego
szych oraz zmotoryzowaIwona Stykowska, so³tys Przenych, w której wziê³y udzia³
cieszyna Czes³aw Smó³ka oraz
pododdzia³y z terenu gminy
cz³onkowie Rady So³eckiej
Brzeszcze oraz powiatów
i Przewodnicz¹cy Rady Miejoœwiêcimskiego, bielskiego
skiej Jacek Wawro. Wszysti pszczyñskiego. Po zakoñkich przyby³ych powita³ Boleczeniu uroczystoœci goœcie zos³aw Szalkowski, przewodnistali zaproszeni na wspólny
cz¹cy Komisji Rewizyjnej. Po
posi³ek, a póŸniej mogli bawiæ
przywitaniu goœci przypomniasiê na zorganizowanym z tej
no historiê OSP w Przecieszyokazji festynie stra¿ackim.
nie, która rozpoczê³a siê w 1946
Jak mówi Bronis³aw Szalroku, choæ budynek remizy wykowski, bêd¹cy cz³onkiem
budowany w czynie spo³eczstra¿y od 1971 roku:
nym przez mieszkañców odda- Obchody rocznicy powstano do u¿ytku 19 wrzeœnia 1948. Z nowym sztandarem
nia stra¿y to œwietna okazja, aby powspomiStra¿acy z Przecieszyna mog¹ pochwaliæ siê suknaæ to co ju¿ minê³o oraz podzieliæ siê z kolecesami, m.in. wicemistrzostwem Polski w 2008 r.
gami i mieszkañcami sukcesami i planami na
w krajowych zawodach sportowo-po¿arniczych
przysz³oœæ. Jesteœmy dumni z tego co w przezdobytym przez kobiec¹ dru¿ynê. W czasie uroci¹gu tych lat uda³o nam siê osi¹gn¹æ. Z nieczystoœci druh Rafa³ Bu³ka z³o¿y³ na rêce Edcierpliwoœci¹ czekamy na kolejn¹ okr¹g³¹
munda Kalfasa raport, odby³ siê tak¿e przegl¹d
rocznicê.
przyby³ych pododdzia³ów. PóŸniej nast¹pi³o
Barbara Bajorek
wci¹gniêcie flagi pañstwowej na maszt. Najwa¿23 lipca mia³ miejsce uroczysty jubileusz dzia³alnoœci Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Przecieszynie. Ka¿da taka jednostka jest
nieod³¹cznie zwi¹zana z codziennym ¿yciem
mieszkañców. Z uwagi na swoj¹ dzia³alnoœæ
i poœwiêcenie, stra¿acy bez w¹tpienia zas³uguj¹
na uwagê i docenienie.

Strony internetowe polskich wsi

Komunikat

Portal internetowy wsiepolskie.pl zaprasza do wspó³tworzenia Interaktywnej Encyklopedii Wsi i Regionów. To miejsce do opisania i wypromowania swojej miejscowoœci,
siebie, gospodarstwa, przedsiêbiorstwa, organizacji czy instytucji. To równie¿ okazja do
poznania polskich wsi i regionów.

Informujê, ¿e od 15 lipca do 19 sierpnia
2011 r. z przyczyn obiektywnych nie bêdzie
mo¿liwe wydawanie decyzji w sprawie
nadania numeru identyfikacji podatkowej
(NIP-4) dla osób fizycznych nie prowadz¹cych samodzielnie dzia³alnoœci gospodarczej
jak i dla innych podmiotów gospodarczych za
wyj¹tkiem osób fizycznych rozpoczynaj¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Jednoczeœnie informujê, ¿e w zwi¹zku z planowanym na 1 wrzeœnia 2011 r. wejœciem w ¿ycie znowelizowanych przepisów ustawy z 13 paŸdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz.
2681, z póŸn. zm.), numerem NIP pos³ugiwaæ
siê bêd¹ tylko osoby fizyczne i podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz podatnicy podatku od towarów i us³ug (VAT). Identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych
nie prowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej
i nie bêd¹cych podatnikami podatku VAT, bêdzie numer PESEL.

Na portalu znajduj¹ siê ju¿ podstawowe informacje o gminie Brzeszcze wraz ze statystycznym
portretem terytorium. Na opracowanie czekaj¹ so³ectwa. Pomys³odawcy portalu chc¹ wyprowadziæ
polskie wsie z informacyjnego zaœcianka na internetowe salony, wyrównuj¹c szanse i otwieraj¹c
niespotykane dot¹d mo¿liwoœci. Portal wsiepolskie.pl to wyj¹tkowe miejsce umo¿liwiaj¹ce ³atwe,
bezp³atne i kompleksowe zaistnienie wsi oraz jej
mieszkañców w internecie. To pionierskie przedsiêwziêcie nie ma jeszcze ani odpowiednika ani
naœladowcy. Wyró¿niaj¹ je innowacyjne projekty
autorskie s³u¿¹ce integracji rozproszonej spo³ecznoœci wiejskiej. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje Interaktywna Encyklopedia Wsi i Regionów oraz
serwis spo³ecznoœciowy Sami Swoi. Struktura portalu zbudowana jest na uniwersalnym schemacie

Naczelnik Urzêdu Skarbowego
Barbara W
olf
Wolf

Inskrypcje

(cz. II)

której ca³oœæ zamyka ponownie znak rozpoczynaj¹cy, znany ju¿ z dzwonu brzeszczañskiego.
Odnoœnie samej redakcji literowej, pocz¹tek o rex
gloria veni cum pace bez zastrze¿eñ, jednak u pocz¹tku drugiej czêœci k³opot przy iesus, trzech
pierwszych laskach, podobnie przy drugim s³owie cristus, mo¿liwym do odczytania dopiero od
litery stus i dalszy zniekszta³cony odlew rozdzielnika mo¿liwym do odczytania Maria. Dalej ju¿
wyraŸnie inri oraz data oddzielona od tekstu plakietk¹ okr¹g³¹ (to nowoœæ); w dacie nie oddzielono poszczególnych cyfr, traktuj¹c j¹ jako ca³oœæ z poprzedzaj¹cym tekstem, który zamyka
znany nam ju¿ znak firmowy tej odlewni. Po
wspó³brzmi¹cej czêœci pierwszej „o rex gloria veni
cum pace” jak przy pierwszym dzwonie, przy
znacznie wiêkszym (580 kg) dzwonie Bestwiny oraz innym zamówieniu zwi¹zanym zapewne
z rang¹ i znaczeniem oraz ¿yczeniem zamawiaj¹-

Brzeszcze; Koœció³ legendarny p. w. œw. Otylii

Inskrypcja sk³ada siê z 6 s³ów i 4 skrótów literowych oddzielonych 13 rozdzielnikami, przyczym
2 z nich rozpoczynaj¹ i koñcz¹ wezwanie. O ile
pierwsza czêœæ orex gloria veni cum pace, pod
wzglêdem literowym i redakcyjnym nie budzi
zastrze¿eñ, ju¿ litera ostatnia skrótu inri jest odwrócona ty³em do przodu. Przy s³owie nastêpnym
odczytanym wczeœniej b³êdnie shefus, obecnie,
o ile pierwsze dwie litery s¹ poprawne (jedynie
a z brakiem szczegó³ów), dalsze trzy ju¿ nie do
odczytania ³¹cznie z czwart¹, która ponownie jest
odwróconym „i”. W ca³oœci zapewne bêdzie to
atrybut s³awi¹cy po krótkim inri imiê Maria, koñcz¹ce ca³oœæ wezwania rozpoczynaj¹cym go znakiem tej odlewni.
Bestwina; Koœció³ NMP
Dzwon zarekwirowany 21 lipca1941 r. pod Nr
25-2-375 C powróci³ 5 lipca 2010 r.
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Inskrypcja zawiera 8 s³ów literowych wypisanych
w minusku³ach gotyckich, których wszystkie s³owa i skróty literowe zosta³y oddzielone owym
charakterystycznym znakiem odlewni w postaci
kwadraciku wyd³u¿onego na naro¿nych poprzecznych. Tu jednak napis wezwania zosta³ oddzielony od koñcz¹cej go daty okr¹g³¹ plakietk¹, po

Fot. T. S. Lewczak

Dzwon zarekwirowany pod Nr 25-17-73 C z kaplicy w Górze 26 stycznia 1940 r. powróci³ do
koœcio³a p.w. œw. Urbana w Brzeszczach 22 kwietnia 2008 r.
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*Zarówno liternictwo jak i plakietka (gmerk) s¹
przedmiotem dalszego studium.

cego, komponowano czêœæ drug¹ tego wezwania.
Tu widzimy zmiany w tekœcie, co ju¿ wymaga³o
nowej formy. Tê wykonywa³ osobno poprzedni
artysta, st¹d drobne ró¿nice w kroju kszta³tów poszczególnych liter.
Przy wspólnej chronologii obydwu dzwonów
gotyckiego œredniowiecza XV/XIV wieku oraz
ich wspólnej lokalizacji, bliskich sobie miejscowoœci na terenie ówczesnego ksiêstwa oœwiêcimskiego (ju¿ po wykupieniu go w 1457 roku przez
króla polskiego Kazimierze Jagielloñczyka od
ksiêcia oœwiêcimskiego), bardzo wa¿n¹ jest tu
data (1504) umieszczona na dzwonie z Bestwiny.

opisowym, wspólnym dla pojedynczej wsi oraz
dla ca³ej Encyklopedii. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu ka¿dy jednostkowy wpis na stronie wsi staje
siê cz¹stk¹ bazy informacyjnej Interaktywnej Encyklopedii Wsi i Regionów, dostêpn¹ zarówno za
poœrednictwem uniwersalnych wyszukiwarek internetowych, jak te¿ poprzez bardzo praktyczn¹ regionalno-tematyczn¹ wyszukiwarkê portalu, opart¹
w³aœnie na schemacie opisowym. Portal wsiepolskie.pl jest swego rodzaju spisem z natury, inwentaryzacj¹ aktualnego stanu posiadania polskich wsi
(jej zabytków, walorów przyrodniczych, instytucji,
mo¿liwoœci gospodarczych, potencja³u spo³ecznego itd.). Informacje zamieszczone na portalu promuj¹ wieœ i staj¹ siê magnesem przyci¹gaj¹cym
przedsiêbiorców, turystów, klientów, kupców, potencjalnych inwestorów czy pracodawców.

KW

Informacja
Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e 5 lipca
2011 r. podany zosta³ do publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie na tablicach og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach przy
ul. Koœcielnej 4, wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do oddania w dzier¿awê z przeznaczeniem na prowadzenie eksploatacji kruszywa. Wykazem zosta³a objêta czêœæ nieruchomoœci po³o¿onej w Przecieszynie, oznaczona numerem
dzia³ki 932/4 o pow. 697 m2.
Wykazy podlegaj¹ wywieszeniu na okres 21 dni.
Umo¿liwia nam poznanie fundatora dzwonu, zarazem lokatora koœcio³a. Gdy przyjmujemy tu,
co w pe³ni wiarygodne, Jana Myszkowskiego,
daj¹ce odniesienie do dzwonu Brzeszcz, zwracamy uwagê na Piotra razem z ojcem, Miko³ajem
Myszkowskich.
Tu z du¿¹ pomoc¹ przychodz¹ nam, niestety niepublikowane, wyniki badañ dr Przemys³awa Stanki, mediewisty, który na szczêœcie przedstawi³ je
w formie wyk³adu w brzeszczañskim Stowarzyszeniu BRZOST (Odg³osy Brzeszcz 12/2009) pt.
„Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich
a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku”.
Dziêki temu poznajemy ród Myszkowskiego Miko³aja Herbu Jastrzêbiec, notariusza dworu ksi¹¿¹t oœwiêcimskich od 1475 w otoczeniu króla
polskiego Kazimierza Jagielloñczyka, póŸniej jednego z jego doradców, ju¿ z towarzysz¹cym mu
synem Piotrem, kasztelanem oœwiêcimskim, w latach 1484-1489 za s³u¿bê wojenn¹ na rzecz Korony Polskiej w Prusach nazwanym przez króla
„naszym dworzaninem królewskim”. Obecnie
wszelkie przes³anki wskazuj¹, ¿e czas Miko³aja
i Piotra Myszkowskich jest zgodny chronologicznie z datowaniem dzwonów które powróci³y na
ziemiê oœwiêcimsk¹ po przejœciach drugiej wojny. Mo¿na wiêc dopatrywaæ siê fundatora dzwonu Brzeszcz (w czasie brzeszczañskim Piotra a niewykluczone Miko³aja Myszkowskich) oraz wszystkich okolicznoœci z tym zwi¹zanych (K. Bielenin
2008). Zapewne to tylko kwestia czasu do pe³nego wyjaœnienia legendarnej historii z „Pola przy
koœció³ku” w Brzeszczach.

Prof. Kazimierz Bielenin
Odg³osy Brzeszcz
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Prawo kanoniczne

Pro nullitate

(cz. II)

Od dzisiaj zostaje ci dana na
zawsze
Ksiêga Tobiasza
Protokó³ rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem ma³¿eñstwa mo¿e pomóc w wychwyceniu niektórych
nieprawid³owoœci jeszcze przed planowanym
œlubem.
W tym wzglêdzie potrzebnych wyjaœnieñ udzieli³ ks. Aleksander Smarduch, wikary w parafii œw.
Urbana w Brzeszczach. Pierwsza strona protoko³u
zawiera podstawowe dane (adres zamieszkania,
imiona rodziców, itp.), dalsze odpowiedzi i pytania nie s¹ ju¿ tak oczywiste. Punkt II dokumentu traktuje w³aœnie o przeszkodach ma³¿eñskich.
W koœciele katolickim uœwiêcony zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny zak³ada otwarcie na potomstwo:
- Czy narzeczona/y nie ma w¹tpliwoœci co do stanu swego zdrowia? Czy uwa¿a, ¿e bêdzie móg³/
mog³a mieæ w³asne dzieci? Czy nie ma w¹tpliwoœci co do zdolnoœci do wspó³¿ycia ma³¿eñskiego?
Punkt III natomiast zawiera pytania dotycz¹ce
„wad oœwiadczenia woli zawarcia ma³¿eñstwa”.
Narzeczeni wypowiadaj¹ siê:
- Czy chc¹ zawrzeæ ma³¿eñstwo zgodnie z nauk¹
Koœcio³a jako jedno i nierozerwalne do œmierci?
Czy dopuszczaj¹ rozejœcie siê w wypadku trudnoœci w ma³¿eñstwie?
Wyjaœnienie powy¿szych kwestii w za³o¿eniu ma
naturalnie zapobiec pochopnym decyzjom i raz
jeszcze podkreœliæ nieodwo³alnoœæ decyzji oraz
uœwiadomiæ ci¹¿¹c¹ na niej odpowiedzialnoœæ.
Nie ma „prób”, z których mo¿na siê wycofaæ jeœli zabawa w dom siê nie spodoba lub znudzi.
Koœció³ wcale nie ukrywa, ¿e zawarcie ma³¿eñstwa to rzucenie siê na g³êbok¹ wodê, wrêcz przeciwnie: podkreœla ów fakt. Nastêpnie padaj¹ pytania o zdrowie narzeczonych:
- Czy w ich rodzinach nie by³o przypadków choroby psychicznej? Czy s¹ przekonani o w³asnym
zdrowiu psychicznym?
Warto podkreœliæ, ¿e zatajenie prawdy - odnoœnie wszystkich przewlek³ych lub dziedzicznych
schorzeñ - mo¿e staæ siê podstaw¹ do stwierdzenia niewa¿noœci. Wa¿ne pytanie dotyczy równie¿
uzale¿nieñ:
- Czy narzeczony/a nie nadu¿ywa alkoholu lub innych œrodków odurzaj¹cych? Czy nie jest od nich
uzale¿niony/a? Czy druga strona o tym wie?
Rzadko, ale jednak zdarzaj¹ siê podobne przypadki
- dopiero po œlubie okazuje siê, ¿e wczeœniejsza
sk³onnoœæ do zakrapianych imprez ma niestety równie¿ g³êbsze pod³o¿e. Nietrudno przewidzieæ, jak
tego typu uzale¿nienia wp³ywaj¹ na ¿ycie rodzinne.
Niezwykle istotn¹ kwesti¹ pozostaje wolna, niczym
nieskrêpowana wola przysz³ych ma³¿onków. Koœció³ k³adzie g³ówny nacisk na to, by decydowano siê na zawarcie ma³¿eñstwa bez nacisków
zewnêtrznych i podpowiedzi osób trzecich. Chêæ
ma wyp³ywaæ tylko i wy³¹cznie z wewnêtrznego przekonania - czyli innymi s³owy: mi³oœci…
- Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia, np. wzglêdy materialne, spo³eczne, obawa znies³awienia?
Ostatni aspekt mo¿e odnosiæ siê do sytuacji kiedy
niezamê¿na dziewczyna jest w ci¹¿y. Koœció³ wbrew niektórym obiegowym opiniom - nie nama-
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wia w takich wypadkach do „œlubu za wszelka
cenê”. Przeciwnie, doradza wtedy szczególn¹
ostro¿noœæ w podejmowaniu decyzji. Wiadomo,
¿e jeœli ma³¿eñstwo nie bêdzie szczêœliwe, i tak
nie zapewni dziecku dorastania w normalnej atmosferze rodzinnej. Nie wolno tak¿e stawiaæ ¿¹dañ
warunkuj¹cych œlub - w protokole pojawia siê wiêc:
- Czy stawiane s¹ jakieœ wymagania, od których
uzale¿nia siê zawarcie lub trwanie ma³¿eñstwa?
Tym samym koœció³ wystrzega siê b³ogos³awienia zwi¹zków, których podstaw¹ jest na przyk³ad: wybuduj mi dom/ utrzymuj mnie/ mieszkamy u moich rodziców/ w ka¿d¹ rocznicê bêdziemy gdzieœ wyje¿d¿aæ. Naturalnie tego typu
ustalenia - od tych najpowa¿niejszych do mniej
istotnych - najlepiej omawiaæ przed œlubem, by
potem nie by³o niespodzianek.
Oczywist¹ przeszkod¹ w zawarciu ma³¿eñstwa s¹
œwiêcenia diakonatu lub kap³añstwa, podobnie
œluby zakonne, a tak¿e pokrewieñstwo krwi i pokrewieñstwo prawne. Osobne pytania odnosz¹
siê do tzw. ma³¿eñstw mieszanych, czyli takich,
w których na œlub z katolikiem lub katoliczka decyduje siê osoba innej wiary lub ateista/ka.
- Przyk³adowo w naszej parafii rocznie zawieranych jest oko³o 30 zwi¹zków ma³¿eñskich, dok³adnie: w roku 2010 - 31, 2009 - 30, 2008 - 27,
2007 - 24, 2006 - 30, podobnie wygl¹daj¹ dane
sprzed æwieræwiecza: rok 1985 - 32, 1984 - 25.
W ubieg³ym roku dwie pary zdecydowa³y siê na
wyst¹pienie o uznanie niewa¿noœci tego sakramentu. Czy to wiele…? Jeœli braæ pod uwagê
szczêœcie ma³¿eñskie, to na pewno o dwie za du¿o
- stwierdza ks. Aleksander.
Nakazujê nie ja, lecz Pan: ¿onie nie wolno odchodziæ od mê¿a, a jeœli ju¿ odejdzie, niech pozostanie
niezamê¿na albo niech pojedna siê z mê¿em. Tak
samo m¹¿ niech nie odchodzi od ¿ony (Œw. Pawe³)
Wiara katolicka jest czêsto uwa¿ana za jedno z najbardziej „wymagaj¹cych” wyznañ. Katolicy i katoliczki, którzy zdecydowali siê na rozstanie z ma³¿onkiem czy ma³¿onk¹, musz¹ liczyæ siê z konsekwencjami, jakie nak³ada na nich z³o¿ona przed
Bogiem przysiêga. Jeœli nie uzyskaj¹ uniewa¿nienia sakramentu, ¿yj¹ w separacji i mog¹ przystêpowaæ do Komunii pod warunkiem, ¿e nigdy nie
zwi¹¿¹ siê z nikim innym… Nietrudno wyobraziæ
sobie, jak wielu ludzi zadaje sobie i Bogu w podobnych sytuacjach ró¿ne pytania: Dlaczego, gdy na
przyk³ad dwoje wierz¹cych, skrzywdzonych przez
los (a raczej wspó³ma³¿onków) ludzi spotyka siê,
pokochuje i pragnie ¿yæ wed³ug przykazañ Bo¿ych,
nie mo¿e w pe³ni uczestniczyæ we mszy œwiêtej?
Albo jeszcze inaczej: gdy osoba stanu wolnego zakochuje siê w rozwodniku/ rozwódce? W takim
wypadku równie¿ nie jest dopuszczana do pe³nego
uczestnictwa we mszy, chocia¿ sama ¿adnej przysiêgi nie sk³ada³a. Czêsto u ludzi uczciwych i wra¿liwych pojawiaj¹ siê tak¿e dalsze w¹tpliwoœci: czy
ta moja mi³oœæ jest… „z³a”? Czy grzeszê, bêd¹c
z ni¹/ z nim? Jak mogê obra¿aæ Boga kochaj¹c i pragn¹c stworzyæ szczêœliw¹ rodzinê, chc¹c wychowywaæ moje dzieci wed³ug Jego przykazañ? Podobnych w¹tpliwoœci jest mnóstwo, niekiedy k³ad¹
siê cieniem na ca³ym dalszym ¿yciu i szczêœciu wielu
ludzi. Wiadomo, ¿e niektóre za³o¿enia w prze³o¿eniu na praktykê s¹ ró¿nie interpretowane w zale¿noœci od œrodowiska, pocz¹wszy od ultraka-

