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Kopalnia sprzedana

65 lecie „Spo³em” Powszechnej
Spó³dzielni Spo¿ywców
„Górnik” w Brzeszczach
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4 wrzeœnia 1945 roku - wtedy w³aœnie, 65
lat temu, rozpocz¹³ siê rok szkolny w najstar-
szej w  gminie Brzeszcze szkole œredniej, w Szko-
le Dokszta³caj¹cej Zawodowej Przemys³u Wê-
glowego - obecnie, po wielu zawirowaniach
organizacyjnych, w Powiatowym Zespole nr 6
Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych im.
prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach.

Gra kopalnia swoje granie
graj¹ szyby wyci¹ganiem
szumi¹ liny skipy jêcz¹
dzwonki i sygna³y dŸwiêcz¹
Lecz to granie nie do tañca
nie zatañczysz w pracy walca
wiêc przy œwiêcie graj walczyka!

K. Sobociñska

Kopalnia - s³owo magiczne.
Odk¹d istniej¹ Brzeszcze jest
ona ich „matk¹ ¿ywicielk¹”.
Ona daje chleb oraz nadziejê na
dobre jutro. Jest gwarantem
przysz³oœci naszej ma³ej Ojczy-
zny. Dzieñ œw. Barbary, patron-
ki górników jest dla Brzeszcz
œwiêtem niezwyk³ym. Pracow-
nicy kopalni przywdziewaj¹ ga-
lowe mundury, orkiestra górni-
cza daje koncerty, a ca³e rodzi-
ny œwiêtuj¹ „Dzieñ Górnika”.
Powiatowy Zespó³ nr 6 Szkó³
Zawodowych i Ogólnokszta³c¹-
cych im. prof. Kazimierza Bie-
lenina, który jest kolebk¹ przy-
sz³ych pracowników kopalni,
tak¿e uczci³ ten dzieñ, a razem
z nim jubileusz 65-lecia istnienia szko³y. Wiel-
kim prze¿yciem by³a uroczystoœæ w Oœrodku
Kultury, któr¹ zaszczycili liczni goœcie. Przybyli
pierwsi absolwenci szko³y: W³adys³aw P³aza, Sta-
nis³aw Bulik i Rudolf Zemanek, przyjaciele szko-
³y: pose³ na Sejm RP Janusz Chwierut, przedsta-
wiciel organu prowadz¹cego starosta Józef Kraw-
czyk oraz radna Rady Powiatu Oœwiêcimskiego
Beata Karkoszka, wizytator Kuratorium Oœwia-
ty, przedstawiciel Kompanii Wêglowej, Adam
Przywara, pracownicy KWK Brzeszcze-Silesia
z dyrektorem Kazimierzem Grzechnikiem, wice-
burmistrz Brzeszcz Arkadiusz W³oszek, ksi¹dz
dziekan Kazimierz Kulpa i ksi¹dz proboszcz Fran-
ciszk Jañczy, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Brzeszcz Jacek Wawro z radnymi, naczelnik Wy- (ci¹g dalszy na str. 16)

Jubileusz 65-lecia istnienia szko³y
dzia³u Edukacji, Zdrowia i Spraw Spo³ecznych
Aleksandra Bibrzycka, prezes PSS-ów Barbara
Ga³uszka-PrzewoŸnik, reprezentanci uczelni pa-
tronuj¹cych: dr El¿bieta Rak-M³ynarska - dziekan
wydzia³u finansów i technologii informatycznych
z Wy¿szej Szko³y Bankowoœci i Finansów w Biel-
sku Bia³ej, dr hab. in¿. Jacek K³osiñski, prorektor
ds. organizacji i rozwoju z Akademii Techniczno
Humanistycznej, dyrektorzy zaprzyjaŸnionych
szkó³ ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkó³
podstawowych, Centrum Kszta³cenia Praktyczne-
go, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych, dy-
rektor Oœrodka Kultury Ma³gorzata Wójcik, ro-
dzice, uczniowie i absolwenci szko³y.
Dyrektor PZ 6 mgr Anna Kasprzyk-Ha³at w swo-
im wyst¹pieniu przybli¿y³a historiê szko³y, mó-
wi³a o pocz¹tkach jej istnienia oraz ró¿nych lo-
sach na przestrzeni lat. Uzmys³owi³a wszystkim,