tolickiego, skoñczywszy na katolickich libera³ach.
W kwestii rozwodów stanowisko Koœcio³a jest
jednak jasne. Wbrew niektórym opiniom Koœció³
katolicki nie odtr¹ca rozwodników, którzy na
nowo zwi¹zali siê z kimœ innym. Stara siê pomóc w ich trudnej sytuacji, ale nie mo¿e modyfikowaæ swojej interpretacji s³ów Bo¿ych w ten
sposób, by wpasowywa³a siê w sytuacjê i jak
z automatu oczyszcza³a sumienie ludzkie. Czym
ró¿ni³by siê wtedy od wspomnianej aktorki-konwertytki? Oczywiœcie, ¿e jak w ka¿dej grupie
ludzi, tak i wœród ksiê¿y zdarzaj¹ siê przypadki
braku zrozumienia, a nawet umys³owo-emocjonalnego zacofania („Teraz twoja modlitwa nie
jest nic warta!”). Na szczêœcie generalny stosunek ksiê¿y do osób rozwiedzionych, którzy znajduj¹ siê ju¿ w innych zwi¹zkach, wygl¹da zupe³nie inaczej. Przy wielu koœcio³ach zak³adane
s¹ grupy potocznie nazywane niesakramentalnymi (choæ bardziej poprawna nazwa brzmi niekanoniczne). Tworz¹ je z regu³y ludzie ochrzczeni, którzy nie mog¹ zawrzeæ œlubu zgodnie z wymaganiami wiary katolickiej, chocia¿by tego
bardzo chcieli (jak sami siê okreœlaj¹). Przeszkod¹ dla nich jest to, ¿e jest uprzednio wziêli
œlub w Koœciele, rozwiedli siê, a nastêpnie ponownie zawarli ju¿ tylko zwi¹zek cywilny. Wynikaj¹ce st¹d pytania, w¹tpliwoœci oraz ogólna
sytuacja sk³aniaj¹ wierz¹cych do poszukiwania
wsparcia. Oferuje je Duszpasterstwo Osób ¯yj¹cych w Zwi¹zkach Niesakramentalnych w Bielsku-Bia³ej, które zaprasza na spotkania w ka¿d¹
trzeci¹ niedzielê miesi¹ca o godz. 14.45 w kaplicy Mi³osierdzia Bo¿ego przy koœciele Œw.
Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Bia³ej, (ul.
Œw. Maksymiliana Kolbego 1). Wspólnot¹ opiekuje siê ks. Krzysztof Bojan.*
Decyduj¹c siê na z³o¿enie wniosku do s¹du koœcielnego nale¿y przede wszystkim pamiêtaæ, ¿e
stwierdzenie niewa¿noœci sakramentu w ¿adnym
razie nie jest wygodn¹ furtk¹ do za³o¿enia drugi
raz bia³ej sukni czy œlubnego garnituru.
- W tym procesie chodzi o ustalenie prawdy dotycz¹cej wa¿noœci zwi¹zku, który siê rozpad³, nie bierze siê pod uwagê wzglêdów „jak siê teraz ¿yje”,
kto jest winien. Niektórzy na przyk³ad ukrywaj¹,
¿e s¹ w nowym zwi¹zku. Niech powiedz¹ otwarcie, nie ma wiêkszego znaczenia, czy ¿yj¹ teraz
pobo¿nie czy niepobo¿nie, nikt te¿ nie weŸmie
sêdziów na litoœæ, ¿e teraz ³adnie chodzi do koœcio³a - nie, chodzi tylko i wy³¹cznie o prawdziw¹
odpowiedŸ na pytanie, czy w przesz³oœci zwi¹zek
by³ zawarty wa¿nie czy te¿ nie. W rozwodzie przed
s¹dem cywilnym chodzi o stwierdzenie, ¿e miêdzy ma³¿onkami nast¹pi³ zupe³ny i trwa³y rozk³ad
po¿ycia ma³¿eñskiego, natomiast w s¹dzie koœcielnym o fakt, czy/¿e ono nigdy nie istnia³o. Akcent
prze³o¿ony jest na przesz³oœæ, dok³adnie na chwilê zawarcia ma³¿eñstwa. W s¹dzie cywilnym wa¿ne jest co m¹¿ i ¿ona robi¹ teraz, w koœcielnym to,
co dzia³o siê wczeœniej. Tu liczy siê jedynie prawda - zapewnia ks. Piotr**.

Katarzyna Senkowska
*Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronie: http:/
/www.niesakramentalni.duszpasterstwa.bielsko.pl/
** doktor nauk prawnych (prawo kanoniczne), kap³an diecezji bielsko-¿ywieckiej, wyk³adowca Uni-

wersytetu Papieskiego Jana Paw³a II i Instytutu
Teologicznego w Bielsku-Bia³ej, sêdzia diecezjalny zajmuj¹cy siê procesami koœcielnymi o stwierdzenie niewa¿noœci ma³¿eñstwa.
BIBLIOGRAFIA TEMATU:
P. Bianchi, Kiedy ma³¿eñstwo jest niewa¿ne?, Wydawnictwo „M”, Kraków 2006.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, tekst
³aciñsko–polski, Pallotinum, Poznañ 1984
P. Kroczek, Ma³¿eñstwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim [w:] Ró¿ne oblicze rodziny, red. ks. Antoni Œwierczek, Kraków 2010.
A. Sobczak, Proces o stwierdzenie niewa¿noœci
ma³¿eñstwa koœcielnego, Gniezno 2001.

„Têcza” dla mam
„Jest jedna mi³oœæ, która nie liczy
na wzajemnoœæ, nie szczêdzi ofiar,
p³acze a przebacza, odepchniêta
wraca. To mi³oœæ macierzyñska”
J.I. Kraszewski
Jak m¹dre i piêkne s¹ s³owa pisarza wypowiedziane bardzo dawno temu, brzeszczañskie
mamy przekona³y siê 29 maja 2011 r. Tego dnia
zespó³ „Têcza” zaprosi³ nas na swój koncert
z okazji Dnia Matki. Sala wype³ni³a siê niemal
po brzegi. Przysz³y mamy bardzo m³ode (z dzieæmi), trochê starsze i te których mamy ju¿ dawno
odesz³y. Kiedy pop³ynê³y pierwsze melodie piosenek znanych nam kiedyœ w m³odoœci, wzruszeniom nie by³o koñca. Panie artystki piêknie recytowa³y wiersze o mamach, a by³y to s³owa tak
ciep³e i wzruszaj¹ce, ¿e przypomina³y tê najpiêkniejsz¹ mi³oœæ ¿ycia - mi³oœæ macierzyñsk¹. Starsze pokolenie têskni do takich w³aœnie melodii,
które wzruszaj¹, koj¹ serce i duszê - a dzisiaj tak
trudno je us³yszeæ, s¹ zapominane. Dlatego jesteœmy wdziêczni naszej „Têczy” za piêkn¹ lekcjê
wychowawcz¹, która tak zbli¿y³a zebranych na
sali. Drug¹ czêœæ repertuaru wype³ni³y „Melodie
cygañskie”. Piêkne cyganki i dostojni cyganie zachêcili do wspólnego œpiewania.
Dziêkujemy „Têczy” za przepiêkny wystêp, a zarazem pozostajemy pe³ni podziwu dla Pañ i Panów, którzy bezinteresownie i z wielk¹ pasj¹ pracuj¹ w swoim zespole. „Mi³oœci do matki siê nie
sp³aca, tê mi³oœæ trzeba przekazaæ swoim dzieciom”. Wy nam o tym przypomnieliœcie. „Têczo”,
trwaj nad Brzeszczami.

M. J.

Sobotnia „Biesiada z piosenk¹”
9 lipca mia³a miejsce jedenasta ju¿ Biesiada z piosenk¹, zorganizowana tradycyjnie na
terenie Brzeszcze-Lipki. Spotkanie zosta³o zrealizowane przy wspó³pracy Oœrodka Kultury
w Brzeszczach, Samorz¹du Osiedlowego nr 3,
Ko³a Gospodyñ Wiejskich Brzeszcze, Kó³ka
Rolniczego, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
Brzeszcze oraz Zespo³u Brzeszczanki.
Biesiada jest imprez¹ cykliczn¹ o charakterze pikniku rodzinnego. Stwarza niepowtarzaln¹
okazjê do zapoznania siê z twórczoœci¹ folklorystyczn¹ gminy. Dziêki temu zespo³y ludowe
maj¹ mo¿liwoœæ zaprezentowania swoich umiejêtnoœci zarówno wokalnych jak i tanecznych.
Cz³onkowie zespo³ów mog¹ w ten sposób równie¿ zacieœniaæ ³¹cz¹ce ich wiêzi przyjaŸni oraz
wymieniaæ siê doœwiadczeniami. Z myœl¹ o najm³odszych mieszkañcach Brzeszcz zorganizowano sprawnoœciowy tor przeszkód, który przygotowali animatorzy z OK. Dzieciaki z zapa³em
przyst¹pi³y do pokonywania kolejnych konkurencji skrupulatnie wype³niaj¹c swoje karty
startowe. Ka¿dy z uczestników bior¹cych udzia³
w sportowych zmaganiach otrzymywa³ ma³y
upominek, który móg³ sobie samodzielnie wybraæ. Wielkie zainteresowanie wzbudzi³ równie¿
dmuchany smok, na którym dzieci niestrudzenie hasa³y przez ca³y czas trwania sobotniej zabawy. W koñcu nadszed³ czas na oficjalne rozpoczêcie imprezy. Przyby³ych uczestników oraz
zgromadzon¹ widownie przywita³a Danuta Korciñska z OK. Nastêpnie zaprezentowa³y siê zespo³y z terenu gminy: Brzeszczanki, Jawiszowianki, Przecieszynianki, Paœwiszczanie oraz
Skidzinianie, które przy akompaniamencie instruktora W³adys³awa Wróblewskiego wykona³y kilka utworów. Jak mówi kierowniczka zespo³u Skidzinianie Danuta Bielenin:
- Spotkania pod Lipkami s¹ okazj¹ aby poæwiczyæ, oswoiæ siê ze scen¹ przed przegl¹dami
muzycznymi. Przede wszystkim traktujemy je
jako swojego rodzaju hobby i pasjê wymagaj¹ce poœwiêcenia, ale zarazem sprawiaj¹ce wielk¹
satysfakcjê.
Po zakoñczeniu wspólnego pokazu cz³onków
KGW, swoje zdolnoœci prezentowa³a kapela Zasolanie. Podczas jej wystêpu zostali zaktywizowani goœcie spotkania, m.in. wiceburmistrz
Brzeszcz Arkadiusz W³oszek, dyrektor OK Ma³gorzata Wójcik oraz wiceprezes OSP Brzeszcze
Marek Zawadzki. Ide¹ by³o zaimprowizowanie
zmagañ muzycznych na wzór telewizyjnej Bitwy na g³osy. Ka¿da
z gwiazd mia³a za zadanie skompletowaæ
swoj¹ grupê, a nastêpnie wykonaæ wybrany
przez siebie utwór przy
wsparciu zespo³u Zasolanie. Amatorskie popisy
ocenia³o jury, w sk³ad którego wchodzili przedstawiciele zespo³ów Osieczanie i Kotlina. Arkadiusz W³oszek zaprezentowa³ siê w piosence „Malowany wóz”,

nastêpnie Ma³gorzata Wójcik przy wsparciu animatorów z OK porwa³a publicznoœæ swoj¹ interpretacj¹ numeru „Sz³a dzieweczka”. Ostatnia
pieœñ („Zagraj mi, piêkny Cyganie”) zosta³a wykonana przez Marka Zawadzkiego przy wsparciu cz³onków zespo³ów Brzeszczanki i Paœwiszczanie. Pod koniec zmagañ przy dŸwiêkach muzyki zaczyna³o bawiæ siê coraz wiêcej par. Po zaprezentowaniu umiejêtnoœci Zasolan nadesz³a
pora na przedstawienie przyby³ych goœci. W tym
roku spotkanie zaszczyci³y swoj¹ obecnoœci¹ kapele Osieczanie i Kotlina. W czêœci „Rozœpiewani s¹siedzi” ci pierwsi prezentowali swoje zdolnoœci wykonuj¹c ludowe utwory. Na wszystkich
du¿e wra¿enie zrobi³a jedna z ich solistek, a zarazem najm³odsza cz³onkini zespo³u Monika Mitoraj. Dla Moniki, œpiewaj¹cej od dwóch lat w zespole, nie by³ to pierwszy wystêp przed szersz¹
publicznoœci¹. Nie ukrywa³a jednak, ¿e mia³a tremê. Jak sama mówi:
- Lubiê wystêpowaæ i chcia³abym siê rozwijaæ
w tym kierunku. W zwi¹zku z tym planujê od
wrzeœnia rozpocz¹æ naukê w szkole muzycznej.
Do zesz³ego roku zespó³ wspó³pracowa³ ze Stanis³awem Grabowskim, znanym artyst¹ muzycznym. Obecnie nad rozwojem grupy czuwa Andrzej Luranc, a jego kierowniczk¹ jest Teresa
Luranc. W zesz³ym roku zostali oni uhonorowani Nagrod¹ Starosty otrzyman¹ w Oœwiêcimiu. Jako drugi z goœci zaprezentowa³a siê formacja Kotlina, która zosta³a za³o¿ona w marcu
bie¿¹cego roku. Jak na tak m³od¹ kapelê wykaza³a siê wielkim talentem i zachwyci³a widzów
swoim tañcem, wykonuj¹c m.in. mazura. Publicznoœæ z przyjemnoœci¹ ogl¹da³a artystów w pokazie tanecznym. Po wystêpach goœci zaprezentowa³ siê tak¿e brzeszczañski zespó³ Têcza. Wszyscy uczestnicy tegorocznej Biesiady otrzymali
pami¹tkowe dyplomy uczestnictwa. Nastêpnie
publicznoœæ dosta³a specjalnie przygotowane
œpiewniki i mog³a wspólnie œpiewaæ przy wtórze muzyki zespo³u Zasolanie. Wieczorem zgromadzeni mieli mo¿liwoœæ zabawy przy dŸwiêkach kapeli Bieruñskie Bajery, która gra³a do
póŸnych godzin wieczornych. W obecnych czasach, gdy zanika znajomoœæ folkloru i umiejêtnoœæ wykonywania tego typu muzyki, organizacja imprez o takim charakterze stanowi nie tylko œwietn¹ okazjê do zapoznania siê z ludow¹
twórczoœci¹, ale stwarza równie¿ mo¿liwoœæ
przyjemnego spêdzenia wolnego czasu z rodzin¹
i znajomymi.

Barbara Bajorek

Wykaszajmy chwasty
O tej porze roku dla rolników i ogrodników du¿ym problemem s¹ chwasty rosn¹ce na
nieu¿ytkach rolnych. Chodzi przede wszystkim
o osty, które szybko siê rozsiewaj¹ zanieczyszczaj¹c s¹siednie pola uprawne. S¹siedztwo tych
roœlin to du¿y problem dla tych, którzy posiadaj¹
pola uprawne, ogrody i szkó³ki. Wed³ug prawa
trudno jest nakazaæ wykoszenie chwastów. Dlatego te¿ jedynym i najbardziej skutecznym sposobem za³atwienia sprawy jest wspólna umowa
w³aœcicieli gruntów s¹siaduj¹cych co do likwidacji traw i samosiejek.

KW
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Historyczne decyzje
Polskoœæ jest drog¹ do cz³owieczeñstwa, a nie odwrotnie.
J. Tischner
Polskoœæ przetrwa³a w ponad wiekowym
zniewoleniu - dziêki narodowej elicie, dziêki ludziom, ich woli, samozaparciu, g³êbokiemu patriotyzmowi. Polityczne, kulturowe i gospodarcze dzia³ania skutecznie kszta³towa³y œwiadomoœæ
rodaków w czasie zaborów. Rosja, Prusy i Austria zniewoli³y Polskê z planem wykorzystania
gospodarczego i wynarodowienia. Zarówno epoka napoleoñska, której oddaliœmy tysi¹ce ofiar,
jak i powstania narodowowyzwoleñcze, nie przynios³y wolnoœci. Decyzje Kongresu Wiedeñskiego, dziel¹ce Europê po upadku Napoleona, przetrwa³y sto lat. Zapowiedzi¹ zmian by³a rewolucja naukowo-techniczna, walka o tani¹ si³ê robocz¹, nowe rynki zbytu oraz zjednoczenie W³och
i Niemiec, które nie bra³y udzia³u w kolonialnym
podziale œwiata. Ambicje polityczne i gospodarcze tych pañstw doprowadzi³y do powstania nowych uk³adów polityczno-militarnych: Trójprzymierza (Niemcy, W³ochy i Austro-Wêgry) oraz
Trójporozumienia (Francja, Rosja i Wielka Brytania). Celem Trójprzymierza by³ nowy podzia³
œwiata, Trójporozumienie zainteresowane by³o
utrzymaniem istniej¹cego stanu rzeczy. To nieuchronnie prowadzi³o do wojny, która przynios³a miliony ofiar, ale da³a równie¿ mo¿liwoœæ
odzyskania niepodleg³oœci wielu narodom Europy, w tym te¿ polskiemu. Konflikt zaborców skaza³ nas na udzia³ w wojnie po obu stronach. Polak musia³ walczyæ z Polakiem, bêd¹c ¿o³nierzem
armii rosyjskiej, niemieckiej czy austro-wêgierskiej. Wrogie strony wykorzystywa³y nas, oferuj¹c mglist¹ obietnicê niepodleg³oœciw zamian za
walkê w ich armiach. Do rozpêtania konfliktu
par³y wojskowe ko³a niemieckie. Genera³owie

wychodzili bowiem z za³o¿enia, ¿e wojna i tak
jest nieunikniona. Latem 1914 roku niemiecki
genera³ Helmut von Moltke stwierdzi³: „Wszelka
zw³oka oznacza os³abienie naszych szans”. Dalej
wydarzenia nabra³y tempa. Serbiê popar³a Rosja,
og³aszaj¹c mobilizacjê, a 31 lipca Niemcy wystosowa³y ultimatum do rz¹du rosyjskiego, domagaj¹c siê przerwania mobilizacji. Otrzymawszy odpowiedŸ odmown¹, 1 sierpnia wypowiedzia³y wojnê Rosji, a 3 sierpnia Francji. Nastêpnego dnia do wojny przyst¹pi³a Wielka Brytania.
Latem 1914 roku rozpoczê³a siê wojna, która
mia³a trwaæ 4 lata, a ka¿dy jej dzieñ poch³ania³ 5
tysiêcy ofiar. Bitwy toczy³y siê na dwóch frontach: zachodnim i wschodnim. W 1914 roku dzia³ania na tym drugim doprowadzi³y do powstania
nowej sytuacji - ciê¿ar prowadzenia wojny
spocz¹³ na armii austriacko-wêgierskiej. G³ówne
uderzenie przeciw tym oddzia³om przeprowadzi³y wojska rosyjskie ksiêcia Miko³aja Miko³ajewicza na „galicyjskim” odcinku frontu, odnosz¹c
tam znaczne sukcesy (zajêcie Krakowa). Natomiast w Prusach Wschodnich Niemcy zatrzymali
ofensywê rosyjsk¹ rozbijaj¹c jej si³y w bitwie pod
Tannenbergiem (stoczonej w dniach 26-30 sierpnia 1914 roku). Œci¹gniête pospiesznie z zachodu dywizje niemieckie genera³a Paula Hindenburga wspar³y wojska austriackie na po³udniowym
odcinku frontu. Rosjanie planowali atak na Œl¹sk
i Morawy, a nastêpnie otwarcie drogi na Berlin.
W maju 1915 roku Niemcy i Austriacy skoncentrowali w Galicji znaczne armie przeznaczone do
ofensywy przeciw Rosjanom. Pozwoli³o im to
przerwaæ rosyjski front w krwawej bitwie pod
Gorlicami. Jej militarno-politycznym skutkiem
by³o wycofanie wojsk rosyjskich z Królestwa.
W nastêpstwie dzia³añ w 1915 roku Rosja straci³a 1,5 mln ¿o³nierzy oraz wiêkszoœæ ciê¿kiej ar-

Pasja z dzieciñstwa
zerne. Pomyœla³em, pokapozosta³a
¿ê swoje, nie liczy³em na
Jeœli tylko czas pozwoli, brzeszczanin
Tomasz Augustyñski godzinami sk³ada, skleja, ³¹czy ze sob¹ drobne i drobniutkie czêœci
modeli. Swoje prace zg³osi³ nawet na Konkurs
Modeli Kartonowych i Plastikowych w ¯ywcu.
Przez myœl mu nie przesz³o, ¿e znajd¹ uznanie jury.
Na konkursie w ¯ywcu zdoby³ dwa pierwsze
miejsca: za model plastikowy w klasie D-1 dioramy l¹dowe w kategorii senior oraz model
plastikowy w klasie PW 2 - pojazdy wojskowe w skali 1:35 w kat. senior. W imprezie wziê³o
udzia³ 152 modelarzy, w tym 56 seniorów. Razem wystawili 437 modeli.
O konkursie Tomasz Augustyñski dowiedzia³ siê
z Internetu. Klub Œrubka w ¯ywcu, Ko³o Pasjonatów Modelarstwa oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Prowincja” zaprasza³o w³aœnie pasjonatów
modelarstwa na XXII ju¿ Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych Œrubka 2011.
- Poczu³em siê zaproszony - uœmiecha siê Augustyñski. - W minionym roku na wystawie modelarskiej w Tychach „podejrza³em” wystawione tam prace. Przyznam, ¿e niektóre by³y mi-
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tylerii. W tym roku operacje wojenne, zarówno
na Wschodzie, jak i na Zachodzie, zakoñczy³y siê
impasem, mimo wkroczenia wojsk niemieckich
do Królestwa Polskiego. Latem 1916 roku ruszy³a nowa, przygotowana przez aliantów ofensywa.
Doprowadzi³a ona do kolejnej wyniszczaj¹cej
bitwy pod Somm¹, któr¹ rozpoczêli Anglicy.
Mimo zastosowania czo³gów, nie uda³o siê przerwaæ niemieckich pozycji. Na froncie wschodnim
podjêta w czerwcu ofensywa rosyjska genera³a
Aleksieja Brusi³owa, mimo pocz¹tkowych sukcesów (przerwanie linii wojsk austriacko-wêgierskich, zajêcie Bukowiny i czêœci Galicji Wschodniej) zakoñczy³a siê niepowodzeniem. Zmusi³a
jednak pañstwa centralne do zaanga¿owania tam
nowych si³, odci¹¿aj¹c front zachodni. Zajêcie
ziem polskich przez armiê niemieck¹, rewolucja
w Rosji (któr¹ ogarnê³a wojna domowa w momencie klêski Niemiec i zakoñczenia wojny) pozwoli³y narodom Europy Œrodkowej i Wschodniej odzyskaæ niepodleg³oœæ, któr¹ potwierdzili
zwyciêzcy na kongresie wersalskim w 1919 roku.
Nie by³o tam Rosji, a Niemcy musia³y przyj¹æ
warunki wygranych. To bitwy pod Tannenbergiem a zw³aszcza pod Gorlicami, zadecydowa³y
o nowym podziale Europy i niepodleg³oœci Polski, Finlandii, £otwy, Litwy, Estonii i Czechos³owacji w 1918 roku. Bia³orusi i Ukrainie to siê
nie uda³o - my obroniliœmy swoj¹ niepodleg³oœæ
zagro¿on¹ przez armiê czerwon¹, któr¹ pokonaliœmy w Bitwie Warszawskiej (13-15 sierpnia
1920 roku). Warto wiêc wróciæ do historii, poznaæ j¹ i wyci¹gn¹æ wnioski, gdy¿ w pe³ni obiektywna jest faktografia. Historia niestety bywa
barwiona pod potrzeby polityczne. Wystrzegajmy siê twórców nowej historii, zw³aszcza w kampanii wyborczej, kiedy bêd¹ nas dzieliæ na prawdziwych i… Polaków. Fakty, a nie opinie, tworz¹
historiê.

Józef Stolarczyk

lance, prowadzi firmê remontowo-budowlan¹.
- Ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e
jestem dziwakiem, ¿e to
sukces, a tu dwa pierwsze
œmieszne, ¿eby doros³y facet
miejsca. Pierwszy z diobawi³ siê w sklejanie moderamy (scena batalistyczli. Ale to moja pasja, ogromna), drugi za pojedyncze
na przyjemnoœæ, pe³ny remodele.
laks - wyznaje Tomasz AuTomasz Augustyñski opogustyñski. - S¹ tacy, którzy
wiada, ¿e ju¿ w dzieciñuwa¿aj¹, ¿e do tego trzeba
stwie przejawia³ zdolnomieæ spokój i du¿o cierpliœci manualne i plastyczne
woœci. Myœlê, ¿e w tym co
i sklejanie modeli plasti- Tomasz Augustyñski prezentuje swoje modele
siê robi nie trzeba a¿ tak
kowych przychodzi³o mu
wiele cierpliwoœci, jak dobardzo ³atwo. Kupowa³ je wtedy w sklepie papierk³adnoœci. No, trochê fantazji i czasu. Na œrednio
niczym przy ul. Dworcowej i w kioskach Ruch-u.
z³o¿ony model musi siê poœwiêciæ jakieœ dwa tyBy³y tanie, nie wymaga³y jakichœ specjalnych
godnie d³ubania po 4 godz. dziennie. Jeœli skleumiejêtnoœci i narzêdzi. Nie by³o farb do malojam tylko w weekendy, wtedy jakieœ pó³torej miewania, to i efekt by³ ró¿ny, ale za ka¿dym razem,
si¹ca. Wiem, ¿e na naszym terenie s¹ ludzie parawraz z postêpem techniki, by³o ju¿ tylko lepiej.
j¹cy siê sk³adaniem modeli, bêdê d¹¿y³ do tego,
¿eby siê spotkaæ i pogadaæ o wspólnej pasji.
Brzeszczanin ci¹gle ma jeszcze w pamiêci swoje
Tomasz Augustyñski w swych pracach du¿¹ wagê
pierwsze prace - czaple, ³osie, i³y, jaki, samoloty
przywi¹zuje do otoczenia i scenerii w jakiej dany
armii polskiej z czasów pierwszej i drugiej wojmodel siê znajduje. Szczególnie do zieleni, drzew
ny œwiatowej. Ale nie tylko modele by³y jego
i budowli, dobierania kolorów, gry œwiat³a i cieni
pasj¹. Malowa³ jeszcze obrazki i obrazy na p³ótoraz detali, których niejednokrotnie w zakupionie. Obecnie wykonuje równie¿ artystyczne rynych zestawach brakuje.
sunki na œcianach. Na co dzieñ pracuje w budowEwa Pawlusiak

Doskona³a za³oga si³¹ kopalni
Kuta, którzy zapoznali mnie ze specyfikacj¹ i tajBrzeszcze
nikami pracy w dziale wentylacji, pragnê czerNikogo nie trzeba przekonywaæ, jak du¿e
znaczenie w prawid³owym i prê¿nym prowadzeniu tak z³o¿onego organizmu jakim jest kopalnia, ma kadra in¿ynieryjno-techniczna.
Zawód górnika to jeden z tych najniebezpieczniejszych, w którym górnicy czêsto balansuj¹ na granicy najwy¿szego ryzyka, dlatego aby
ustrzec siê ró¿norakich b³êdów w kierowaniu poszczególnymi odcinkami pracy oraz d¹¿yæ do podejmowania trafnych decyzji, osoby dozoru
musz¹ posiadaæ wszechstronn¹ wiedzê teoretyczn¹ i doœwiadczenie praktyczne. O tym, ¿e
praca w kopalni jest ciekawa, a zarazem niezwykle odpowiedzialna i satysfakcjonuj¹ca, przekona³ siê Artur Zemlik, G³ówny In¿ynier Wentylacji w KWK „Brzeszcze”.
Maria Dom¿a³: W 1992 r. ukoñczy³ Pan Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie na kierunku górniczo-geologicznym, a nastêpnie rozpocz¹³ pracê w kopalni Brzeszcze. Trudne warunki, jakie panuj¹ pod ziemi¹ oraz ¿elazna
wrêcz dyscyplina powoduj¹, ¿e zaaklimatyzowanie siê w tym miejscu wcale nie jest rzecz¹
³atw¹. Czy Pan równie¿ to odczu³?
Artur Zemlik: Ka¿dy m³ody cz³owiek, który
koñczy studia, ma okreœlone wyobra¿enie o swoim przysz³ym zawodzie. Podejmuj¹c decyzjê
o zatrudnieniu siê w kopalni Brzeszcze by³em
œwiadom, przynajmniej teoretycznie, trudów pracy górniczej. Pierwsze zderzenie z codziennymi
problemami na tym polu okaza³o siê jednak zupe³nie inne od moich dotychczasowych doœwiadczeñ. Ju¿ podczas sta¿u po studiach zosta³em rzucony na „g³êbok¹ wodê” - przy stosunkowo ma³ym doœwiadczeniu zawodowym skierowano
mnie do prowadzenia zmiany na nieznanym mi
wówczas ruchu Jawiszowice. Do dzisiaj pamiêtam stres zwi¹zany z wykonywaniem tamtych
obowi¹zków, jednak z perspektywy czasu uwa¿am, ¿e takie doœwiadczenia hartuj¹ i mog¹ tylko
procentowaæ w przysz³ej pracy zawodowej.
M. D.: W ci¹gu 19 lat, przechodz¹c przez poszczególne etapy kariery, zdoby³ Pan niezbêdn¹
wiedzê fachow¹, aby obecnie pe³niæ funkcjê
G³ównego In¿yniera Wentylacji. Zagro¿enie
metanowe w naszej kopalni jest bardzo du¿e.
Wymusza to zachowanie najostrzejszych rygorów w procesach technologicznych i wyczulenia na sprawy bezpieczeñstwa. Jak Pan sobie
z tym radzi?
A. Z.: Rzeczywiœcie, praca na stanowisku G³ównego In¿yniera Wentylacji w warunkach naszego
zak³adu wymaga niezwykle przemyœlanych i trafnych decyzji. Realizacja ich mo¿liwa jest dziêki
dobrej umiejêtnoœci kierowania zespo³em, w³aœciwym doborze kadry in¿ynieryjno-technicznej,
pozosta³ych pracowników dzia³u i umiejêtnoœci
wspó³pracy z innymi dzia³ami kopalni. Maj¹c za
swoich prze³o¿onych by³ych G³ównych In¿ynierów w osobach Krzysztofa £ukowicza, Romana
Chojnackiego, Janusza Filipeckiego i Stanis³awa

paæ z ich doœwiadczenia i na tej bazie kontynuowaæ prowadzenie dzia³u, wzbogacaj¹c pracê o nowoœci zwi¹zane z rozwojem górnictwa.
M. D.: Kopalnia to ¿ywy organizm, trzeba byæ
na bie¿¹co z tym, co dzieje siê na dole. Czy Pana
zdaniem kopalnia Brzeszcze posiada jak¹œ
swoj¹ specyfikê?
A. Z.: Kopalnia Brzeszcze ze wzglêdu na wystêpuj¹cy poziom zagro¿eñ naturalnych odznacza siê
wieloma ró¿nicami w stosunku do innych zak³adów górniczych. Przyk³adem tutaj mog¹ byæ kopalnie naszego Centrum Wydobywczego, gdzie
ró¿norodnoœæ zagadnieñ, z jakimi boryka siê
G³ówny In¿ynier Wentylacji, zale¿y od charakteru i poziomu wystêpuj¹cych zagro¿eñ naturalnych. Niew¹tpliwie czynnikiem najbardziej wyró¿niaj¹cym nasz¹ kopalniê od innych jest poziom
wystêpuj¹cego zagro¿enia metanowego wobec
którego musimy stosowaæ odpowiednio skuteczn¹
profilaktykê. Bezpieczna praca mo¿liwa jest miêdzy innymi dziêki w³aœciwej dzia³alnoœci dzia³u
wentylacji, prowadzonym szkoleniom i wysokiej
œwiadomoœci zatrudnionej za³ogi. Nie oznacza to,
¿e innym zagro¿eniom nie poœwiêcamy wymaganej uwagi - w równy sposób traktujemy pozosta³e z nich, jak po¿arowe czy wybuchu py³u
wêglowego.
M. D.: Jak Pan uwa¿a, patrz¹c z perspektywy
przepracowanych lat, czy nast¹pi³y w górnictwie jakieœ diametralne zmiany?
A. Z.: Porównuj¹c miniony okres do dnia dzisiejszego nale¿y obiektywnie stwierdziæ, ¿e w prawie wszystkich dziedzinach dzia³alnoœci górniczej nast¹pi³y zmiany. Postêp technologii umo¿liwia korzystanie z coraz nowoczeœniejszych urz¹dzeñ. Poprawi³a siê równie¿ organizacja pracy,
czego dowodem jest wykonywanie tych samych
zadañ co dawniej przy malej¹cym stanie zatrudnienia. Poprzez koncentracjê wydobycia zmniejszy³a siê iloœæ eksploatowanych œcian. Nie oznacza to jednak, ¿e ogrom niezbêdnych prac prowadzonych w ramach stosowanej w szerokim
znaczeniu profilaktyki przeciw wystêpuj¹cym
zagro¿eniom naturalnym jest mniejszy. W okresie tych 19 lat wprowadzono do stosowania
w wyrobiskach do³owych
wiele nowoœci. Œrodki chemiczne u¿ywane w szerokim zakresie - rury z tworzyw sztucznych, mechaniczne opylacze wyrobisk w wielu przypadkach u³atwiaj¹ pracê i zapewniaj¹ za³odze maksymalne bezpieczeñstwo.
Uwa¿am, ¿e postêp organizacyjno-techniczny
oraz uwzglêdnienie dobra za³ogi i zak³adu daj¹
w³aœciwe efekty.

Harcerze seniorzy na
Beskidzkim Szlaku
Turystycznym
Zaplanowan¹ na czerwiec wyprawê na Leskowiec pokrzy¿owa³a nam aura. Wycieczka
dosz³a do skutku dopiero 9 lipca. Udzia³ w turystycznej eskapadzie wziê³y osoby w wieku od
7 do 80 lat.
Wycieczka zosta³a doskonale przygotowana przez druha Józefa Duca. W trakcie podró¿y prelekcjê o tej ciekawej krainie geograficznej wyg³osi³a druhna Bronis³awa Grzywa. Autobus zawióz³ nas do Rzyk. Osoby maj¹ce problemy ze sprawnym poruszaniem siê zosta³y
wywiezione na szczyt góry terenowym autem.
Pozostali ruszyli na szlak wzajemnie dodaj¹c
sobie otuchy. ¯ar la³ siê z nieba, ale wszyscy
w indywidualnym tempie dotarli do schroniska.
Tam czeka³a na nas kie³basa z grilla. Rozsiedliœmy siê w cieniu drzew, podziwiaj¹c przepiêkne widoki. Powêdrowaliœmy równie¿ do
kaplicy, któr¹ wzniesiono z inicjatywy dzia³acza PTTK Stefana Jakubowskiego z Andrychowa. W kaplicy stoi papieski fotel, na którym
Jan Pawe³ II siedzia³ podczas wizyty w Skoczowie. Na o³tarzu zaœ widnieje inskrypcja:
„Jest nas troje - Bóg, góry i ja.” Papie¿ w tym miejscu bywa³ wielokrotnie: w dzieciñstwie i m³odoœci, równie¿ jako kardyna³.
Leskowiec jest piêkny, ale radoœæ obcowania
w tym miejscu z przyrod¹ m¹ci brak toalet i bie¿¹cej wody. W drodze powrotnej wybraliœmy
czarny szlak. Okaza³ siê trudny, czyha na nim
mnóstwo wystaj¹cych korzeni i g³azów. Trzeba mocno siê pilnowaæ, ¿eby nie ulec kontuzji.
Najwiêksze s³owa podziwu nale¿¹ siê Piotrusiowi Matyszkiewiczowi i Maciusiowi ¯akowi. Ochoczo wêdrowali nie marudz¹c, a maj¹
dopiero po 7 lat. Maciuœ ¯ak otrzyma³ od dziadka druha Stanis³awa ksi¹¿eczkê, w której bêdzie gromadzi³ punkty do GOT. W drodze powrotnej wst¹piliœmy na Prze³êcz Kociersk¹.
Tam by³a uczta dla cia³a. We wrzeœniu planujemy wyjazd na pra¿one do Rycerki oraz tygodniowy pobyt w Wysowie. Zapraszamy druhny i druhów seniorów do udzia³u w naszych
spotkaniach.

Harcerski Kr¹g Seniorów

Maria Dom¿a³
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O pszczó³kach i…
Owady z rodziny pszczo³owatych zapylaj¹
œrednio 80% gatunków roœlin na Ziemi. Jeœli
zgin¹, najprawdopodobniej gatunek ludzki
równie¿ nie przetrwa.
Apiterapia (od ³ac. „apis” - pszczo³a) to leczenie ró¿nego rodzaju schorzeñ za pomoc¹ pszczelich produktów, takich jak - najbardziej rozpowszechniony - miód, propolis, py³ki kwiatowe, pierzga, mleczko pszczele czy te¿ jad pszczeli. (Dobrze jednak pamiêtaæ, ¿e lecznicze w³aœciwoœci gor¹cej herbaty z miodem to przes¹d.
Miód traci wiêkszoœæ swoich cennych sk³adników
w temperaturze 45-50 stopni). Wartoœci pszczelej pracy w ekosystemie ziemskim tym bardziej

Praca w ulu wre

nie sposób wprost przeceniæ. Czêsto, nie zdaj¹c
sobie z tego sprawy, zawdziêczamy tym owadom
nie tylko miodowe smako³yki, ale równie¿ przetrwanie. Zarówno ¿ycie, które wiod¹ dooko³a nas,
jak i ich zwyczaje, pozostaj¹ pere³k¹ niezwyk³oœci w bogactwie przyrody.
Czes³aw Grzywa - prezes Ko³a Pszczelarzy Jawiszowice (dzia³aj¹cego na terenie powiatu
oœwiêcimskiego oraz gmin MiedŸna i Wilamowice w ramach Œl¹skiego Zwi¹zku Pszczelarzy
z siedzib¹ w Katowicach) oraz W³adys³aw Gara skarbnik Ko³a, z racji d³ugoletniego doœwiadczenia dobrze znaj¹ obyczaje, problemy i rytm pracy, jakim podporz¹dkowane jest ¿ycie w pasiece.
- Pszczo³y s¹ jedyn¹ rodzin¹ spoœród 200 gatunków pszczo³owatych udomowionych przez cz³owieka. Ich przewaga nad wiêkszoœci¹ owadów
polega na tym, ¿e prze¿ywaj¹ zimê w ulu, gdzie
na wiosnê od razu nastêpuje bardzo dynamiczny
rozwój przed rozpoczynaj¹cym siê procesem zapylania. (Dziêki specjalnej budowie pszczelego
gniazda wiêkszoœæ jego mieszkanek prze¿ywa
okres zimowy. Utrzymywana jest w nim bowiem
sta³a temperatura, w zale¿noœci od odleg³oœci od
œcianek od +10 do +37o C, bez wzglêdu na warunki na zewnêtrz). Na ogó³ ul liczy 20-30 tys.
pszczó³ i w ci¹gu roku poch³ania na w³asne potrzeby oko³o 90 kg miodu i 35 kg py³ku, oczywiœcie to zale¿y od wielkoœci rodziny. W ulu praca
jest bardzo dok³adnie podzielona - przy larwach
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nie pracuj¹ stare pszczo³y tylko m³ode, które niedawno siê wylêg³y i jeszcze nie mia³y stycznoœci
ze œwiatem zewnêtrznym, s¹ wiêc sterylne. Dopiero potem zostaj¹ stra¿niczkami i na koñcu zbieraczkami. Pszczo³a robotnica od zniesienia jajeczka przez matkê wylêga siê w ci¹gu 21 dni, same
matki pszczele wylêgaj¹ siê w 16 dobie, trutnie
w 24. Larwie, z której rozwin¹æ ma siê królowa,
dostarczana jest wiêksza iloœæ mleczka pszczelego. Matka pszczela ¿yje do 4-5 lat. W 7 dniu ¿ycia
m³oda matka pszczela wylatuje na lot godowy.
Kiedy królowe ju¿ powróc¹ do uli, z regu³y przyczepia im siê malutkie znaczki w ró¿nych barwach i na tej podstawie wiadomo, z którego roku
jest matka pszczela. (Tzw. cykl koloru ma 5 lat,
rok 2011 jest bia³y, poprzednie to zielony, czerwony, niebieski i ¿ó³ty). Po 3 roku ¿ycia królowej spada zdolnoœæ czerwienia, choæ nie jest to
bezwzglêdn¹ regu³¹, zdarzaj¹ siê wyj¹tki. Matkê
pszczel¹ powinno siê wiêc co 2 lata wymieniaæ wyjaœnia W³adys³aw Gara.
- Matka leci na lot godowy bardzo wysoko nad
ziemi¹, bo tylko najsilniejsze, zdrowe trutnie s¹
w stanie sprostaæ takiemu wysi³kowi. Najbli¿sze
trutowisko znajduje siê w Murckach i tam w promieniu 5 km wystêpuje tylko jeden gatunek pszczo³y. Zawozi siê uliki weselne z matkami, królowe stamt¹d wylatuj¹ i tam te¿ wracaj¹ po zap³odnieniu. Pszczo³a kopuluje z kilkoma trutniami. Truteñ, wbrew obiegowej opinii, nie jest
w ulu darmozjadem. Poza jego g³ówn¹ funkcj¹
rozrodcz¹, zachêca równie¿ robotnice do pracy.
By w ulu ca³y proces przebiega³ sprawnie, musi
byæ odpowiedni stosunek trutni do pszczó³, zazwyczaj na ok. 30 tys. pszczó³ przypada ok. 3 tys.
trutni. PóŸn¹ jesieni¹ pszczo³y przestaj¹ karmiæ
trutnie i wypychaj¹ je z ula. Najm³odsze z pszczó³ zajmuj¹ siê czyszczeniem komórek plastrów,
ju¿ po 4 dniach zaczynaj¹ karmiæ pszczele larwy,
a po 6 s¹ zdolne do produkcji mleczka pszczelego - pokarmu larw i królowej. W 8 dniu ¿ycia po
raz pierwszy wylatuj¹ z ula, wtedy te¿ rozwijaj¹
siê u nich gruczo³y woskowe, dziêki którym mog¹
produkowaæ wosk. W tym samym czasie buduj¹
plastry, ubijaj¹ py³ek, odbieraj¹ nektar od zbieraj¹cych innych robotnic, zasklepiaj¹ komórki
z miodem i czerwiem. Wiele z nich ochrania ul
przed innymi owadami, a najstarsze zbieraj¹ nektar, py³ki, wodê i kit pszczeli. Zbieraczki znosz¹
du¿o py³ku kwiatowego, który zlepiaj¹ œlin¹.
Œrednio pszczo³a wykonuje 450 ruchów skrzyde³kami na sekundê, jeœli jest zdenerwowana, czêstotliwoœæ mo¿e wzrosn¹æ nawet do 2000/s (wtedy dŸwiêk staje siê wy¿szy, po tym mo¿na rozpoznaæ rozz³oszczon¹ pszczo³ê). Dym, stosowany
czêsto przez pszczelarzy, nie rozjusza pszczó³,
tylko je odstrasza, a w sytuacji zagro¿enia pij¹
du¿o miodu na zapas i wylatuj¹ z ula, gotowe na
d³ugi lot w razie potrzeby. Nie s¹ wtedy agresywne. Kiedy w ulu pszczó³ jest ju¿ za du¿o, maj¹
tendencjê do podzia³u rodziny. Wtedy zak³adaj¹
mateczniki i wychowuj¹ now¹ matkê (nastrój rojowy w ulu), przestaj¹ te¿ karmiæ star¹ matkê,
która musi wyszczupleæ, by mog³a lecieæ (z ula
zawsze wychodzi stara królowa, m³oda zostaje).
Jeszcze przed wykluciem siê nowej matki stara
matka opuszcza ul z po³ow¹ pszczó³. Z gniazda
wylatuje rój, który z regu³y zawiesza siê w okolicy pasieki. W roju znajduj¹ siê odpowiednio pszczo³y robotnice, matka pszczela, m³ode pszczo³y

i trutnie. Je¿eli nikt tego roju nie zbierze, polec¹
zak³adaæ nowe gniazdo w dziupli lub s¹siedniej
pasiece, pod warunkiem, ¿e znajd¹ tam wolny ul.
To zjawisko jest oczywiœcie niekorzystne dla pszczelarza - rój wylatuj¹c z ula zabiera ze sob¹ du¿e
iloœci miodu, wiêc najczêœciej ka¿dy stara siê, by
temu zapobiec. W tym celu trzeba usun¹æ mateczniki (matka nie bêdzie siê roiæ) albo w³o¿yæ matkê do specjalnego izolatora z siatki. Wtedy pszczo³y maj¹ do niej dostêp, ale ona nie da rady
wyjœæ. W takim wypadku nawet jeœli one chc¹ siê
roiæ, wylatuj¹ z ula, zawieszaj¹ siê na ga³êzi, a matka do nich nie do³¹czy, nigdzie nie polec¹. Powisz¹ trochê i wracaj¹ do gniazda - opowiada
Czes³aw Grzywa.