¿e historia ko³em siê toczy. Szko³a, która u swych
pocz¹tków uczy³a przysz³ych pracowników kopal-
ni, czêsto zmienia³a profile, by od szeœciu lat znów
w budynku przy ulicy Koœciuszki 1 kszta³ciæ gór-
ników. W trakcie uroczystoœci uczniowie PZ 6 wy-
st¹pili na scenie z inscenizacj¹ poetyck¹. Recyto-
wali wiersze Papie¿a Jana Paw³a II, E. Stachury,
C.K. Norwida i naszej lokalnej pisarki K. Sobo-
ciñskiej, mówi¹ce o trudzie, pracy ciê¿kiej i mo-
zolnej, niejednokrotnie zbieraj¹cej œmiertelne
¿niwo. Wyst¹pili: Sylwia Zaj¹c, Paulina GóŸdŸ,
Klaudia Fudalej, Ewa GóŸdŸ, Wojciech ¯mudka,
Marek Siedlarz, Adam £ukawski, Karolina Mer-
ta, Szymon Hanczar, Mateusz Raczek, Tomasz

Skok przez skórê

9 grudnia 2010 roku Kompania Wê-
glowa i Przedsiêbiorstwo Górnicze Sile-
sia podpisa³y umowê zwi¹zan¹ ze sprze-
da¿¹ zorganizowanej czêœci przedsiêbior-
stwa KWK „Brzeszcze-Silesia” Ruch II
„Silesia”.

14 stycznia 2011 r. „Spo³em” PSS
„Górnik” w Brzeszczach obchodzi swój
65. jubileusz istnienia.

-

Rotary to organizacja miêdzynaro-
dowa, która czyni dobro ludziom. Tak
najogólniej mo¿na scharakteryzowaæ
dzia³alnoœæ tego stowarzyszenia.

Service Above Self =
Bezinteresowne Zaanga¿owanie
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Dwa oblicza (k)raju Fidela
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„W ¿yciu nie widzia³em ziemi tak
piêknej” mia³ powiedzieæ Krzysztof Ko-
lumb dop³ywaj¹c do wybrze¿y Kuby w 1492
roku. „Nie, proszê, nie zatrzymuj siê,
nie zostawiaj nas tutaj” rzek³a towa-
rzyszka mej podró¿y na wyspê wysia-
daj¹c z taksówki w sercu starej Hava-
ny 516 lat póŸniej.

Powrót do klasyki

W tegorocznym karnawale w naszych
strojach królowaæ bêdzie klasyka - zarów-
no we wzorach jaki i kolorach.
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Felieton

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

Piotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-Kruszyñski

Uniokracja

FUNDACJA POMOCY SPO£ECZNEJ
KRS 0000005964
DWOREK -
BUDOWA DOMU OPIEKI  DLA OSÓB STARSZYCH
W SKIDZINIU

PRZEKA¯ NA DWOREK 1% SWOJEGO PODATKU
A MY ROZLICZYMY TWÓJ PIT (37) BEZP£ATNIE

Podczas zabawy na œniegu nie
zapominajmy o bezpieczeñstwie.
Drodzy rodzice! Aby nasze pocie-
chy radoœnie i bezpiecznie korzy-
sta³y z zabawy na œniegu, przypo-
mnijmy im kilka podstawowych
zasad bezpieczeñstwa:

vsZje¿d¿aj tylko z górek, które nie
s¹ w usytuowane w pobli¿u miejsc
niebezpiecznych (ulica, staw, rzeka,
budowa itp.), lub specjalnie usypa-
nych na placach zabaw, czyli wy-
bierz odpowiedni teren.
vsDobierz w³aœciwy i bezpieczny
sprzêt do zje¿d¿ania
vsNie stój zbyt blisko zje¿d¿aj¹cych
saneczkarzy.
vsBaw siê w miejscu dobrze widocz-
nym i wolnym od jakichkolwiek wy-
staj¹cych ze œniegu przedmiotów.
vsZachowaj ostro¿noœæ podczas jaz-
dy na sankach, przestrzegaj zasad
bezpieczeñstwa podczas saneczko-
wania:
- zawsze zje¿d¿aj nogami do przo-
du,
- unikaj saneczkowania na brzuchu,
- nie zje¿d¿aj z górki na butach, czy
te¿ ³y¿wach,
- nie zaje¿d¿aj drogi innym,
- nie zje¿d¿aj ze stromych zboczy
górki,
- podchodŸ pod górkê z boku toru,
aby nie przeszkadzaæ i nie spowo-
dowaæ kolizji lub upadku,
- nie popychaj, nie podk³adaj nogi,
nie wje¿d¿aj w inne dzieci,
- w czasie zjazdu zachowaj bez-
pieczn¹ odleg³oœæ miêdzy sankami