Czes³aw Grzywa i jego pszczo³y

Pszczo³y komunikuj¹ siê miêdzy sob¹ za pomoc¹
tañca, jest to doœæ niezwyk³e zjawisko. Potrafi¹
w ten sposób przekazaæ sporo ró¿norodnych informacji, na przyk³ad mog¹ sygnalizowaæ odleg³oœæ po¿ytku od ula (taniec okr¹g³y - bliska odleg³oœæ, taniec sierpowaty - odleg³oœæ mniej ni¿
100 m, taniec wywijany - odleg³oœæ po¿ytku od
ula wynosi ponad 100 m), podobnie sam kierunek, w którym znajduje siê sygnalizowany obiekt.
Inne rodzaje tañców obejmuj¹: - alarmowy - ruch
spiralny i zygzakowaty, dodatkowo potrz¹sanie odw³okiem - taniec wykonywany np. po przyniesieniu zanieczyszczonego pokarmu do ulu przez zbieraczki, - czyszcz¹cy - ruch z potrz¹saniem i podnoszeniem na przemian nóg - sygnalizuje innym
pszczo³om, aby oczyœci³y cia³o pszczo³y tañcz¹cej, - radoœci - ruch wibruj¹cy, pszczo³y poruszaj¹
odw³okiem - oznacza wylot matki na lot godowy, masa¿owy - tañcz¹ca pszczo³a zachêca do masa¿u
¿uwaczkami i jêzykiem inne robotnice.
2 lata temu Ko³o jawiszowickie œwiêtowa³o
60-lecie istnienia, z tej okazji ufundowano sztandar, powsta³ pami¹tkowy medal oraz wydano folder. Podczas zesz³orocznej powodzi wielu pszczelarzy w gminie utraci³o swoje pasieki (inni
cz³onkowie pomogli je odbudowaæ, zapewniaj¹c
nowe pnie). Ten rok z kolei wa¿ny jest dla pszczelarzy równie¿ ze wzglêdu na to, ¿e 17 stycznia przypad³a 200-setna rocznica urodzin Jana
Dzier¿onia, nazywanego Kopernikiem pszczelarstwa (jako pierwszy „pszczeli” genetyk odkry³

u tych owadów partenogenezê - truteñ powstaje
przecie¿ z niezap³odnionego jajeczka). W Bibliotece Œl¹skiej w Katowicach zorganizowano poœwiêcon¹ mu wystawê, trwaj¹ starania, by sprowadziæ j¹ równie¿ do Brzeszcz, jednak na razie
jest to trudne ze wzglêdu na ogromne zainteresowanie wielu oœrodków w Polsce. Pszczelarze
zrzeszeni w Kole jednak nie pró¿nuj¹ - co roku
w niektórych placówkach oœwiatowych w gminie przeprowadzaj¹ programy edukacyjne i organizuj¹ konkursy dla dzieci zwi¹zane z wiedz¹
o pszczelarstwie i pszczo³ach. Rok ten zapisze siê
w historii polskiego pszczelarstwa równie¿
smutn¹ dat¹ - w maju zmar³ wielki pszczelarz,
by³y prezes Polskiego Zwi¹zku Pszczelarzy, twórca apiterapii w Polsce ksi¹dz dr Henryk Ostach.
- Co roku w drug¹ niedzielê lipca odbywa siê zlot
pszczelarzy œl¹skich na trutowisku w Murckach.
Na pocz¹tku lipca zwykle organizujemy te¿ wyjazd do Stró¿y do pana Janusza Kasztelewicza na
biesiadê bartnick¹, w tym roku spotkanie odby³o
siê ju¿ po raz XX. Mo¿na pos³uchaæ tam ciekawych odczytów, wymieniæ siê doœwiadczeniami,
a tak¿e zwiedziæ Muzeum Pszczelarstwa w skansenie, gdzie znajduje siê wystawa starych uli oraz
sprzêtu pszczelarskiego. Corocznie organizowane s¹ równie¿ Ogólnopolskie Dni Pszczelarstwa,
w tym roku w Ba³towie w województwie œwiêtokrzyskim - wyjaœnia Czes³aw Grzywa.
Etyka pszczelarska, wpisana w priorytety Ko³a
zak³ada, ¿e do nabywców ma trafiaæ miód, a nie
jego tanie podróbki. W dawnych czasach takimi
sprawami zajmowa³y siê ko³a bartnickie na s¹dach
bartnych. Za psucie miodu grozi³ nawet wyrok
œmierci. Wi¹za³o siê to z podwa¿aniem autorytetu
pszczelarza, który w owych czasach by³ ogromny
- do lat ’20 XX wieku pszczelarze byli zwolnieni
z przysiêgi podczas procesów s¹dowych. Dziœ
miód odbiorcom zapewniaj¹ dwie odrêbne grupy
- pszczelarze i producenci miodu. Ci pierwsi trzymaj¹ siê tradycyjnych metod (nie podgrzewaj¹, nie
kremuj¹ miodu), gdy¿ tylko dziêki nim mo¿na uzyskaæ pe³nowartoœciowy produkt. Ci drudzy sprzedaj¹ syrop czêœciowo przerobiony przez pszczo³y.
Prawdziwy miód musi siê skrystalizowaæ (co jest
trudniejsze przy miodzie spadziowym i akacjo-

wym), a na powierzchni powinna znajdywaæ siê
ma³a iloœæ py³ku, na pewno nie p³ynny cukier.
- Najproœciej t³umacz¹c, miód jest dla pszczó³ jak
napêd, daje im energiê, natomiast py³ek (bia³ko)
stanowi po¿ywienie, coœ jak chleb dla ludzi. Nam
pszczelarzom dostaj¹ siê tylko nadwy¿ki ich produkcji. Iloœæ wyprodukowanego miodu zale¿y od
pogody i oczywiœcie liczby pszczó³. Œrednio pszczo³a w ci¹gu ca³ego ¿ycia
znosi do gniazda 1 gram
miodu; by uzyskaæ kilogram potrzeba wiêc pracy 1000 pszczó³. Pszczo³y umieraj¹ te¿ na skutek
wystrzêpienia siê skrzyde³ek (szczególnie w podwy¿szonym okresie miodowym przemierzaj¹ takie odleg³oœci, ¿e skrzyd³a nie wytrzymuj¹ i odmawiaj¹ pos³uszeñstwa. Wtedy pszczo³a ginie).
Krystalizacja miodu zale¿y od zawartoœci glukozy
- im jest jej wiêcej, tym miód krystalizuje siê szybciej. Na etykiecie s³oiku oryginalnego miodu powinny znajdowaæ siê imiê i nazwisko pszczelarza,
powiatowy numer identyfikacji weterynaryjnej,
waga, termin wa¿noœci produktu. Skrystalizowany miód (krupiec) jest dobry do smarowania - podsumowuje skarbnik Ko³a.
- Najczêstszym powodem chorób pszczó³ s¹ zanieczyszczenia wód, brak kanalizacji. Drugim powa¿nym zagro¿eniem jest u¿ywanie nieodpowiednich oprysków i stosowanie ich w nieodpowiednich terminach (kwitn¹ce chwasty). Oczywiœcie,
¿e pszczo³a nie padnie, jeœli przeleci przez tak¹
chmurê, ale zmieni swój zapach. Po powrocie do
ula bêdzie wiêc natychmiast zabita przez stra¿niczki. Najlepiej opylaæ wiêc
po 18.00 w lecie, koniecznie œrodkami nieszkodliwymi dla pszczó³.
Jeœli robotnice znosz¹
ska¿ony py³ek, który ul
spo¿ytkuje w zimie, na
wiosnê wszystkie pszczo³y s¹ martwe. Nie ma

wiêc mo¿liwoœci, by przeciwdzia³aæ od razu. Kolejnym powa¿nym zagro¿eniem jest warroza - w ulu
ma³e weszki przyczepiaj¹ siê do pszczó³ i wysysaj¹ z nich hemolimfê. Wyst¹pienie choroby nale¿y zg³osiæ do powiatowego lekarza weterynarii, kupujemy lekarstwa, a potem przez Zwi¹zek s¹ one
refundowane z Agencji Rynku Rolnego. Od tego
roku - oprócz Api life varu i Apiwarolu - dostêpny
jest tak¿e nowy Biowar
500, na który zdecydowa³o siê nasze Ko³o. Zazwyczaj lekarstwo w postaci
plastrów wiesza siê w ulu
na 6 tygodni. Pachnie niezbyt przyjemnie, wiêc
zdarza siê, ¿e pszczo³y
same wynosz¹ lek z ula
(Api life var). GroŸne s¹
równie¿ choroby wirusowe, np. wirus deformacji
skrzyde³ek, a tak¿e zgnilec. Z jego odmian¹ europejsk¹ da siê skutecznie walczyæ, jednak jeœli ul
zaatakuje odmiana amerykañska tej choroby, czasem nie pozostaje nic innego jak tylko zniszczyæ
ca³¹ rodzinê (choroba zwalczana z urzêdu). Ostatnim powa¿nym zagro¿eniem jest nosemoza, dziesi¹tkuj¹ca ule w Polsce. Nie mamy na ni¹ jeszcze
lekarstwa, choæ badania w pu³awskim Pañstwowym Instytucie Weterynaryjnym trwaj¹ - stwierdza prezes jawiszowickiego Ko³a.
Jeœli sytuacja nie ulegnie zmianie, ju¿ za kilka lat
odczujemy dotkliwe skutki. Warto mieæ to na uwadze, gdy nastêpnym razem do pokoju wpadnie pszczo³a w rozpaczliwych próbach obijaj¹c siê o szybê, jak w œwietle powy¿szych faktów wygl¹da
zabicie jej.

Katarzyna Senkowska

Sprostowanie
W lipcowym numerze „OB” (nr 7 (235)), w artykule „Najlepsi z najlepszych” opisuj¹cym tegoroczny fina³ konkursu „Uczeñ Roku”, który odby³
siê 16 czerwca, napisaliœmy ¿e wszyscy finaliœci w nagrodê otrzymali pióra
Parker, pendrive’y i dyplomy”, tymczasem ka¿dego finalistê uhonorowano
jeszcze aparatem fotograficznym marki Olimpus. Natomiast nazwisko sponsora indywidualnego powinno brzmieæ: Ma³gorzata i Ryszard Cetnarscy.
Za pomy³ki przepraszamy.
Fina³ konkursu od 14 lat organizowany jest przez Gminny Zarz¹d Edukacji
we wspó³pracy z Oœrodkiem Kultury. Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowanie S³awomirowi Drobnemu, który corocznie wspiera fundusz nagród.

Redakcja

Og³oszeni
a drobne
Og³oszenia
• Sprzedam dom w Jawiszowicach o pow. 150 m 2; działka 9,3 ara. Tel.:
602 652 429.
• Sprzedam lokal użytkowy o pow. 45 m2 w Brzeszczach, Al. Dworska (blok pomowski); cena 18 tys. zł. Tel.: 608 329 494.
• Sprzedam mieszkanie o pow. 36 m2 przy ul. Królowej Jadwigi w Brzeszczach
(Stare Bloki). Cena do negocjacji. Mieszkanie w bardzo dobrym stanie, ma własne centralne ogrzewanie i wymienione okna. PILNE. Tel.: 692 987 366.
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W królestwie
sztuki

Zarówno dom jak i ogród wype³nione s¹
rzeŸbami i p³askorzeŸbami autorstwa pana Jerzego. Ju¿ przy œcie¿ce w krzakach mo¿na spotkaæ leœnego ducha (niegdyœ zwyczajny korzeñ
drzewa) œwidruj¹cego przechodnia wielkimi
oczyma. Im dalej w ogród, tym wiêcej drewnianych postaci, których niezwyk³y wygl¹d zmusza przechodnia do zatrzymania siê. Grajkowie,
nosiwody, wiejskie dziewczêta podlewaj¹ca
kwiaty, stateczne babuszki w chustach zape³niaj¹
letni¹ przestrzeñ zacisza twórcy. Z 2-metrowego pnia drzewa przy pomocy d³uta ju¿ wy³ania
siê nastêpna rzeŸba.
- Pierwotnie mia³ byæ z tego œw. Ambro¿y dla
mojego przyjaciela, ale jednak drewno ma trochê dziur, wiêc zrobiê z niego kolejnego grajka.
Ze wzglêdu na wytrzyma³oœæ, do ogrodu najbardziej nadaje siê twarde drzewo - buk, d¹b, brzoza. Lipa i wierzba nie s¹ ju¿ tak odporne i dlatego najlepiej pasuj¹ do wnêtrz - wyjaœnia pan Jerzy. - Pod zadaszenie przenios³em ostatnio krowê z drewna lipowego. Sta³a na zewn¹trz, wiêc
jest ca³a poniszczona, ale ju¿ zrobi³em now¹,
muszê j¹ tylko zmontowaæ.
Razem z mistrzem pracuje uczeñ, Patrycjusz
£opusiewicz. Ju¿ dwa lata kszta³ci siê pod okiem
swojego nauczyciela.
- Zaczyna³em od ma³ych rzeŸb, teraz pracujê nad
wiêkszymi. W³aœnie koñczê krasnala. Na pewno bêdê chcia³ kontynuowaæ naukê, daje mi naprawdê wiele satysfakcji - stwierdza Patrycjusz.
Pocz¹tki pracy twórczej pana Jerzego wygl¹da³y bardzo podobnie:
- Jak wiêkszoœæ ludzi zwi¹zanych ze sztuk¹, chodzi³em swoimi œcie¿kami, które na pocz¹tku wiod³y do pracowni dobrych rzeŸbiarzy w okolicy,

na prelekcje do Krakowa, Bielska czy Oœwiêcimia. Na wyk³adach pod³apa³em du¿o technicznych wskazówek, jednak oczywiœcie bez praktyki w tym zawodzie nic nie mo¿na zdzia³aæ.
Wiele nauczy³em siê wiêc od samych mistrzów,
np. od Mariusza Staszaka (który preferowa³
bardziej abstrakcyjne koncepcje, w porównaniu z nim jestem realist¹). Pierwsze kroki stawia³em te¿ w wilamowickiej pracowni Kazka Danka, artysty nazywanego tutejszym Witem Stwoszem. Niedawno zmar³. Teoria niewiele daje, tak
naprawdê trzeba wzi¹æ d³uto i z jego pomoc¹
spróbowaæ coœ wydobyæ z klocka drewna. Do
tego potrzeba ju¿ wyobraŸni, której nauczyæ siê
nie mo¿na. Bez niej nie ma szans, co dla wielu
jest przeszkod¹ nie do przeskoczenia. Niew¹tpliwie potrzeba równie¿ samozaparcia i silnej
woli. Naprawdê nie³atwo nadaæ jednolitej bryle
drewna planowany kszta³t, zachowuj¹c jeszcze
przy tym odpowiednie proporcje. Techniki dobiera siê ju¿ wed³ug upodobañ, zale¿y kto w czym
siê lepiej czuje. W mojej rodzinie rzeŸbi³ dziadek, ale ja akurat zaczyna³em od plasteliny. Wtedy nie by³o tylu zabawek co dziœ, wiêc wszystkie autka i inne przedmioty lepi³em sobie sam
na u¿ytek w³asny. Pamiêtam, ¿e rodzice chwalili siê tymi moimi wylepiankami ksiêdzu kiedy

chodzi³ po kolêdzie. Dobrze czu³em siê w tej
masie plastycznej, ale potem jakoœ skusi³o mnie
tak¿e drewno. To oczywiœcie ju¿ zupe³nie inny
materia³, obróbce poddaje siê du¿o trudniej,
ograniczaj¹ te¿ s³oje i wielkoœæ kloca. Trzeba tak
rozplanowaæ projekt, by zmieœciæ siê w tej przestrzeni. Oczywiœcie mo¿na zrobiæ rzeŸbê skrêcan¹, tzn. œrubami przymocowaæ np. rêce postaci, ale jednak stara szko³a trzyma siê zasady, ¿e
ca³oœæ powinna zamykaæ siê w jednym kawa³ku. Wyj¹tek stanowi¹ wiêksze kompozycje, wiadomo, ¿e w takich przypadkach nie zawsze znajdzie siê odpowiednio du¿y materia³. To na pewno uczy dyscypliny myœlenia i zwiêksza precyzyjnoœæ warsztatu. Wykorzystywa³em te¿ technikê drewna wypalanego - polega ona na tym,
¿e najpierw trzeba z grubsza zrobiæ zarys rzeŸby, potem szczypce albo jakiœ pilnik rozpala siê
w piecu do czerwonoœci, a na koñcu przypala
siê drewno. Oczy i inne elementy w kszta³cie
ko³a mo¿na zrobiæ ze œrubek. Ta metoda jest
bardzo czasoch³onna, jednak efekty potrafi¹ byæ
bardzo ciekawe - opowiada rzeŸbiarz. - Zwykle
malujê te¿ swoje rzeŸby, wtedy wydaj¹ mi siê
bardziej ¿ywe i lepiej przemawiaj¹ do odbiorcy.
Nawet jeœli zaakcentuje siê same oczy, ju¿ ca³a
postaæ o¿ywia siê i wyra¿a wiêcej. Najczêœciej
stosujê proste farby impregnuj¹ce. Wczeœniej
rzeŸbi³em mniejsze rzeŸby, od paru lat jakoœ
przerzuci³em siê na wiêksze. Jedn¹ z ulubionych
mojej ¿ony jest 2-metrowy grajek z kontrabasem. Trzeba go jeszcze tylko pomalowaæ i bêdzie gotowy. Wbrew pozorom trudno przestawiæ siê z ma³ych rzeŸb na du¿e - to zupe³nie inna
technika, inny sposób planowania i myœlenia. To
nie tylko kwestia „tego samego, tyle ¿e w innej
skali”. W drug¹ stronê te¿ trudno siê przerzuciæ.
Oczywiœcie w obu przypadkach potrzeba poœwiêciæ porównywaln¹ iloœæ czasu - ma³e rzeŸby wcale nie wymagaj¹ mniej pracy czy uwagi
ni¿ te du¿e.
W domu pana Jerzego, podobnie jak w ogrodzie,
na ka¿dym kroku mo¿na natkn¹æ siê na niecodzienne przedmioty powszechnego u¿ytku, takie jak ogromny kuchenny rega³, który podtrzymuj¹ drewniane ludki, lampê z³o¿on¹ z tajemniczych twarzy, zegary wkomponowane w p³askorzeŸby czy piêknie zdobion¹ skrzyniê, która s³u-

Chrystus frasobliwy - rzeŸba z wêgla

Anio³ki wykonane technik¹ drewna wypalanego

W rzeŸbiarskim atelier

Podczas letnich rowerowych wycieczek
wielu brzeszczan zmierzaj¹cych w stronê
Przecieszyna mija nietypow¹ bramê zje¿d¿aj¹c z g³ównej drogi. Stoj¹cych w niej dwóch
stra¿ników strze¿e wejœcia do królestwa sztuki
- domostwa i pracowni rzeŸbiarza Jerzego
Chodania.
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Artysta i grajek

¿y tak¿e do siedzenia. W pracowni znajduj¹ siê
te¿ przedmioty œciœle zwi¹zane z górniczym charakterem gminy.
- Czasem wykonujê te¿ przedmioty ze specjalnego wêgla, czêœæ z nich znajduje siê w urzêdzie miasta, choæ najbardziej znane s¹ chyba
Oskardy. Z czarnego dêbu wyrzeŸbi³em postaæ
pokutnika - mia³ on za zadanie sprawdzaæ czy
w podziemnych korytarzach nie ma metanu.
Czasem robiê rzeŸby typowo tematyczne, jak na
przyk³ad te zwi¹zane z górnictwem. Powsta³a te¿
Matka Boska za drutami - przy okazji pielgrzymki oœwiêcimskiej - jako votum, potem dla papie¿a Chrystus Frasobliwy czy Pieta. Swego czasu
du¿o sprzedawa³em, figury i figurki powêdrowa³y do Ameryki, Australii, najczêœciej jako prezenty. JeŸdzi³em te¿ na Tydzieñ Kultury Beskidzkiej, zwykle do Wis³y.
W pracowni na œcianie naprzeciwko wielkiej
œwi¹tecznej szopki wisi równie¿ ³añcuch wykonany z drewna.
- Panuje przekonanie, ¿e je¿eli z drewna wyrzeŸbi siê ³añcuch, w którym ruszaj¹ siê ogniwa,
mo¿na nazwaæ siê rzeŸbiarzem, to taki niefor-