oraz unikaj zbêdnych ruchów cia³a,
które powoduj¹ zmiany w kierunku
œlizgu,
v Nie baw siê w pobli¿u dróg.
Zje¿d¿aj¹c z górki, czy œlizgaj¹c siê
po lodzie, mo¿esz nie zd¹¿yæ wy-
hamowaæ przed nadje¿d¿aj¹cym
pojazdem.
vsNie doczepiaj sanek do samocho-
du. Droga to nie jest miejsce do jaz-
dy na sankach.
vsNie rzucaj œnie¿kami w prze-
je¿d¿aj¹ce pojazdy, to mo¿e skoñ-
czyæ siê tragicznie.
vsNie œlizgaj siê po lodzie na rzece.
Nigdy nie wiesz jak gruba jest war-
stwa lodu.
vsNigdy nie wbiegaj na lód, który
ju¿ siê pod kimœ za³ama³.
vsŒlizgaj siê tylko na placach
przeznaczonych na œlizgawki i lo-
dowiska.

Rodzice, nie zapominajcie spraw-
dzaæ gdzie i jak bawi¹ siê Wasze
dzieci! Rozmawiajcie z nimi o za-
gro¿eniach, przestrzegajcie i podaj-
cie przyk³ady i konsekwencje ry-
zykownych zachowañ. A jeœli to
tylko mo¿liwe, najlepiej b¹dŸcie
z nimi. Jeœli nie ma takiej mo¿liwo-
œci, co jakiœ czas wo³ajcie dziecko,
aby sie chwilê rozgrza³o. Podajcie
ciep³y napój, zanim ponownie pój-
dzie na dwór. Dopilnujcie, aby pod-
czas zabaw na œniegu dziecko mia-
³o zapasowe rêkawice, najlepiej je-
œli wykonane bêd¹ z nieprzemakal-
nego materia³u.