Skarbnik

malny egzamin. Zadanie jest doœæ trudne i trzeba wykazaæ siê niema³¹ wyobraŸni¹, podczas
pracy nad jednym ogniwem trzeba ju¿ mieæ w g³owie obraz nastêpnego tu¿ za nim, by nie ubraæ
ani za du¿o ani za ma³o materia³u. W tamtym
roku Brzeszcze odwiedzi³ tancerz z Wenezueli,
David Zabrano - ³añcuch bardzo mu siê spodoba³, zamówi³ sobie taki. Natomiast wspomniana
szopka by³a w koœciele na œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Wiadomo jednak, ¿e jeœli wypo¿ycza siê
rzeŸby, trzeba liczyæ siê z tym, ¿e mog¹ zostaæ
uszkodzone. Tak w³aœnie by³o z szopk¹, ponaprawia³em co mog³em, ale nie jest ju¿ tak mocna jak oryginalna konstrukcja. Podobnie z mask¹
regionaln¹, z któr¹ chodzimy po kolêdzie. Dzieci
siê jej strasznie boj¹, ale kiedy ju¿ podchodz¹,
ci¹gn¹ j¹ za brodê. Trzeba pamiêtaæ te¿ o tym,
¿e drewno pracuje przez ca³y czas, to nie dzia³a
na zasadzie, ¿e jak cokolwiek wyrzeŸbimy, za
kilka lat pozostanie takie samo. Drewno naturalnie pêka. Dlatego w³aœnie wielkie drewniane o³tarze s¹ posklejane z mniejszych, czasem
5-centymetrowych czêœci i puste z ty³u, wtedy
nie ma si³ rozprê¿enia. Najlepiej jest przewierciæ rzeŸbê na wylot, jednak nie zawsze siê to
udaje. Kiedyœ na przyk³ad œwider utkn¹³ mi w œrodku drewna dêbowego i by³ problem jak go wydostaæ, wiertarka siê spali³a. Oczywiœcie mo¿na
te¿ malowaæ specjalnymi substancjami, które zapobiegaj¹ poch³anianiu przez drewno wilgoci,
co równie¿ zmniejsza ryzyko pêkania.
Jak wygl¹da ca³oroczny grafik artysty, kiedy rozkwita sezon plenerowy?
- Wczeœniej nale¿a³em do Stowarzyszenia Twórców Kultury, teraz akurat mniej je¿d¿ê po wystawach i konkursach. Ostatnio wybraliœmy siê
do Bachorku na Mazurach, to jest na pojezierzu
Brodnickim. Przepiêkne miejsce. W ogóle sezon
plenerowy trwa od maja do paŸdziernika i uczestnictwo w tego typu wyjazdach najczêœciej wi¹¿e siê ze wspania³ymi doœwiadczeniami. Jednak
aktywnoœæ na tym polu poch³ania mnóstwo czasu i nieraz staje siê przed wyborem: albo woja¿e
albo ¿ycie rodzinne. W najbli¿szym czasie planujê jechaæ na ogólnoœwiatowy plener do Niemiec. Odbywa siê we wrzeœniu, trwa tydzieñ,
jednak trzeba przypilnowaæ terminów, wys³aæ
dokumentacjê ca³ej twórczoœci. To bardzo fajna
impreza, przez 5 dni
ka¿dy tworzy rzeŸbê
(z 2-3 metrowego kloca drewna), w ostatnim

dniu nastêpuj¹ prezentacje. A potem zobaczymy. Zawsze staram siê planowaæ jedynie najbli¿sz¹ przysz³oœæ, by nie przegapiæ tego, co
mo¿e podsun¹æ ¿ycie.

Katarzyna Senkowska

Leœny Duch w ogrodzie

Przy dêbowej dziewczynce

Po³¹czenie drewna, wêgla i farby
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Nakrêtki dla
Lenki

Z PORADNIKA OGRODNIKA
czyli o mszycy, œlimaku i szpaku

W minionym roku szkolnym Stowarzyszenie Ekologiczne BIOS koordynowa³o w placówkach oœwiatowych gminy Brzeszcze zbiórkê plastikowych nakrêtek. Dochód z ich sprzeda¿y ma
czêœciowo sfinansowaæ leczenie Lenki Paw.

Aby mieæ piêkne kwiaty i owoce - dbajmy o nie. Róbmy to z g³ow¹, by nie spowodowaæ wiêcej szkód ni¿ po¿ytku. Korzystajmy z porad fachowców lub czytajmy odpowiedni¹ literaturê.

Dziewczynka urodzi³a siê z wad¹ uk³adu kostnego tzw. PFFD, czego objawem jest zahamowanie wzrostu jednej nó¿ki. Jak wykaza³o ostatnie
badanie tomograficzne, nie wykszta³ci³ siê równie¿
staw kolanowy, co jeszcze bardziej komplikuje
proces leczenia i przesuwa w czasie jego rozpoczêcie. Rodzina stara siê zgromadziæ œrodki, które
umo¿liwi¹ d³ugoletnie leczenie i rehabilitacjê.
Stowarzyszenie BIOS podjê³o siê roli koordynatora zbiórki plastykowych nakrêtek od wszystkich
placówek oœwiatowych gminy Brzeszcze, a spo³eczeñstwo odpowiedzia³o zaanga¿owaniem i zrozumieniem. Jedni drugim przekazywali informacjê
o akcji i tak zatacza³a ona coraz szersze krêgi obejmuj¹c swym zasiêgiem nawet niektóre szko³y w Rajsku, Oœwiêcimiu, Wadowicach, W³osienicy, Graboszycach i Bachowicach. Dobre wieœci dotar³y i sk³oni³y do dzia³ania ludzi równie¿ w Katowicach, Krakowie i Zielonej Górze. Zbiera³y nakrêtki dzieci
w przedszkolach, uczniowie wszystkich typów
szkó³, zbiera³y rodziny, przyjaciele, s¹siedzi.
Dziêki Pañstwa otwartym sercom ten rok szkolny podsumowaliœmy zebraniem 13 ton 400 kg nakrêtek. Jedna tona daje na konto chorej dziewczynki 1000 z³.

W tym roku - od maja do lipca - du¿ym problemem by³a mszyca. Jej liczne gatunki atakowa³y ró¿norodne roœliny. Najwiêcej by³o jej na
ró¿ach, wiciokrzewach, roœlinach sadowniczych
- zw³aszcza na brzoskwiniach, œliwach i jab³oniach. Bardzo mocno zaatakowa³a te¿ roœliny balkonowe, zw³aszcza surfinie i jej podobne, pelargonie czy to zwisaj¹ce (peltatum), czy stoj¹ce (zonale) oraz ró¿ne odmiany begonii. Na wszystkich
chorych roœlinach widaæ by³o kolonie mszycy
oraz silne zdeformowania liœci i kwiatów. Czêsto
pojawia³y siê tak¿e ró¿nego rodzaju przebarwienia, a póŸniej i zaschniêcia. Roœliny ozdobne (ró¿a
czy balkonowe) szybko trac¹ atrakcyjny wygl¹d.
Aby tego unikn¹æ, nale¿y czêsto sprawdzaæ roœliny podatne na atak tego
szkodnika. Nawet codziennie ogl¹daæ m³ode pêdy,
gdy¿ uskrzydlona forma
mszycy mo¿e bardzo szybko zaatakowaæ i z³o¿yæ
du¿e iloœci jaj. Czêsto na
pêdach i liœciach z daleka
nic nie widaæ, gdy¿ mszyca
mo¿e mieæ ró¿ne barwy, od
zielonej poprzez ¿ó³taw¹ a¿ do czarnej, czasami
nawet popielat¹, wiêc kolorystycznie nie wyró¿nia siê na roœlinie. Dopiero po jakimœ czasie widaæ efekt jej dzia³ania. Na szczêœcie s¹ ju¿ dostêpne skuteczne œrodki do jej zwalczania. Wystarczy
zapytaæ w dobrym sklepie ogrodniczym. Najlepiej mieæ co najmniej dwa ró¿ne preparaty.
Przy stosowaniu chemicznej ochrony roœlin (dotyczy to wszystkich szkodników i chorób), trzeba pamiêtaæ o kilku podstawowych zasadach.
Przede wszystkim opryskujemy tylko roœliny zaatakowane, inne w miarê mo¿liwoœci os³aniamy
(kartonem, foli¹ itp.), zw³aszcza jadalne. Nale¿y
przeczytaæ na opakowaniu o okresach karencji
i prewencji oraz w miarê mo¿liwoœci nawet je wyd³u¿yæ. Karencja jest to liczba dni, które musz¹
up³yn¹æ od wykonania ostatniego zabiegu danym
preparatem do momentu zbioru czêœci jadalnych.
Prewencja z kolei to okres mo¿liwego zatrucia
ludzi, zwierz¹t, pszczó³ i ryb przez kontakt z substancj¹ czynn¹ zanim ulegnie ona rozk³adowi.
Trzeba równie¿ pamiêtaæ o pszczo³ach i trzmielach, które s¹ tak potrzebne przy zapylaniu roœlin. Powinniœmy unikaæ œrodków szkodliwych
dla tych owadów. Stosowna informacja jest podawana w ulotce do³¹czonej do zakupionego œrodka, w której producent podaje prewencjê dla pszczó³ (okres mo¿liwego zatrucia). Warto wykonywaæ zabieg wieczorem ju¿ po oblocie tych owadów. Ta pora jest z wielu powodów korzystna.
Dodatkowo unikamy szybkiego odparowywania
substancji aktywnej - przy wysokiej temperaturze i drobnokroplistym oprysku znaczna czêœæ
preparatu potrafi wyparowaæ, zanim „doleci” do
roœliny. Wysoka temperatura mo¿e te¿ spowodo-

Zebrane nakrêtki wspomog¹ leczenie Lenki Paw

Zwa¿ywszy, ¿e koszt leczenia szacuje siê na 200
tys. USD, prosimy o kontynuowanie w przysz³ym
roku szkolnym tego kolorowego daru serca. Ka¿da zebrana nakrêtka umo¿liwi leczenie Lenki, ka¿da trafi do recyklingu zamiast na wieloletnie trucie ziemi na sk³adowisku odpadów komunalnych.
W imieniu rodziny Lenki i w³asnym dziêkujemy
wszystkim za pomoc w przeprowadzeniu akcji: pañstwu zbieraj¹cym nakrêtki w domach i miejscach
pracy, paniom nauczycielkom i woŸnym, które je
w szko³ach gromadzi³y. Akcja nie by³aby mo¿liwa,
gdyby nie grzecznoœæ p. Adama Maœlanki, który
u¿ycza pomieszczenia do magazynowania, jako ¿e
samochód z firmy nabywaj¹cej odbiera je kiedy
zgromadzi siê powy¿ej 2,5 tony nakrêtek.
¯ycz¹c dzieciom i ich rodzinom weso³ego i beztroskiego drugiego miesi¹ca wakacji przypominamy o gromadzeniu nakrêtek. Bêdziemy je odbieraæ ze szkó³ i przedszkoli pod koniec wrzeœnia.
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Ekologiczne BIOS

14

Odg³osy Brzeszcz

sierpieñ 2011

waæ du¿e uszkodzenia liœci i kwiatów, bowiem
w takich warunkach wzrasta stê¿enie substancji
czynnej i bardzo ³atwo oparzyæ roœliny, a na dodatek oka¿e siê, ¿e zabieg by³ nieskuteczny, bo
na przyk³ad czynnik aktywny przestaje dzia³aæ.
Nale¿y dobrze dobraæ œrodek do temperatury,
w jakiej bêdziemy go stosowaæ. To jeden z podstawowych b³êdów pope³nianych podczas chemicznej ochrony.
Po zabiegu bezwzglêdnie powinniœmy umyæ
opryskiwacz, aby nastêpnym razem spokojnie
u¿yæ innego œrodka. Najlepiej od razu wzi¹æ
prysznic, by sp³ukaæ z siebie resztki œrodka chemicznego. Nie wolno nic jeœæ, piæ ani paliæ tytoniu w trakcie zabiegu! Wa¿ne! Dbajmy o swoje zdrowie i bezpieczeñstwo. Skutki niew³aœciwego zachowania mog¹ siê pojawiæ nawet po latach. Zawsze przed zastosowaniem jakiegokolwiek preparatu chemicznego trzeba równie¿ przeczytaæ instrukcjê do³¹czon¹ do opakowania i dok³adnie przestrzegaæ podanych dawek i terminów!
W tym roku bardzo du¿ym problemem w naszej okolicy sta³y
siê tak¿e œlimaki. To efekt zesz³orocznej powodzi. W tym
wypadku jest du¿o trudniej pozbyæ siê niechcianego „goœcia”.
Jeœli przy mszycy wystarczy
dobrze wykonaæ 1-2 zabiegi
i mamy spokój, to przy œlimakach nie jest to takie proste. Co
prawda, pojawi³o siê ostatnio du¿o œrodków do
zwalczania tych szkodników i na szczêœcie czêœæ
z nich jest skuteczna. Trzeba jednak pamiêtaæ, by
stosowaæ siê do instrukcji podanych przez producenta. Granulki preparatu nale¿y sypaæ w suchym miejscu, najlepiej wieczorem i nie przed
deszczem. Istotna jest te¿ profilaktyka, zw³aszcza likwidowanie nieu¿ytków, chwastów, czêste
koszenie traw, ¿eby ograniczyæ ich siedliska, poniewa¿ w suchym miejscu szybciej gin¹ i nie sk³adaj¹ jaj. Œlimak ¿eruje noc¹ lub w pochmurne dni.
Aby oceniæ skalê zagro¿enia, warto wybraæ siê
wieczorem z latark¹ po ogrodzie i sprawdziæ, jakie iloœci i gatunki atakuj¹ nasze roœliny.
Od paru lat du¿ym problemem s¹ tak¿e szpaki.
Chocia¿ s¹ zaliczane do zwierz¹t po¿ytecznych
(zbieraj¹ du¿e iloœci owadów), to w pewnych momentach mog¹ powodowaæ du¿e szkody w zbiorach owoców, zw³aszcza czereœni i wiœni, a ostatnio i w borówce amerykañskiej, która bywa
coraz popularniejsza w naszym regionie. Ptaki
te bardzo szybko przystosowuj¹ siê do ha³asu,
wiêc wyp³aszanie i straszenie ich b³yskami
bywa czêsto nieskuteczne. Najlepszym sposobem jest zak³adanie cienkich siatek ¿y³kowych,
okrywaj¹c szczelne krzew albo drzewko. W handlu s¹ dostêpne ró¿ne rozmiary. Niestety mimo
du¿ych rozmiarów siatek czêsto technicznie jest
to trudne do wykonania, zw³aszcza przy du¿ych
drzewach, jednak w miarê mo¿liwoœci chocia¿
czêœciowo zabezpieczamy siê przed porann¹
niespodziank¹ - brakiem prawie wszystkich
owoców na krzaku czy drzewie.

Maciej Skowronek
OGRODNICTWO w Skidziniu

Krymina³y

KRONIKA
5 lipca ok. godz. 14.00 dy¿urny SM Brzeszcze
otrzyma³ zg³oszenie o nietrzeŸwym mê¿czyŸnie
przebywaj¹cym w jednej z klatek bl. 1 na os. Paderewskiego w Jawiszowicach. Na miejscu okaza³o siê, ¿e jest to 42-letni Tomasz Cz. (4,07 promila alkoholu). Ze wzglêdu na stan w/w przewieziono go do Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

*****
7 lipca ok. godz. 20.30 do Komendy SM Brzeszcze wp³ynê³o zg³oszenie o nietrzeŸwym mê¿czyŸnie, który wtargn¹³ na teren jednej z posesji przy
ul. Nawsie w Jawiszowicach. Okaza³ siê nim 52letni mieszkaniec Jawiszowic, Zbigniew B. Agresywnego mê¿czyznê przewieziono do Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej i pozostawiono pod
opiek¹ jej pracowników.

*****
8 lipca o godz. 15.30 policjanci na ul. Mickiewicza zatrzymali 30-letniego brzeszczanina Marcina P., który kieruj¹c samochodem marki VW Golf
nie udzieli³ pierwszeñstwa kieruj¹cemu BMW,
przez co doprowadzi³ do zderzenia. Przeprowadzone badanie stanu trzeŸwoœci wykaza³o, ¿e kierowca Golfa mia³ 1,82 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu.

*****
9 lipca o godz. 23.00 policjanci KP Brzeszcze zatrzymali na ul. Ofiar Oœwiêcimia do kontroli drogo-

Ujêto podpalaczy
7 lipca policjanci zatrzymali 4 mê¿czyzn
(w wieku 20-22 lata), którzy na swoim koncie
maj¹ kilkadziesi¹t podpaleñ zabudowañ gospodarczych, stodó³ i stogów siana na terenie
ca³ego powiatu oœwiêcimskiego.
W 2008 roku policjanci zaczêli otrzymywaæ zg³oszenia o po¿arach stodó³, do których
dochodzi³o na terenie ró¿nych miejscowoœci
powiatu oœwiêcimskiego. Do po¿arów z regu³y dochodzi³o w godzinach nocnych i w krótkich odstêpach czasu, co do tej pory siê nie
zdarza³o. Powy¿szy fakt nasun¹³ wiêc podejrzenie, ¿e tak czêste wypadki tego typu to nie
zbieg okolicznoœci, co zosta³o potwierdzone
analiz¹ wszystkich podpaleñ. Ponadto s¹dz¹c
ze sposobu dzia³ania funkcjonariusze ustalili,
¿e czynów dokonuje ten sam sprawca. Aby zatrzymaæ podpalacza powo³ano specjaln¹ grupê, która zajê³a siê jego rozpracowaniem. Na
trop rozwi¹zania zagadkowych podpaleñ policjanci natrafili w czerwcu i wytypowali kilka
osób podejrzanych. Typowanie okaza³o siê trafne, gdy¿ policjanci szybko potwierdzili, ¿e cztery z nich z ca³¹ pewnoœci¹ maj¹ zwi¹zek ze
spraw¹. Mê¿czyzn zatrzymano 7 lipca w godzinach rannych w miejscach zamieszkania lub
miejscach pracy. Na razie us³yszeli blisko 30
zarzutów zniszczenia mienia przez podpalenie.
Szkody szacowane s¹ na ³¹czn¹ wartoœæ ponad
700 tys. z³. Za powy¿sze czyny grozi im do 5
lat pozbawienia wolnoœci. Sprawa jest rozwojowa, gdy¿ policjanci w dalszym ci¹gu ustalaj¹
czy zatrzymani mê¿czyŸni mieli zwi¹zek z kilkoma innymi, jeszcze nie wyjaœnionymi podpaleniami z poprzednich lat.

KRYMINALNA

wej 20-letniego mieszkañca Harmê¿. Podczas czynnoœci policjanci ujawnili, i¿ pasa¿er pojazdu posiada
skradziony w czerwcu na terenie Brzeszcz telefon
komórkowy marki Nokia. Mê¿czyzna wyjaœni³, i¿
telefon kupi³ od znajomego. Móg³ jednak przypuszczaæ, ¿e telefon pochodzi z przestêpstwa, gdy¿ kupi³
go po atrakcyjnej cenie, wiêc odpowie za paserstwo.

*****
10 lipca ok. godz. 20.00 patrol SM Brzeszcze zosta³ wezwany w rejon jednego ze sklepów przy ul.
Dworcowej w Brzeszczach, gdzie mia³o dojœæ do
kradzie¿y. Na miejscu ujêto awanturuj¹cego siê 29letniego Daniela S. (2,60 promila alkoholu). Po
badaniu przewieziono w/w do Izby WytrzeŸwieñ
w Bielsku-Bia³ej. Obecnie trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do ukarania sprawcy.

*****

11 lipca parê minut po godz. 8.00 w Jawiszowicach na ul. Spó³dzielczej w rêce policjantów
wpad³ mieszkaniec Brzeszcz Krzysztof Sz., który w stanie nietrzeŸwoœci porusza³ siê rowerem.
W wydychanym powietrzu u delikwenta wykryto 1,84 prom. alkoholu.

*****
15 lipca ok. godz. 9.30 patrol SM Brzeszcze
skierowany zosta³ na teren stadionu KS Górnik
w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oœwiêcimia, gdzie
mia³o dochodziæ do libacji alkoholowej. Na miejW jaki sposób dzia³ali
Od 2008 r. do czerwca 2011 r. podpalacze dzia³ali na terenie kilkunastu miejscowoœci powiatu
oœwiêcimskiego m.in. Babic, Brzezinki, Harmê¿,
Grojca, Rajska, Polanki Wielkiej, Osieka, Zaborza, Przeciszowa, Zatora, Porêby Wielkiej, Smolic (gdzie sp³on¹³ budynek gospodarczy oraz dach
po³¹czonego z nim budynku mieszkalnego; oszacowano straty na 50 tys. z³) i G³êbowic (gdzie
sp³on¹³ budynek gospodarczy wraz z dwoma samochodami; straty oszacowano na ok. 200 tys.
z³). Wiêkszoœci czynów dokonali wspólnie, ale
by³y te¿ przypadki, ¿e dzia³ali w ró¿nych konfiguracjach. Z regu³y wybierali stare drewniane stodo³y, budynki gospodarcze lub stogi s³omy, nie
ogrodzone i znajduj¹ce siê w znacznej odleg³oœci od zabudowañ mieszkalnych. Do podpaleñ
u¿ywali zapalniczki lub zapa³ek, a nastêpnie, znaj¹c teren, bocznymi drogami odje¿d¿ali z miejsca zdarzenia, aby po kilkunastu minutach jako
stra¿acy ochotnicy wróciæ i braæ udzia³ w akcji
ratunkowo-gaœniczej.

KPP Oœwiêcim

Dy¿ury aptek w sierpniu
ARNIKA ul. S³owackiego 4
1.08 - 5.08
2.09 - 9.09
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
12.08 - 19.08
SYNAPSA ul. £okietka 39
19.08 - 26.08
ZDROWIE ul. Ofiar Oœwiêcimia 31
5.08 - 12.08
26.08 - 2.09
* dy¿ur nocny trwa w godz. 20.00-8.00
dnia nastêpnego.

scu funkcjonariusze ujêli 53-letniego brzeszczanina, Stanis³awa K. (3,02 prom. alkoholu). Obecnie
trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do ukarania sprawcy.

*****
19 lipca ok. godz. 20.45 dy¿urny Stra¿y Miejskiej otrzyma³ zg³oszenie o awanturze w jednym
z mieszkañ bl. 13 na os. Paderewskiego w Jawiszowicach. Skierowany na miejsce patrol uj¹³ 59letniego Ryszarda K. (2,68 promila alkoholu). Ze
wzglêdu na stan zatrzymanego oraz jego zachowanie przewieziono w/w do Izby WytrzeŸwieñ
w Bielsku-Bia³ej.

*****
23 lipca ok. godz. 20.30 patrol SM skierowany
zosta³ w rejon bl. 9 na os. S³owackiego w Brzeszczach, gdzie mia³ siê awanturowaæ jakiœ mê¿czyzna. Na miejscu patrol uj¹³ 31-letniego Tomasza
M., którego przewieziono do Izby WytrzeŸwieñ
w Bielsku-Bia³ej.

*****
24 lipca ok. godz. 19.30 dy¿urny SM Brzeszcze
nadzoruj¹cy system monitoringu wizyjnego zauwa¿y³ na jednym z przystanków przy ul. Dworcowej
w Brzeszczach dwóch mê¿czyzn spo¿ywaj¹cych
alkohol. Wys³any na miejsce patrol uj¹³ Zygmunta
G. (2,33 prom. alkoholu) oraz Macieja K. (2,81 promila alkoholu). Obecnie trwaj¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do ukarania sprawców.

opr
opr.. Audra

Podziêkowanie
Wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystoœci pogrzebowej mojego mê¿a

œp. Franciszka Kubicy
za zamówione Msze œw., z³o¿one wieñce
i kwiaty oraz okazane wyrazy wspó³czucia
i otuchy serdecznie dziêkujê.

Anna Kubica

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania za uczestnictwo
w uroczystoœciach pogrzebowych, zamówione Msze œwiête, z³o¿one wieñce i kwiaty oraz modlitwy w intencji

œp. Wandy Farugi
sk³adaj¹ córki wraz z rodzinami.

Podziêkowanie
Wszystkim Uczestnikom uroczystoœci pogrzebowych

œp. Czes³awa Kawy
serdecznie dziêkujemy za udzia³ w pogrzebie, zamówione Msze œwiête, okazane
wspó³czucie oraz z³o¿one kwiaty. Szczególne podziêkowania sk³adamy Komendantowi gminnemu i Zarz¹dowi gminnemu OSP,
jednostkom OSP, pocztom sztandarowym,
Dyrekcji i Pracownikom OK w Brzeszczach
oraz p. W³adys³awowi Drabkowi za wyg³oszenie mowy po¿egnalnej

Córki z rodzinami
Odg³osy Brzeszcz
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JESTEM...

czy... mo¿e... raczej:...

Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Noworyt¹,
psychologiem, terapeutk¹ uzale¿nieñ.
Katarzyna Senkowska: W naszych poprzednich rozmowach porusza³yœmy m. in. temat
toksycznych rodziców oraz b³êdów wychowawczych, mówi³yœmy tak¿e o tym, jak nasze doœwiadczenia z dzieciñstwa wp³ywaj¹ na to kim
i jacy jesteœmy. Czêsto wspomina³yœmy o poczuciu w³asnej wartoœci, ale nigdy nie zdefiniowa³yœmy tego pojêcia…?
Barbara Chrz¹szcz-Noworyta: Najogólniej
rzecz ujmuj¹c, poczucie w³asnej wartoœci to przekonanie, ¿e zas³uguje siê na wszystko co dobre,
to szacunek dla samego siebie, samoakceptacja
ze wszystkimi wadami i u³omnoœciami, od których nikt przecie¿ nie jest wolny. Ktoœ z pozytywnym podejœciem do siebie, uznaj¹cy siê za
cz³owieka wartoœciowego czuje, ¿e jest tak samo
dobry jak ka¿dy inny w jego wieku i podobnej
sytuacji spo³ecznej. Taka osoba wie, ¿e zas³uguje
na szacunek innych ludzi, wie co jest dobre i potrafi broniæ w³asnych pogl¹dów. Jednoczeœnie, co
warte podkreœlenia, jest równie¿ otwarta na argumentacjê, sk³onna do zapoznawania siê z innymi
punktami widzenia nie odczuwaj¹c przy tym zagro¿enia. Lubi te¿ podejmowaæ nowe wyzwania
i nie denerwuje siê, je¿eli coœ nie od razu wychodzi dobrze. Potrafi dokonywaæ wyborów, które
maj¹ wp³yw na jej ¿ycie, nie jest bezradn¹ istot¹
zdaj¹c¹ siê biernie na przypadek i œlepy los, cieszy siê w³asnym cia³em, potrafi budowaæ wartoœciowe relacje z innymi, a kontakty z otoczeniem
daj¹ jej zadowolenie. Czasem zrównowa¿one poczucie w³asnej wartoœci mo¿na stwierdziæ na podstawie czyjegoœ zachowanie, jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e niestety bywa ono zwodnicze. Niektórzy ludzie zachowuj¹ siê tak jak gdyby byli pewni siebie i swojej wartoœci, jednak prawda, czyli
to co dzieje siê w ich wnêtrzu, mo¿e wygl¹daæ
zupe³nie inaczej.
K. S.: Jakie wobec tego s¹ przejawy niskiego
poczucia w³asnej wartoœci?
B. Ch-N.: Z zastrze¿eniem, ¿e w tym wypadku
obserwacje niekiedy mog¹ okazaæ siê mylne,
mo¿na wyró¿niæ pewne przejawy poczucia niskiej wartoœci. S¹ nimi zaburzenia w od¿ywianiu (o anoreksji ju¿ pisa³yœmy, podobnie nadwaga wynikaj¹ca z „zajadania” odczuwalnych niedostatków), nadu¿ywanie alkoholu i narkotyzowanie siê (automatycznie uzyskiwane sztuczne
poczucie mocy, dobrego samopoczucia, zag³uszenie nieœmia³oœci p³yn¹cej z kompleksów), nadmierne wydawanie pieniêdzy (na zasadzie substytutów to¿samoœci - jeœli kupiê ten samochód/
bêdê siê tak ubieraæ, bêdê coœ znaczyæ; st¹d tak¿e
sk³onnoœci do hazardu), pracoholizm i nadmierna aktywnoœæ (analogicznie - ci¹g³e udowadnianie sobie i innym, ¿e jesteœmy w stanie tak wiele
osi¹gn¹æ). Symptomatyczne jest równie¿ ³atwe
uzale¿nianie siê od innych ludzi - osoba z niskim
poczuciem w³asnej wartoœci próbuje zrekompensowaæ swoje braki wartoœci¹ innych osób, przyjació³ lub partnera. Czêsto na przyk³ad takie ko-
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biety wybieraj¹ mê¿czyzn, którzy odnosz¹ siê do
swoich partnerek z wy¿szoœci¹, nawet poni¿aj¹
je - one jednak nie s¹ w stanie zerwaæ zwi¹zku ze
wzglêdu na uzale¿nienie psychiczne, co postronnemu obserwatorowi czasem trudno poj¹æ. Charakterystyczne jest te¿ to, ¿e ludzie z niskim poczuciem w³asnej wartoœci ci¹gle czekaj¹ na przysz³oœæ, ¿yj¹ tym oczekiwaniem zamiast chwil¹
obecn¹, nie potrafi¹ czuæ siê dobrze tu i teraz.
Wci¹¿ maj¹ wra¿enie, ¿e wszystko zmieni siê na
lepsze „od momentu gdy…”. Nawet jeœli s³ysz¹
pochwa³y zupe³nie adekwatne do swoich osi¹gniêæ, nie s¹ w stanie uwierzyæ w ich szczeroœæ,
doszukuj¹c siê za tym oszustwa, pochlebstwa lub
litoœci. Z zagadnieniem oczywiœcie wi¹¿¹ siê
wszelkiego rodzaju kompleksy, dotycz¹ce zarówno sfery psychicznej, duchowej jak i fizycznej.
Co istotne, te ostatnie wcale nie s¹ „osobnym”
problemem, nigdy nie jest tak, ¿e jeœli np. kobieta nienawidzi swoich nóg, bêdzie w pe³ni komfortowo czu³a siê w swoim ciele, co oczywiœcie
przek³ada siê równie¿ na psychikê i mo¿e wydatnie zani¿aæ samoocenê. Na ogó³ pragniemy podobaæ siê innym, co jest naturalne, jednak nale¿y
pamiêtaæ o tym, ¿e przede wszystkim trzeba podobaæ siê sobie samej/samemu. Takie myœlenie
to pierwszy, najwa¿niejszy krok w stronê codziennego dobrego samopoczucia, a szczêœcia w dalszej perspektywie.
K. S.: Jakie czynniki powoduj¹ wykszta³cenie niskiej samooceny? Co robiæ, by wzmacniaæ w kimœ poczucie jego wartoœci - odpowiednio w stosunku do dzieci i doros³ych?
B. Ch-N.: Niskie poczucie w³asnej wartoœci jest
pod³o¿em wielu problemów psychicznych, ten
termin pojawi³ siê chyba w wiêkszoœci naszych
artyku³ów. Najczêœciej w dzieciñstwie tkwi Ÿród³o komplikacji - jeœli dziecko nie jest doceniane
i zauwa¿ane przez rodziców, w doros³ym ¿yciu,
mimo odnoszonych sukcesów, bêdzie czu³o siê
bezwartoœciowe i nieprzystosowane. Dlatego w³aœnie bêdzie na przyk³ad d¹¿yæ do coraz wiêkszych
sukcesów kosztem obsesyjnego zapracowania
i hiperaktywnoœci. Jeœli natomiast odbiera³o komunikaty dodaj¹ce energii, wiary we w³asne si³y
i zdolnoœci (adekwatne, nieprzesadzone), zbuduje na nich zdrow¹ samoocenê. Proste zdania typu
Naprawdê jestem dzisiaj z Ciebie dumny, Twój
pomys³ by³ œwietny, Widzisz, jak wspaniale sobie z tym poradzi³aœ, Jestem szczêœliwa, ¿e Ciê
mam czy te¿ Przepraszam, mia³eœ racjê potrafi¹ zawa¿yæ na czyimœ ca³ym ¿yciu! Nale¿y bowiem podkreœliæ, ¿e zarówno negatywne jak i pozytywne prze¿ycia dziecka maj¹ ogromny wp³yw
na jego psychikê gdy doroœnie, decyduj¹ o sposobie myœlenia, odczuwania i dzia³ania. Niestety
te negatywne doœwiadczenia dostarczaj¹c poczucia braku w³asnej wartoœci niejednokrotnie przeszkadzaj¹ w obcowaniu z ludŸmi, kochaniu i byciu kochanym. Takie problemy maj¹ dzieci, które musia³y szybko dorosn¹æ (w rodzinach z problemem alkoholowym), dzieci, które musia³y byæ
idealne (gdy¿ tylko przy okazji sukcesów zaspokajaj¹cych wygórowane ambicje rodziców zas³ugiwa³y na uwagê i pochwa³y), dzieci, które by³y

ci¹gle popychane, przestawiane z k¹ta w k¹t, wys³uchiwa³y mora³ów i którym z góry wyznaczano plany i cele ¿yciowe, dzieci, na których skupia siê gniew rodziców (przemoc fizyczna i psychiczna), dzieci s¹ zaniedbywane emocjonalnie
przez opiekunów (zapracowanie rodziców, ci¹g³a nieobecnoœæ), dzieci nara¿one na „og³upiaj¹ce” zachowania, sprzeczne komunikaty, np. Kocham ciê takiego jakim jesteœ, ale pewne rady
dajê ci po to, byœ móg³ zmieniæ w sobie kilka
rzeczy/ Chcê, abyœ wysz³a z domu i siê rozerwa³a, nie przejmuj siê moj¹ samotnoœci¹/ Spêdzimy razem mnóstwo czasu, ale nie teraz. Postêpowanie rodziców niew¹tpliwie wp³ywa na to,
jakimi ludŸmi siê stajemy, jednak w ¿adnym wypadku nie mo¿na obarczaæ ich wy³¹czn¹ win¹ za
wszystko co z³e w doros³ym ¿yciu ich dzieci.
Czêsto zdarza siê tak, ¿e i oni nie otrzymali kiedyœ zdrowej dawki poczucia w³asnej wartoœci.
Zdecydowana wiêkszoœæ rodziców kocha
przecie¿ swoje pociechy, wiele b³êdów bierze
siê z nieuwagi lub niewiedzy, nie zaœ z celowego krzywdzenia ma³ego cz³owieka. Chodzi o to,
by staraæ siê o wytworzenie atmosfery sprzyjaj¹cej rozwojowi poczucia w³asnej wartoœci - tylko tyle i a¿ tyle. B³êdy z przesz³oœci absolutnie
nie musz¹ zawa¿yæ na codziennym samopoczuciu przez ca³e ¿ycie.
K. S.: Jak zatem zwiêkszyæ wartoœæ we w³asnych oczach?
B. Ch-N.: To czego nie dostaliœmy w dzieciñstwie
mo¿emy sami w sobie rozwin¹æ i zaspokoiæ swoje potrzeby tak, by byæ zadowolonym z siebie
i dobrze radziæ sobie w ¿yciu. Du¿e znaczenie
posiadaj¹ przy tym ludzie - najbli¿si, przyjaciele
- którymi siê otaczamy. Jeœli s¹ otwarci, lojalni,
traktuj¹cy drugiego cz³owieka z szacunkiem, jeœli mo¿na liczyæ na ich czas i zrozumienie ze œwiadomoœci¹, ¿e doskonale czuj¹ siê w naszym towarzystwie, zaburzone poczucie w³asnej wartoœci wróci do normy lub zostanie od podstaw zbudowane. Je¿eli natomiast otaczamy siê ludŸmi,
którzy notorycznie krytykuj¹ nasz gust, ruchy,
pomys³y i pogl¹dy, nawet zdrowa samoocena
z czasem mo¿e ulec za³amaniu, nie mówi¹c ju¿
o niskim poczuciu w³asnej wartoœci. Nie ma równie¿ mowy o zdrowej samoocenie gdy ¿yjemy
w zwi¹zku gdzie nie ma bliskoœci i dobrej komunikacji. Trudno równie¿ budowaæ poczucie w³asnej wartoœci bez zaspokojonej potrzeby bezpieczeñstwa, zarówno finansowego jak i psychicznego. W procesie odzyskiwania lub budowania
od podstaw poczucia w³asnej wartoœci kluczowe
znaczenie posiadaj¹ podstawowe rzeczy, które
wiêkszoœæ z ludzi jest w stanie sobie zapewniæ.
Nie jesteœmy wiêc bezbronni wobec problemu
i naprawdê warto wzi¹æ sprawy w swoje rêce.
Oprócz odpowiednich osób w otoczeniu, wa¿na
jest równie¿ kondycja fizyczna - trudniej nabraæ
pewnoœci siebie bêd¹c przemêczonym, niewyspanym, notorycznie chorym (nawet jeœli nie mo¿na
zapobiec chorobie, mo¿na podj¹æ zdecydowane
kroki by zachowaæ jak najd³u¿ej jak najlepsz¹
kondycjê) i pozbawionym energii. Wiêkszoœæ ludzi musi mieæ tak¿e dach nad g³ow¹ i zapewnione po¿ywienie, czyli bezpieczeñstwo finansowe.
Wa¿ny jest te¿ porz¹dek w otaczaj¹cym œwiecie.
Nale¿y powoli zacz¹æ go wprowadzaæ, choæby
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nawet pocz¹tkowo chaos i ogrom spraw zdawa³y
siê przerastaæ nasze mo¿liwoœci. Dobrze rozpocz¹æ od uporz¹dkowania najbli¿szej przestrzeni
i najbli¿szego odcinka czasu, spróbowaæ zakotwiczyæ myœlenie w danej chwili i uœwiadomiæ
sobie, ¿e np. dobrze siê teraz czujê, bo mam
chwilê dla siebie, odpoczywam, s³ucham swojej muzyki, czytam dla przyjemnoœci delektuj¹c siê jakimœ przysmakiem czy te¿ je¿d¿ê na
rowerze. Poza podstawowymi potrzebami istotna jest równie¿ potrzeba mi³oœci. Pierwszy raz
otrzymujemy j¹ od rodziców, póŸniej w ca³ym
naszym ¿yciu wchodzimy w ró¿ne relacje zaspokajaj¹ce potrzebê wiêzi. Pora¿ki na tym tle potrafi¹ wywo³aæ rozmaite problemy psychiczne
a nawet zdrowotne, poniewa¿ brak mi³oœci wywo³uje pustkê i samotnoœæ, która zabija nie tylko
duchowo. Dla wzmacniania poczucia w³asnej
wartoœci niezwykle wa¿ne jest posiadanie prawdziwego przyjaciela. Ka¿dy bliski zwi¹zek dzia³a bowiem wzmacniaj¹co na psychikê cz³owieka. PrzyjaŸñ polega przecie¿ na dzieleniu siê uczuciami, potrzebami, pragnieniami i lêkami. Ka¿dy
z dwojga przyjació³ bierze na siebie po³owê odpowiedzialnoœci za zwi¹zek i oboje w ¿yciu wspieraj¹ siê nawzajem. Nale¿y zatem podkreœliæ, ¿e

prawdziwa przyjaŸñ oraz bliski zwi¹zek z drugim
cz³owiekiem zwiêkszaj¹ poczucie w³asnej wartoœci.
K. S.: Wynika z tego, ¿e poczucie w³asnej wartoœci czêsto jest zakorzenione w szerszym spojrzeniu cz³owieka na œwiat, jego postawie w stosunku do ca³ego swojego ¿ycia…?
B. Ch-N.: Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e ka¿dy cz³owiek jest zasadniczo dobry. Nie doskona³y, ale
dobry. Ka¿dego dnia powinniœmy przypominaæ
sobie o najlepszych cechach wyró¿niaj¹cych nas
w t³umie - i nie tylko naszych, ale równie¿ zaletach najbli¿szych nam osób. (Zbrodnie najczêœciej
wyrastaj¹ z krzywd doœwiadczonych przez sprawcê. Czy mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e cz³owiek jako
niemowlê rodzi siê ca³kowicie z³y, z chêci¹ zadawania bólu i cierpienia…? Tym pytaniem wkraczamy ju¿ w rozwa¿ania filozoficzne i teorie unde
malum, jednak z psychologicznego punktu widzenia za zbrodniarzem zawsze stoi jego cierpienie, w takiej czy innej postaci). Codziennie nale¿y wiêc cieszyæ siê sob¹ samym/sam¹, ka¿dy z nas
jest przecie¿ jedyn¹, oryginaln¹, zupe³nie niepowtarzaln¹ jednostk¹.