Przed nami nowy rok, wiêc i nowe otwarcie, nowe mo¿liwoœci. Przede wszyst-
kim ¿yczê Pañstwu by by³ on jak najlepszy. By spe³nia³y siê marzenia te mniej
i bardziej realne. Wielu sukcesów i braku pora¿ek. Dobra i radoœci.
¯yczenia ¿yczeniami, ale perspektywy jakie s¹, ka¿dy widzi. Co do naszych lo-
kalnych gminnych spraw - je¿eli chodzi o finanse, ju¿ od d³u¿szego czasu, a na
pewno od kampanii wyborczej wiemy - jest kiepsko i nie zanosi siê na poprawê.
Za tym oczywiœcie idzie brak konkretnych inwestycji. Absorpcja œrodków unij-
nych jest na niskim poziomie. Swoj¹ drog¹ zastanawiam siê jak bardzo te pie-
ni¹dze zepsuj¹ rynek? Co siê stanie, gdy zakrêcony zostanie kurek z unijnymi
funduszami? Jak odnajdziemy siê w tej nowej, post funduszo - unijnej rzeczywi-
stoœci? Jakie perspektywy czekaj¹ nas w skali kraju po trzecim okresie finanso-
wania? Czy wykorzystamy rozwojowo przeznaczone dla nas wsparcie, które ma
pomóc dogoniæ kraje bardziej rozwiniête, czy po prostu przejemy je, lub nie
podniesiemy z ziemi tej kasy i zmarnujemy szanse? Bo teoretycznie te pieni¹dze
le¿¹ na ulicy - trzeba tylko umiejêtnie siê schyliæ. Szalon¹ biurokracjê i absur-
dalny formalizm mo¿na staraæ siê pokonaæ. Oczywiœcie potrzeba trochê zapar-
cia i du¿o czasu na przebrniêcie przez stosy papierów. Pewnie to zniechêca
czêœæ beneficjentów, zostaj¹ ci wytrwali. Tylko czy ta finansowa pomoc wyda-
wana jest racjonalnie, celowo, odpowiednio? Pewnie w wielu wypadkach tak.
Ale te¿ w wielu wypadkach widaæ, ¿e jest marnowana. ¯e to nie tak mia³o byæ.
Ale có¿, nie ma co narzekaæ - trzeba staraæ siê wykorzystaæ to nasze cz³onko-
stwo we Wspólnocie Europejskie jak najlepiej. Choæ szczerze mówi¹c projekt
Unia Europejska rozczarowuje. Coœ, co u swego zarania mia³o byæ tworem
sprzyjaj¹cym wolnemu handlowi, przep³ywowi kapita³u i osób, gwarantem wol-
noœci w ogóle, staje siê ociê¿a³ym potworkiem kontroluj¹cym coraz wiêcej sfer
naszego ¿ycia. Pañstwa cz³onkowskie musz¹ nad¹¿aæ w tej polityce, st¹d, wy-
dawa³oby siê sprzyjaj¹ce swobodzie obywateli rz¹dy, wkraczaj¹ w kolejne sfe-
ry ¿ycia spo³eczeñstwa. Czasem pañstwa cz³onkowskie same wykazuj¹ nadgor-
liwoœæ w stosowaniu zakazów i nakazów. Choæby ostatnia polska rewelacja -
zakaz palenia w wielu miejscach, w tym w lokalach konsumpcyjnych, o ile nie
posiadaj¹ dwóch sal. Akurat w tym wypadku nie wyp³ywa to wprost z unijnego
prawa, bardziej z filozofii i pewnych przymiarek wspólnoty do ca³kowitego za-
kazu palenia we wszystkich krajach cz³onkowskich. Nikotynizm to straszny na-
³óg. Sam jestem jego ofiar¹ i uwa¿am, ¿e to najwiêksza g³upota. Ale uwa¿am
równie¿, ¿e nikt nie ma moralnego prawa zakazaæ komukolwiek palenia we
w³asnym lokalu gastronomicznym. Równie¿ goœciom, którzy odwiedzaj¹ ten lo-
kal. To powinna byæ wy³¹cznie w³aœciciela sprawa, czy zezwala klientom na
palenie w swoim pubie, nocnym klubie czy restauracji. A oni maj¹ wybór -
przychodz¹ tam lub nie. Jeœli nie odpowiada im lokal dla pal¹cych, wybieraj¹
ten, w którym siê nie pali. Bo przecie¿ zanim wprowadzono tê arcyniesprawie-
dliw¹ i sprzeczn¹ ze zdrowym rozs¹dkiem ustawê, takie lokale, w których obo-
wi¹zywa³ zakaz palenia istnia³y i funkcjonowa³y. By³ wiêc wybór. Teraz teore-
tycznie te¿ jest. Ale nie wszyscy przedsiêbiorcy zajmuj¹cy siê prowadzeniem
lokali maj¹ dwie sale, lub miejsce, by mo¿na je by³o zaaran¿owaæ. Ale nawet
jeœli je maj¹ - to co z tego? Jakim prawem ktoœ ma mi nakazywaæ, ¿e na moim
terenie, moi goœcie nie mog¹ paliæ? Straszne. Takie myœlenie jest obecne w Unii
Europejskiej na wielu p³aszczyznach. W tym myœleniu ukryte jest za³o¿enie, ¿e
jesteœmy stadem baranów, które nie potrafi zadbaæ o swoje dobro, i któremu
nale¿y nakazowo i zakazowo to wyjaœniæ. A superpañstwo europejskie wie naj-
lepiej, co dla nas dobre, i dziêki temu bêdzie nam siê ¿y³o du¿o lepiej i szczêœli-
wiej. Ja dziêkujê za takie traktowanie.
Dlatego te¿ na koniec ¿yczê Pañstwu, by decydenci traktowali nas powa¿nie
i pozwolili na wiêksz¹ swobodê w podejmowaniu dzia³añ, dokonywaniu wybo-
rów i obierania sposobów funkcjonowania w naszej rzeczywistoœci wspó³cze-
snego œwiata. Bo to nasze ¿ycie, nasze wybory i nasz œwiat. A ¿ycie bez mo¿liwo-
œci wyboru, bez wolnoœci nie jest pe³ne i nie mo¿e byæ szczêœliwe. Zatem ¿yczê
wolnoœci! Jako wartoœci nadrzêdnej. Szczêœliwego i Wolnego Nowego Roku!