Katarzyna Senkowska

Pajdokraci w polityce
Kolejna sesja poœwiêcona zosta³a debacie
na tematy œciœle polityczne.
Polityk to pan (Eryk) („A pani nie?” „NIE”.)
który jest w telewizji i chodzi po niej w garniturze (Grzegorz). Jak sama nazwa wskazuje, posiada on zegarek, który mu g³oœno tyka (Barbara) polityka mo¿na wiêc us³yszeæ zanim pojawi siê
w polu widzenia. Polityki zbieraj¹ siê w sejmie,
czyli budynku w kszta³cie bia³ej pi³eczki (Marcin). Przychodz¹ rano do parlamentu i lamentuj¹
(£ucja), na tym polega ich g³ówne zadanie. Popo³udniu lamentuj¹ nadal (o pogodzie, szpitalach,
potopie w Chinach i zakupach), tyle ¿e teraz ju¿
przed kamerami i mikrofonami (Kornelia), wieczorem zaœ id¹ spaæ, zupe³nie jak normalni ludzie (Maksymilian). Trochê inaczej ma prezydent.
Jak wiadomo, posiada on okulary, szare przyklepane na bok w³oski (Natalia), brodê i w¹sy (B³a¿ej), a tak¿e nie ma zarostu (Magdalena). W opinii najm³odszej izby od innych polityków ró¿ni
siê tym, ¿e nie chodzi spaæ, a zawiaduje poci¹gami w kwadratowej czapeczce, machaj¹c r¹czkami tak, aby siê nie pozderza³y. W czasie wolnym
od s³u¿by rz¹dzi pañstwem, czyli pilnuje, by nie
by³o wojny (Maria), grypy (Martyna), otwiera
sklepy (Jakub), utrzymuje porz¹dek w mieœcie
(czyli zbiera ma³e œmieci za œmieciarkami) (Piotr),
pisze dokumenty i kary o czerwonych, zielonych
i ¿ó³tych œwiat³ach drogowych (Szymon). Co jakiœ
czas przelatuje helikopterem nad krajem i sprawdza, czy wszystko w porz¹dku (Kacper). Macha
przy tym do ludzi, tylko ¿e oni rzadko go widz¹,
bo jest tak wysoko (B³a¿ej). Niekiedy maszeruje
z ¿o³nierzami i do nich krzyczy (Norbert). Dostaje jednak za to wszystko wiele prezentów od innych prezydentów i sam daje im coœ od siebie (na
przyk³ad bia³e skarpetki) (Magdalena). Wa¿n¹
osobistoœci¹ jest równie¿ premier, posiadaj¹cy
imiê ukochane przez radnych, wiernych wielbicieli Disneya. On z kolei czuwa nad prezyden-

tem i gdy g³owa pañstwa zachoruje, mierzy jej temperaturê (Aleksandra). Najwiêksz¹
realn¹ w³adz¹ dysponuje jednak marsza³ek, bêd¹cy w posiadaniu laski. Jeœli ktoœ lamentuje za d³ugo albo jak siê
marsza³kowi po prostu nie
spodoba, mo¿e tak¹ lask¹ zarobiæ po pupie (Maciej). Nale¿y wiêc uwa¿aæ. Prezydent jest
jeszcze w tej szczêœliwej sytuacji, ¿e posiada veto. Jest to
taka czarna ma³a skrzyneczka, któr¹ wyci¹ga, kiedy chce sprawdziæ co tam parlamentarzyœci sobie
popisali (Kornelia). Stawia j¹ wtedy na œrodku sejmu i WE TO politycy wciskaj¹ wszystkie papiery,
które akurat maj¹ na pulpitach. Komunikacja dzia³a
wiêc bez zarzutu. Warto dodaæ, ¿e czêœæ radnych
ponad parlamentowanie przedk³ada pracê w kancelarii, gdy¿ tam u¿ywa siê jedynie prawdziwych,
wielkich, bia³ych gêsich piór ¿elowych (Natalia).
W sejmie istniej¹ równie¿ rozmaite ministerstwa,
czyli pokoje z takimi sterami jak na statkach pirackich (Adrian). Na nich wypisuje siê zasady
dotycz¹ce ¿ycia w ogólnoœci, czyli kolejno: w ministerstwie rolnictwa najlepsze metody dojenia krów (Bartosz), wszystko w œcis³ej konsultacji z ministerstwem gospodarki. Najweselej maj¹
oczywiœcie w ministerstwie sportu, gdzie od rana
nic tylko nieustanna gra w zbijanego, a po po³udniu w chowanego b¹dŸ berka (Jakub). W ministerstwie rozwoju regionalnego zbieraj¹ siê natomiast gospodynie w czapeczkach i fartuchach, by
debatowaæ nad najlepszymi makaronami (Maria).
Najpowa¿niejsze z kolei wydaje siê ministerstwo
sprawiedliwoœci, gdzie g³ówn¹ w³adzê dzier¿y
wspomniany marsza³ek i jego wszechmog¹ca laska. Mo¿e on powo³aæ komisje œledcze, które s¹
ma³e, niepozorne, ubrane w czarne p³aszcze, okulary i chowaj¹ siê po drzewach z pods³uchami

(£ucja). Najwiêksza ciekawoœæ budz¹ jednak komisje nadzwyczajne, jak równie¿ tajemniczo
brzmi¹ce ministerstwo infrastruktury. Mo¿liwe,
¿e tam w³aœnie prowadzi siê badania nad ufoludkami spad³ymi z nieba, które maja dyndaj¹ce zielone uszka (B³a¿ej). Siedz¹ wiêc sobie one
w szklanych baniaczkach (bo ka¿dy przedszkolak jest œwiadom, ¿e nie mog¹ tu u nas oddychaæ)
i dyskutuj¹ z naszymi politykami. Brak czasu na
pogaduszki i pe³ne rêce roboty maj¹ natomiast
w ministerstwie skarbu, gdy¿ tam naturalnie sk³adowane s¹ wszystkie odkopane skarby (Eryk).
Niestety technika posz³a do przodu i nie dostarczaj¹ ich ju¿ piraci z szablami i opaskami na
oczach, podobni do tych z Karaibów, jednak na
szczêœcie w dalszym ci¹gu z³oto przechowywane jest w zamkniêtych drewnianych skrzyniach
z k³ódkami (Kacper), które dla jeszcze wiêkszego bezpieczeñstwa zdeTonowane zosta³y w ogromnym sejfie (Szymon). Tam jak w szklarni le¿¹
sobie rz¹dkami i co jakiœ czas sprawdza je prezydent, czy na pewno nic nie uby³o, ale zazwyczaj
raczej wszystko jest w porz¹dku, gdy¿ na co dzieñ
pilnuj¹ tego stra¿acy (Barbara).
Nieco trudnoœci przysporzy³a radnym definicja
obywatela. Z godn¹ podziwu naukow¹ powœci¹gliwoœci¹ ustalono, ¿e obywatel to z pewnoœci¹
istota, która ¿yje (Grzegorz). Mo¿e mieæ
tak¿e coœ wspólnego ze wspó³lokatorem
(Natalia). W ka¿dym razie zamieszkuje
dany obszar, wiêc w przedszkolu znalaz³o siê zaraz mnóstwo obywatelek
i obywateli Brzeszcz, a nawet danych
ulic. Najm³odszej izbie has³o obywaFela
przypomnia³o zaœ o drugim œniadanku.
Pojêcie demokracji jest równie¿ mgliœcie niejasne, jednak wiêkszoœæ radnych
przychyli³aby siê do wprowadzenia jej,
gdy¿ pozytywnie kojarzy siê z wersj¹
demo gier komputerowych, a jak wiadomo lepiej mieæ wersjê demo ni¿ nic.
Niechêci¹ napawa natomiast wszelka
dyktatura, gdy¿ tam trzeba du¿o podyktowanych
rzeczy zapisywaæ. Na koniec obrad radni podjêli
dyskusjê nad nazwami partii. Propozycji rozszyfrowania tajemniczych skrótów pad³o wiele, jednak najbli¿sze prawdy to:
PO - Polskie Okno, Pomocna Obrona, Polityka
Obywatela, czy te¿ po prostu nazwa magazynu
(Mój) Piêkny Ogród.
PIS - PISaki, Polska i S¹siedzi, sPISkowaæ siê,
PISzcz¹cy, aniPISn¹æ.
IPN - I Prawie Nic, Instrukcja Prania i Namaczania
ABW - A, BaWmy siê.
Przegl¹daj¹c prasê mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e
czêœæ wypowiedzi niektórych pos³ów i pos³anek
z Wiejskiej merytorycznie niewiele odbiega od radnych z przedszkola. G³ówn¹ ró¿nicê stanowi jednak postawa - w polityce doroœli obraduj¹cy nader
czêsto kieruj¹ siê pustym rewan¿yzmem i nienawiœci¹, okraszaj¹c wypowiedzi obrzydliwym populizmem. W przedszkolu natomiast, za wiêkszoœci¹ dzieciêcych wniosków i wizji stoj¹ czyste chêci
opieki, s³u¿by i pomocy, by w wielkim tworze jakim jest pañstwo, komunikacja miêdzyludzka na
ka¿dym poziomie dzia³a³a bez zarzutu.

Kancelistka Dzieciêcej WyobraŸni
Katarzyna Senkowska
Odg³osy Brzeszcz

sierpieñ 2011

17

Czytelnictwo

Zwierzak
Literacki
Trudno wyobraziæ
sobie szczêœliwe ¿ycie
bez zwierz¹t. Mo¿e w³aœnie dlatego zwierzêce
postacie tak czêsto spotykamy w ksi¹¿kach
i filmach. Szczególnie literatura dla dzieci pe³na
jest znanych i lubianych bohaterów: Kot Filemon,
Kozio³ek Mato³ek czy te¿ postacie z wierszy Jana
Brzechwy to ci, których wszyscy znamy. Zazwyczaj najm³odsi entuzjastycznie reaguj¹ na wszystkie nowinki ze œwiata zwierz¹t. Wychodz¹c naprzeciw tym oczekiwaniom Biblioteka Publiczna Oœrodka Kultury w Brzeszczach przygotowa³a projekt „Zwierzak Literacki”.
Odpowiedni stosunek do otaczaj¹cego cz³owieka œwiata nale¿y kszta³towaæ od najm³odszych lat,
a zwierzêta bez w¹tpienia stanowi¹ jego integraln¹
czêœæ. Postaæ przewodnia projektu - sympatyczny „Zwierzak Literacki” - wprowadza dzieci w œwiat
zarówno tych literackich jak i prawdziwych zwierzaków. Bêdziemy o nich czytaæ, przygl¹daæ siê
im, rozmyœlaæ na ich temat, dowiemy siê czego
warto siê o nich i od nich nauczyæ. Odczarujemy
zwierzêta budz¹ce strach, np. wilka, spróbujemy
równie¿ poznaæ i zrozumieæ niektóre ich zachowania. Nie zabraknie tak¿e spotkañ z tymi, którzy tworz¹ literackie zwierzaki: autorami i ilustratorami. Zwierzêta zostan¹ bohaterami naszych
„dzia³añ plastycznych”, spróbujemy te¿ odgrywaæ
zwierzaki w trakcie warsztatów teatralnych.
Warto podkreœliæ, ¿e lepsze poznanie œwiata zwierz¹t stanowi tak¿e sposób na poznanie i zrozumienie ludzi, nas samych. Nie bez powodu miêdzy tymi dwoma koegzystuj¹cymi rzeczywistoœciami wytworzy³o siê tak wiele analogii i porównañ - na co dzieñ w pracy, szkole czy na ulicy
spotykamy przecie¿ zapracowane mrówki, dumne pawie, przebieg³e lisy czy ludzi o go³êbim sercu. Mamy nadziejê, ¿e ca³oroczne spotkania ze
Zwierzakiem wzmocni¹ w dzieciach ich naturaln¹
dobroæ, tolerancjê dla ró¿norodnoœci, szacunek
w stosunku do innych istot, a tak¿e rozbudz¹ ciekawoœæ i rozwin¹ wyobraŸniê.
Zwierzêta od pocz¹tku istnienia œwiata towarzysz¹ ludziom i s¹ nieodzown¹ czêœci¹ otaczaj¹cej nas wszystkich natury. Dlatego nale¿y zachowywaæ siê tak, by nie tylko wytworzyæ przyjacielskie stosunki, ale równie¿ pozwoliæ zwierzêciu byæ sob¹. Wybór tematu projektu nie jest
wiêc przypadkowy. Do udzia³u w spotkaniach
zapraszamy dzieci w wieku 5-9 lat. Bli¿sze informacje w biurze biblioteki w Oœrodku Kultury
w Brzeszczach.

(bibl)

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Ksi¹¿ka ze zwierzakiem
Biblioteczne pó³ki
pe³ne s¹ wielu wartych
uwagi ksi¹¿ek, których
bohaterami s¹ zwierzêta - zarówno dla doros³ych jak i dla dzieci.
W kolejnych numerach Odg³osów Brzeszcz bêdziemy prezentowaæ „ksi¹¿ki ze zwierzakiem”,
które warto przeczytaæ. Na pocz¹tek nietypowy bohater: mrówka.
David Safier
Mrówka w wielkim mieœcie
Jak to jest urodziæ siê i byæ
mrówk¹? Kim - niemiecka
prezenterka telewizyjna, jest
atrakcyjn¹ trzydziestolatk¹,
kobiet¹ sukcesu goni¹c¹ za
s³aw¹. W jej ¿yciu jest wprawdzie rodzina - m¹¿ i córeczka, ale w rankingu priorytetów zajmuj¹ oni któreœ z kolei miejsce, gdzieœ
tam za prac¹, prac¹ i prac¹ oraz b³yskiem reporterskich fleszy. Na skutek absurdalnej œmierci
pierwsza dama niemieckiego talkshow, rekin
mediów - zostaje pomniejszona do stworzonka
wielkoœci kilku milimetrów - mrówki. Jest to jej
szansa na naprawienie b³êdów z poprzedniego
¿ycia, a Kim dopiero po swojej œmierci zdaje
sobie sprawê z ich pope³nienia. Odradza siê
póŸniej jeszcze jako œwinka morska, cielak, pies
- prze¿ywa po drodze mnóstwo zabawnych,
czêsto bardzo absurdalnych przygód, a wszystko po to, ¿eby za wszelk¹ cenê wróciæ do swojej rodziny.

Ksi¹¿ka daj¹ca do myœlenia, nak³aniaj¹ca czytelnika do zastanowienia siê nad tym wszystkim, co
w ¿yciu wa¿ne.
(Ÿród³o: blog Lubiê czytaæ)
Przemys³aw Wechterowicz
Mrówka wychodzi za m¹¿
Historia o mrówce chc¹cej wyjœæ za m¹¿ spodoba
siê niew¹tpliwie ca³ej rodzinie… Tytu³owa bohaterka
szuka odpowiedniego kandydata. Daje og³oszenie i ju¿ po chwili do jej
drzwi puka pierwszy amant. Kogó¿ my tu nie
mamy - mrówka czarna, mrówka faraona, pasikonik, pies bokser, wilk, s³oñ, goryl górski, rekin
tygrysi, oœmiornica, kangur, szop pracz. Zawsze,
gdy mrówka ma powiedzieæ TAK, do drzwi puka
KTOŒ nowy, na pierwszy rzut oka ciekawszy,
reprezentuj¹cy sob¹ coœ wiêcej, ni¿ jego poprzednik. A mróweczka, jak rasowa panna na wydaniu
œwiadoma swych wdziêków, przebiera ¿e ho ho.
Czaruj¹cy, uzdolniony muzycznie, silny, rozmowny, szarmancki, uroczy, cichy, zabójczo przystojny, wysportowany, romantyczny, ciekawy œwiata. Im wiêkszy wybór, tym decyzja trudniejsza.
Koniec jest zaskakuj¹cy. Ciekawy, humorystyczny tekst, œwietne ilustracje. Ksi¹¿ka koñczy siê
jak film - na ostatniej stronie mo¿na przeczytaæ
pod has³em WYST¥PILI wszystkich bohaterów,
wraz z ³aciñskimi nazwami - dla ma³ych i ciekawskich odkrywców.
(Ÿród³o: blog Pó³eczka z ksi¹¿kami)

(bibl)

II Zlot Szkó³ im. Wandy Chotomskiej w Przecieszynie
To, ¿e w Przecieszynie dzia³a „skrzydlata”
szko³a i przedszkole, do której uczêszczaj¹
niezwykli uczniowie i przedszkolaki, wiemy od
2002 r. Skrzyd³a - zarówno dzieciom jak i nauczycielom - ci¹gle wyrastaj¹ oraz rozwijaj¹ siê
za spraw¹ wyj¹tkowej Patronki - Wandy Chotomskiej, która poprzez swoj¹ twórczoœæ sta³a
siê dla spo³ecznoœci szkolno-przedszkolnej kimœ
bliskim i wa¿nym w poznawaniu œwiata.
W swoich utworach pani Wanda przekazuje dobre rady, pomaga rozwi¹zywaæ problemy, uczy
wra¿liwoœci i zachêca do poszukiwania ukrytych
w nas talentów. Dlatego, w ci¹gu roku szkolnego
i nawet w wakacje, spotyka siê w Przecieszynie osoby, którym spod koszulki czy kurtki wystaj¹ nieoczekiwanie skrzyd³a - radoœci, nauki, zabawy, kole¿eñstwa, pracy i wspólnego dzia³ania. U progu lata
skrzydlatych sympatyków pani Wandy w tej miejscowoœci by³o o wiele wiêcej. 29 i 30 maja Zespó³
Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Przecieszynie by³
gospodarzem i organizatorem II Zlotu Szkó³ imienia Wandy Chotomskiej. Matka chrzestna ZSP1 gdy¿ tak o sobie mówi sama pisarka - otoczy³a patronatem równie¿ wiele innych placówek. Delegacje szkó³ przyby³y z Kie³czowa (organizatora
I Zlotu w 2010 r.), Praszki, Pustyni, Dzier¿oniowa oraz z przedszkola z Woli. Kiedy wszyscy
siê ju¿ zgromadzili, powitano goœcia honorowego Wandê Chotomsk¹. Uroczystego otwarcia Zlotu dokona³a dyrektor Zespo³u Maria Polak, wyra¿aj¹c radoœæ ze spotkania oraz og³aszaj¹c jego g³ówny cel:
za³o¿enie Stowarzyszenia ,,Najlepiej razem”. Nastêpnie odby³y siê prezentacje - przedstawiciele placówek opowiadali o miejscowoœciach, z których
przyjechali oraz o swoich szko³ach. Ka¿da grupa
wrêczy³a pozosta³ym pami¹tkowe portfolio. Prezentami obdarowa³a zebranych równie¿ sama Patronka, ofiarowuj¹c kolorowe pacynki - Jacka i Agatkê - bohaterów popularnej dobranocki dla dzieci,
notabene autorstwa Wandy Chotomskiej. W tym
dniu ka¿demu towarzyszy³ promienny uœmiech, a sala
Domu Ludowego têtni³a radoœci¹. W jeszcze lepszy nastrój wprowadzi³ goœci i gospodarzy zespó³
wokalny. Dziewczynki œpiewa³y piosenki oraz recytowa³y wiersze. Na koniec tego piêknego wy-

stêpu bomba taneczna - Szymon i Sandra oraz
rock and roll. Owacjom nie by³o koñca. Dalsza
czêœæ zlotu mia³a charakter warsztatowy. M³odzie¿ dyskutowa³a na temat sposobów i form
wspó³pracy zaprzyjaŸnionych szkó³, natomiast
opiekunowie delegatów, dyrektorzy placówek, pani
Wanda i nauczyciele ZSP Nr 1 tworzyli statut Stowarzyszenia. W efekcie Stowarzyszenie „Najlepiej
razem” zosta³o powo³ane, a piosenka, w której refrenem s¹ s³owa „… i z przyjacielem dzieliæ ka¿d¹
swoj¹ myœl, najlepiej razem, zawsze razem, tak jak

Zespó³ promocji ZSP nr 1

Wpisy do ksi¹¿ek

dziœ!” sta³a siê jego hymnem. Po dniu pe³nym
emocji wszyscy udali siê na odpoczynek, aby znów
spotkaæ siê nastêpnego dnia.
W poniedzia³ek dyrektor ZSP Nr 1 powita³a Wandê
Chotomsk¹, Burmistrza Brzeszcz Teresê Jankowsk¹,
dyrektora GZE Bo¿enê Sobociñsk¹, dyrektora OK
w Brzeszczach Ma³gorzatê Wójcik, delegatów z zaprzyjaŸnionych szkó³, radnego W³adys³awa Zawadzkiego, so³tysa Czes³awa Smó³kê, przedstawicieli instytucji dzia³aj¹cych na terenie gminy oraz ca³¹ spo³ecznoœæ szkolno-przedszkoln¹. Zebrani dowiedzieli
siê o powstaniu Stowarzyszenia, a po przemówieniach
uczniowie zaprezentowali program artystyczny.
Wszyscy z zaciekawieniem ogl¹dali wystêpy przeplatane znanymi piosenkami i zastanawiali siê, co mo¿emy zrobiæ, aby wokó³ rozci¹ga³a siê nieustanna têcza radoœci. Oj, warto by³o to zobaczyæ. Nastêpnie
wyst¹pili goœcie: przedszkolaki z Woli goda³y gwar¹
œl¹sk¹ i tañczy³y, a starsi uczniowie piêknie recytowali. Swój wystêp mia³a równie¿ sama pani Chotomska, która pokazywa³a i interpretowa³a gestem
wiersz „Autoportret”. W dalszej czêœci spotkania
wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia kronik z ¿ycia przecieszyñLudowym w Skidziniu, mo¿na by³o skiej placówki, jak rówwzi¹æ udzia³ w „S³onecznej podró¿y
do Hiszpanii”: „Vicky Christina
Barcelona”, „Amalia królowa Fado”.
23 lipca z kolei w œwietlicy osiedla
Szymanowskiego odby³ siê seans
„Five o’clock na wyspach”: „Jak zostaæ królem”, „Angielska robota”. 30
lipca natomiast, w œwietlicy w Zasolu, mia³a miejsce projekcja „Nareszcie w domu”: „Beat of freedom”,
„Zew wolnoœci”, „Skrzydlate œwinie”. Pokazy cieszy³y siê popularnoœci¹ szczególnie wœród m³odych
mieszkañców gminy - stanowi³y doskona³¹ okazjê do spotkania ze znajomymi lub spêdzenia wyj¹tkowego wieczoru tylko we dwoje.

Wis³a pod gwiazdami
W lipcu tego roku kino Wis³a
zorganizowa³o seriê plenerowych
seansów filmowych. Odbywa³y siê
one w ka¿d¹ sobotê pocz¹wszy od
9 do 30 lipca w³¹cznie.
Pokazy zosta³y przygotowane
przy wspó³pracy z placówkami kulturalnymi rozmieszczonymi na terenie gminy. Cotygodniowe Wakacyjne Podró¿e Filmowe mia³y przenieœæ
uczestników w ró¿ne czêœci Europy. Rozpoczyna³y siê o 21.30, a wstêp
na nie by³ wolny. W trakcie projekcji mo¿na by³o obejrzeæ dwa filmy
o danej tematyce. 9 lipca w Domu
Ludowym w Borze odby³ siê pokaz
„Z wizyt¹ u po³udniowych s¹siadów”: „Dwa m³ode wina” oraz „Czeski b³¹d”. PóŸniej, 16 lipca w Domu

nie¿ na kiermasz ksi¹¿ek Patronki. Potem podziwiano cierpliwoœæ i wytrzyma³oœæ pani Wandy,
która ka¿dej osobie wpisywa³a do ksi¹¿ki zabawn¹,
wierszowan¹ dedykacjê, a nawet rysowa³a serduszka. No có¿, wszystko co mi³e szybko siê koñczy i tak II Zlot Szkó³ imienia Wandy Chotomskiej
dobieg³ koñca. Pora by³o siê po¿egnaæ. W atmosferze ciep³a i serdecznoœci rozstano siê ze szkolnymi i przedszkolnymi przyjació³mi z nadziej¹ na
spotkanie za rok na III Zlocie. Jednak najbardziej
ciep³o po¿egnana zosta³a pani Wanda.
Mamy nadziejê, ¿e nasza Patronka bêdzie czêstym
goœciem w naszej ma³ej ojczyŸnie - Przecieszynie.

(ci¹g dalszy ze str. 1)
to¿samoœæ i polskie obywatelstwo lub oœwiadczenie
potwierdzaj¹ce to¿samoœæ z³o¿one przez osobê
trzeci¹, a tak¿e dwie fotografie. Wydany paszport
tymczasowy jest wa¿ny zwykle tylko przez kilka
dni. O tego rodzaju dokument mog¹ ubiegaæ siê osoby powy¿ej 5 roku ¿ycia.
Przed planowan¹ podró¿¹ samolotem koniecznie trzeba zwa¿yæ baga¿, który poleci w luku pok³adowym
(limity ustala przewoŸnik, jednak zwykle wahaj¹ siê
miêdzy 15-20 kg), gdy¿ za ka¿de kilo nadbaga¿u uiszcza siê niema³¹ op³atê. Jeœli chodzi o baga¿ podrêczny, musi mieœciæ siê w odpowiednich rozmiarach
(najczêœciej na lotniskach przy odprawie znajduj¹ siê
wymiarowe kosze, do których torba czy plecak musz¹
siê zmieœciæ). Zabrania siê przewo¿enia w nim broni, z której mo¿na wystrzeliæ pocisk, falsyfikatów
broni, ostro zakoñczonych przedmiotów (np. scyzoryki). Na pok³ad samolotu mo¿na wnosiæ wy³¹cznie takie p³yny, których pojedyncze opakowanie
mieœci nie wiêcej ni¿ 100 ml. Wszystkie musz¹ byæ
zapakowane do przezroczystej zamykanej torby, której pojemnoœæ nie przekracza 1 litra. (Zasady te dotycz¹ wszystkich p³ynnych substancji, w tym kosmetyków). Na koniec wskazówka, o której wiêkszoœæ ludzi nie pamiêta lub œwiadomie j¹ lekcewa¿y: telefony komórkowe musz¹ byæ ca³kowicie
wy³¹czone przez ca³y czas trwania rejsu. Nie wynika to bynajmniej z kaprysu linii lotniczych, ale
spowodowane jest trosk¹ o bezpieczeñstwo lotu.
Telefon poza zasiêgiem lub taki, który przemieszcza siê ze zbyt du¿¹ prêdkoœci¹, wysy³a maksymalny sygna³ do nadajnika, co mo¿e bezpoœrednio wp³ywaæ na uk³ad sterowania.

Katarzyna Senkowska

Barbara Bajorek
Odg³osy Brzeszcz
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Kalendarium przedsiêwziêæ
w sierpniu
8-12 sierpnia
Warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży: Czerwony
Kapturek - Nowa Historia (szczegóły w OK).
18 i 30 sierpnia godz.10.00-17.00 (OK sala nr 41)
Wakacyjny kurs makijażu
Akademia Piękna - Piękno w Twoich rękach; Ogólnopolskie Warsztaty Wizażu Akademia Piękna Glazel
Visage; Najlepsi szkoleniowcy, niezapomniana przygoda i doskonała zabawa z profesjonalnym wizażem.
Dla każdej uczestniczki w prezencie od Glazel Visage
zestaw profesjonalnych kosmetyków o wartości 150 zł
oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Bogaty program warsztatów (6 godzin intensywnych zajęć) oraz najniższa cena na rynku - tylko 150 zł (120 zł
dla studentów). Minimalna liczba uczestników: 20 osób.
Szczegóły na www.glazel.pl w zakładce Akademia
Piękna.
20 sierpnia
II Bieg Uliczny (szczegóły na str. 23).

20 sierpnia (Park Osiedlowy przy ul. Dworcowej)
Piknik Rodzinny
W programie:
Sprawnościowy tor przeszkód dla dzieci (16.00).
Potyczki rodzinne: konkurencje sprawnościowo-rekreacyjne dla drużyn w składzie: mama, tata, dziecko (powyżej lat 7); (17.00).
Wręczenie nagród dla wszystkich uczestników
konkursu (19.00).
Festyn (19.30).
Przewidziane atrakcje: zamek dmuchany, zjeżdżalnia,
karuzela, gokarty. Do wygrania atrakcyjne nagrody!
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Brzeszcze do rywalizacji i wspólnej zabawy! Organizatorzy:
Samorządy Osiedlowe nr 1, nr 2, nr 8, Ośrodek Kultury Brzeszcze.
22-26 sierpnia (Biblioteka Główna)
Wakacje w bibliotece - spotkania z cyklu Mali
Badacze. Zajęcia dla dzieci od lat 7 (10.00).
29-30 sierpnia (Biblioteka Publiczna w Zasolu)
Wakacje w bibliotece - spotkania z cyklu Mali
Badacze. Zajęcia dla dzieci od lat 7 (15.00).

Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK
Brzeszcze-Bór
18.08 Wyjazd do Beskidzkiego Centrum Zabawkarstwa
Ludowego w Stryszawie (zwiedzanie muzeum, warsztaty robienia zabawek).
24.08 Wyjazd do kopalni srebra w Tarnowskich Górach.
31.08 „Koniec wakacji” - spotkanie dla dzieci i młodzieży
szkolnej (15.00). Szczegóły w DL.

Wilczkowice
18.08 Wyjazd do Beskidzkiego Centrum Zabawkarstwa
Ludowego w Stryszawie (zwiedzanie muzeum, warsztaty robienia zabawek).
24.08 Wyjazd do kopalni srebra w Tarnowskich Górach.
22.08 Warsztaty plastyczne dla dziewcząt pt.: „Ubierz
swoją lalkę” poprowadzi p. Małgorzata Stec-Adamus.
Szczegóły w DL.

Przecieszyn
14.08 Dożynki sołeckie w Przecieszynie. Szczegółowe informacje na plakatach.
18.08 Wakacje w Bibliotece - wycieczka do Stryszawy.
24.08 Wakacje w Bibliotece - wycieczka do kopalni srebra w Tarnowskich Górach.

os. Paderewskiego
18.08 Wycieczka do Stryszawy.
20.08 Turniej Piłki Nożnej.
24.08 Wyjazd do kopalni srebra w Tarnowskich Górach.

Zasole
5.08 Rozgrywki sportowe na boisku.
10.08 Zajęcia świetlicowe.
12.08 Wyjazd na odkrytą pływalnię w Czechowicach-
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Dziedzicach.
17.08 Zabawy integracyjne oraz prażonki.
18.08 Wyjazd do Stryszawy - warsztaty ekologiczne;
koszt 25 zł.
24.08 Wyjazd do kopalni srebra w Tarnowskich Górach; koszt 38 zł.
31.08 „Pożegnanie wakacji” - zawody sportowe oraz
pieczone kiełbaski.
Szczegóły na plakatach, w świetlicy oraz pod nr. tel.
32 212 65 11.

Skidziñ
17.08 Wycieczka do Wrocławia organizowana przez
Koło Emerytów nr 9 w Skidziniu.
3.09 Pożegnanie Lata organizowane przy współpracy
Rady Sołeckiej i organizacji społecznych Skidzinia.
W programie potyczki sportowe dla małych i dużych,
zawody piłkarskie oldboyów, prażone, festyn. Szczegóły na plakatach.

Jawiszowice
11.08 Mikrofon dla wszystkich - zabawy muzyczne (10.00).
12.08 Latem w koło jest wesoło - wykonujemy kolaż
o letniej tematyce (10.00).
17.08 Plener malarski przed kościołem św. Marcina w ramach projektu Kulturoskop.
18.08 Wycieczka autokarowa do Stryszawy.
22.08 Zabawy na polanie - spotkanie biblioteczne na
świeżym powietrzu (10.00).
24.08 Wycieczka autokarowa do Tarnowskich Gór.
25.08 Tańczymy, śpiewamy i bawimy się razem - zabawa z fabułą (10.00).
29.08 Mój przyjaciel z wakacji - zajęcia plastyczne (10.00).

ROCK REGGAE
FESTIVAL
PROGRAM IMPREZY:
26 sierpnia (piątek)
DUŻA SCENA:
Godz. 16.20-17.35; LENIWIEC
Godz. 18.25-19.40; ZIGGIE PIGGIE
Godz. 20.30-21.45; TABU
Godz. 22.35-23.50; POGODNO
Godz. 0.40-2.00; JUNIOR STRESS
SCENA ALTERNATYWNA:
Godz. 15.30-16.20; ZE ZGŁOSZEŃ
Godz. 17.30-18.25; ZE ZGŁOSZEŃ
Godz. 19.40-20.30; POMAU
Godz. 21.45-22.35; PANNA MARZENA I BIZONY
Godz. 23.50-0.40; ORANGE THE JUICE
27 sierpnia (sobota)
DUŻA SCENA:
Godz. 16.20-17.35; ANALOGS
Godz. 18.25-19.40; PLAGIAT 199
Godz. 20.30-21.45; HEY
Godz. 22.35-23.50; BAKSZYSZ
Godz. 0.40-2.00; DEZERTER
SCENA ALTERNATYWNA:
Godz. 15.30-16.20; ZE ZGŁOSZEŃ
Godz. 17.35-18.25; KRISTEN
Godz. 19.40-20.30; KUNDLE
Godz. 21.45-22.35; TIDES FROM NEBULA
Godz. 23.50-0.40; ŚCIANKA

Repertuar
5-7.08.2011
Godz. 16.00 TRANSFORMERS 3D
Godz. 18.45 ZIELONA LATARNIA 3D (USA, 15)
Godz. 20.45 LARRY CROWNE
8.08.2011 Nieczynne
9-11.08.2011
Godz. 16.00 ZIELONA LATARNIA 3D
Godz. 18.00 LARRY CROWNE
Godz. 20.00 TRANSFORMERS 3D
12-14.08.2011
Godz. 18.00 NAZNACZONY
Godz. 20.00 NIEBO NAD SAHARĄ (Francja, 15)
15.08.2011 Nieczynne
16-18.08.2011
Godz. 18.00 NAZNACZONY
Godz. 20.00 NIEBO NAD SAHARĄ (Francja, 15)
19-21.08.2011
Godz. 16.00, 18.00, 20.00 SMERFY 3D
22.08.2011 Nieczynne
23-25.08.2011
Godz. 16.00, 18.00, 20.00 SMERFY 3D
26-28.08.2011
Godz. 18.00, 20.00 SMERFY 3D
29.08.2011 Nieczynne
30.08-01.09.2011
Godz. 18.00, 20.00 SMERFY 3D
2-4.09.2011
Godz. 18.00 SMERFY 3D
Godz. 20.00 CONAN BARBARZYŃCA 3D
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Nowy trener
Górnika

M³odzi kontra speed badminton

Tomasz Wykrêt zast¹pi³ Ryszarda
W³odarczyka.
Brzeszczañski Górnik do sezonu 2011/12
przyst¹pi ju¿ z nowym szkoleniowcem. Dzia³acze postawili na Tomasza Wykrêta, który zast¹pi³ Ryszarda W³odarczyka. W minionych
rozgrywkach brzeszczanie walczyli w oœwiêcimskiej klasie B. Ostatecznie zajêli trzecie
miejsce za zespo³ami Korony Harmê¿e i kêckiego Hejna³u, które uzyska³y promocjê do klasy A. W nowym sezonie Górnik podejmie drug¹
próbê wywalczenia upragnionego awansu. Taki
jest cel stawiany przed zespo³em i trenerem,
Tomaszem Wykrêtem. W Brzeszczach nikt nie
przewiduje innego scenariusza, bo przecie¿
w przysz³ym roku klub bêdzie obchodzi³
okr¹g³¹, 90 rocznicê powstania. Awans by³by
zatem piêknym prezentem od dru¿yny seniorów dla dostojnego jubilata. Tomasz Wykrêt
trafi³ do Brzeszcz z W³osienicy. Jeszcze wczeœniej reprezentowa³ barwy oœwiêcimskiej So³y.
W ostatnim sezonie jego zespó³ - Sygna³ W³osienica zosta³ sklasyfikowany na szóstym miejscu w oœwiêcimskiej klasie B. Prowadzeni przez
Tomasza Wykrêta w³osieniczanie pokonali na
w³asnym stadionie Górnika a¿ 4:1. Z kolei w rewan¿u w Brzeszczach, Sygna³ zwyciê¿y³ 2:1.
Teraz ten szkoleniowiec stanie po drugiej stronie barykady. Czy brzeszczañskim górnikom
uda siê wygraæ rozgrywki klasy B i awansowaæ? Ich najgroŸniejszym rywalem bêdzie
prawdopodobnie tegoroczny spadkowicz z klasy A - LKS Piotrowice. Nie mo¿na jednak zapominaæ o ekipach z górnej po³owy tabeli ostatnich rozgrywek w klasie B. Mowa o Pogórzu
Giera³towice, Skawie Podolsze, Sygnale W³osienica i LKS Bulowice. Wiele zale¿eæ bêdzie
od personalnych sk³adów w jakich do sezonu
przyst¹pi¹ poszczególne ekipy.

(staj)

Biegacze na start!
Termin: 20 sierpnia (sobota)
Start: godz. 10.00
Miejsce: Stadion KS GÓRNIK Brzeszcze,
ul. Ofiar Oœwiêcimia 69
Biuro zawodów czynne w godz. 7.30-9.30
Startowe wynosi 20 z³ (przedp³ata), 30 z³ po terminie 15 sierpnia
W ramach startowego zapewniamy opiekê medyczn¹ podczas biegu, wodê, ciep³y posi³ek, medal dla ka¿dego uczestnika, dla najlepszych nagrody finansowe, puchary i dyplomy (szczegó³y w regulaminie wkrótce).
Dodatkowo biegi dla dzieci i m³odzie¿y od lat 1
do 18.
Starty na ró¿nych dystansach, dostosowanych
do wieku odbêd¹ siê od godz. 10.00 na p³ycie
stadionu. Dla zwyciêzców drobne upominki
i medale.
Gor¹co zachêcamy do aktywnego kibicowania na trasie biegu wszystkim zawodnikom,
¿yczliwe s³owa zachêty pomagaj¹ im osi¹gn¹æ
lepszy wynik i s¹ wspania³¹ wizytówk¹ naszej
miejscowoœci!

Speed badminton to stosunkowo nowy
sport ³¹cz¹cy w sobie wszyto to co w „kometkach”, tenisie i squashu najlepsze. Niezwyk³a
dynamicznoœæ rozgrywki oraz przejrzyste zasady przyci¹gaj¹ do tej dyscypliny coraz wiêcej fanów.
Jak siê okazuje, w naszej gminie równie¿ mieszka wielu zapaleñców
„szybkich lotek”, o czym
mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e
niedawno w Brzeszczach
odby³ siê Speed Badminton
Cup, na którym reprezentacja Polski podjê³a przedstawicieli S³owenii. W tej
konfrontacji bia³o-czerwoZwyciêzcy zawodów
ni nieco zawiedli. Ca³a nadzieja jak zwykle w m³odych. Byæ mo¿e ju¿ za
parê lat ktoœ z uczestników I Wakacyjnego Turnieju Speed Badmintona dla m³odzie¿y przebojem zawojuje arenê miêdzynarodow¹.
Impreza odby³a siê 5 lipca o 9.00 rano w hali sportowej, gdzie ochotnicy w wieku od 12 do 19 lat
mogli zmierzyæ siê w inauguracyjnych zawodach
tego typu w gminie. Jako ¿e by³a to pierwsza konfrontacja m³odzie¿y z tym sportem, spotkanie
mia³o przede wszystkim zachêciæ do zapoznania
siê z t¹ dyscyplin¹, a fakt, ¿e wiêkszoœæ z przyby³ych rakietê do speed badmintona trzyma³a po
raz pierwszy w rêce, nie mia³a du¿ego znaczenia,
tym bardziej, ¿e wszyscy b³yskawicznie „za³apali” o co chodzi. Frekwencja nie by³a powalaj¹ca,
pewnie wiêkszoœæ odstraszy³a wczesna pora za-

Czarny koñ ze Skidzinia?
Pierwszym ligowym rywalem podopiecznych Jana Sporysza bêdzie MKS Alwernia.
20-osobow¹ kadr¹ bêdzie w rundzie jesiennej dysponowa³ trener dru¿yny ze Skidzinia. Podopieczni Jana Sporysza mog¹ byæ „czarnym koniem” rozgrywek wadowickiej okrêgówki.
Poprzedni sezon skidzinianie koñczyli w mocno
okrojonym sk³adzie. Teraz trener chce unikn¹æ podobnego scenariusza. Kiedy oddawaliœmy numer
„OB” do druku, ci¹gle trwa³y jeszcze testy. Trener Sporysz w pierwszym meczu kontrolnym z Piastem Bieruñ Nowy sprawdza³ a¿ jedenastu kandydatów do zespo³u. Jesienna kadra bêdzie liczy³a
20 pi³karzy. Ma siê sk³adaæ z piêtnastu doœwiadczonych graczy i piêciu m³odzie¿owców. Pierwszy nowy zawodnik, który wzmocni³ LKS Skidziñ to syn trenera - Pawe³ Sporysz. Ten pi³karz,
graj¹cy na pozycji pomocnika, jest wychowankiem Górnika Brzeszcze. Ma za sob¹ mecze w IV
lidze, kiedy Górnika prowadzi³ jeszcze Mariusz
Wójcik (obecnie KS Che³mek). Pawe³ Sporysz
znowu bêdzie mia³ okazjê do wspólnych wystêpów z Krzysztofem Zarzyckim, z którym przeszed³ przez wszystkie grupy wiekowe w górniczym klubie. PóŸniej ich drogi siê rozesz³y. Zarzycki trafi³ do Skidzinia, a Sporysz do Brzezinki. Sparing Skidzinia z Piastem Nowy Bieruñ zakoñczy³ siê zwyciêstwem przedstawiciela wadowickiej ligi okrêgowej 2:0. Oba gole pad³y przed

wodów, w koñcu mamy wakacje i ka¿dy chce d³u¿ej pospaæ. To jednak nie przeszkodzi³o w przeprowadzeniu turnieju, i tak wed³ug znanej zasady „ka¿dy z ka¿dym” m³odzi sportowcy przyst¹pili do zaciêtej rywalizacji. Po dwugodzinnych
zmaganiach wszystko
by³o ju¿ jasne. W kategorii ch³opców wygra³
czternastoletni Kamil
Papuga, tu¿ za nim uplasowa³ siê jego równolatek Kamil Gara, na najni¿szym stopniu podium
stan¹³ trzy lata m³odszy
Rados³aw ¯ak. Tu¿ „za
pud³em” znalaz³ siê trzynastoletni Rados³aw
Bêcki. Dziewczyny stawi³y siê tylko dwie, wiêc
ju¿ na pocz¹tku mog³y byæ pewne miejsca na
podium. Z³oto wywalczy³a trzynastoletnia Wioletta Kozak, zaœ srebro powêdrowa³o do trzy lata
starszej Karoliny ¯ak. I to ju¿ koniec. Pierwszy
Wakacyjny Turniej Speed Badmintona dla m³odzie¿y przeszed³ do historii. Mimo braku publicznoœci i niewielu zawodników cel chyba zosta³
osi¹gniêty, bo prawie wszyscy uczestnicy wypytywali o treningi i kolejne imprezy tego typu. Byæ
mo¿e rosn¹ nam nowe talenty na miarê œwiatow¹?
Po¿yjemy - zobaczymy ;).
W ka¿dy pi¹tek o 19.00 organizatorzy zapraszaj¹
wszystkich zainteresowanych na bezp³atne treningi speed badmintona pod okiem profesjonalnych
instruktorów.

Jakub Krzywolak

przerw¹, a na listê strzelców wpisali siê testowani pi³karze. W pierwszym sparingu zagra³o tylko
czterech zawodników z wiosennej kadry Skidzinia - Tomasz Kobylañski, Mateusz Hankus, Kamil Czapiewski i Krzysztof Zarzycki. Pojawi³ siê
tak¿e Sebastian Nowak, ale z powodu urazu trener da³ mu odpocz¹æ. - Brakowa³o nam przede
wszystkim zgrania - ocenia Jan Sporysz, trener
LKS Skidziñ. - Nic w tym jednak dziwnego, skoro w tak eksperymentalnym zestawieniu zagraliœmy po raz pierwszy. Jestem zadowolony, bo zespó³ zaprezentowa³ siê z niez³ej strony, jak na tak
wczesny okres przygotowañ. Byliœmy zespo³em
lepszym. W koñcówce meczu niepotrzebnie „zagotowa³ siê” jeden z m³odzie¿owców, który faulowa³ rywala w polu karnym. Zawodnik Piasta
zmarnowa³ jednak „jedenastkê” i zachowaliœmy
czyste konto do koñca - stwierdza Jan Sporysz.
Ligow¹ inauguracjê w wadowickiej okrêgówce
zaplanowano na 13 i 14 sierpnia. Pi³karskich kibiców w Skidziniu czeka nie lada gratka, bo ju¿
w pierwszym meczu podopieczni Jana Sporysza
bêd¹ podejmowali na swoim obiekcie IV-ligowego spadkowicza z Alwerni.
Zestaw par I kolejki w okrêgówce: LKS Skidziñ
- MKS Alwernia, Unia Oœwiêcim - Zgoda Malec,
KS Che³mek - Skawa Wadowice, So³a Oœwiêcim
- Ja³owiec Stryszawa, Brzezina Osiek - Iskra Brzezinka, Babia Góra Sucha Beskidzka - Cedron
Brody, Kalwarianka - Zagórzanka, Jubilat Izdebnik - Nadwiœlanin Gromiec.
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