Zima za oknem. Dzieci na sankach.
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Aktualnoœci

9 grudnia 2010 roku Kompania Wêglowa
i Przedsiêbiorstwo Górnicze Silesia podpisa³y
umowê zwi¹zan¹ ze sprzeda¿¹ zorganizowanej
czêœci przedsiêbiorstwa KWK „Brzeszcze-Si-
lesia” Ruch II „Silesia”. To pierwsza taka
transakcja w polskim górnictwie.

Przypomnijmy, ¿e pod koniec 2009 roku Przed-
siêbiorstwo Górnicze Silesia wraz z inwestorem
z³o¿y³o wi¹¿¹c¹ ofertê kupna czechowickiej ko-
palni. Przez kilka tygodni utrzymywano w tajem-
nicy, kto jest owym inwestorem. By³o jedynie
wiadomo, ¿e jest to du¿a zagraniczna firma z bran-
¿y energetycznej. Dariusz Dudek, szef kopalnia-
nej Solidarnoœci i jeden z inicjatorów powo³ania
spó³ki pracowniczej ujawni³, ¿e czechowick¹ ko-
palniê chce kupiæ czeski Energetický a Prùmy-
slový Holding (EPH). Firma przedstawi³a siê jako
d³ugofalowy inwestor strategiczny w sektorze
energetyki oraz znacz¹cy inwestor w przemyœle.
Warunkow¹ umowê sprzeda¿y maj¹tku Silesii,
która formalnie by³a czêœci¹ kopalni Brzeszcze-
Silesia, podpisano w czerwcu 2010 r. Kolejne
miesi¹ce to etap uzgodnieñ oraz uzyskiwania nie-
zbêdnych prawnych ustaleñ. Formalnie zbycie
Silesii nie jest prywatyzacj¹, ale sprzeda¿¹ tzw.
zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa. W prak-
tyce jednak oznacza to, ¿e zak³ad - niegdyœ sa-
modzielna kopalnia - przesz³a w prywatne rêce.
Koncesja wydobywcza dla KWK Silesia zosta³a
przeniesiona z Kompanii Wêglowej na rzecz PG
Silesia nale¿¹cej do czeskiego Holdingu Ener-
getycznego i Przemys³owego (grupy Energetický
a Prùmyslový Holding) oraz za³ogi kopalni. Za-
warto umowê spo³eczn¹ z wszystkimi piêcioma
organizacjami zwi¹zków zawodowych. Umowa
ta gwarantuje ka¿demu z 738 pracowników KWK

Silesia kontynuacjê umów o pracê oraz zarobki
na poziomie nie ni¿szym od dotychczasowego.
Czesi maj¹ zamiar zainwestowaæ w czechowick¹
kopalniê kilkaset milionów z³otych. W planach
jest wydr¹¿enie nowego, g³êbokiego szybu (tzw.
Silesia G³êboka), który umo¿liwi dotarcie do nie-
dostêpnych na razie z³ó¿ wysokokalorycznego
wêgla. Docelowo na powierzchniê ziemi co roku
maj¹ wyjechaæ dwa miliony ton wêgla. Czecho-
wicka kopalnia zosta³a wystawiona do sprzeda¿y
po raz trzeci. Za pierwszym razem mia³a j¹ kupiæ
szkocka firma Gibson Group, ale przetarg dos³ow-
nie w ostatniej chwili zosta³ uniewa¿niony. Za
drugim razem Silesia mia³a trafiæ do grupy Enea,
ale ta ostatecznie zrezygnowa³a ze swoich pla-
nów. Do trzeciego przetargu przyst¹pi³a spó³ka
pracownicza Silesia, która znalaz³a czeskiego in-
westora. Jak czytamy na oficjalnej stronie inter-
netowej Kompanii Wêglowej:
- Pomyœlne zakoñczenie transakcji sprzeda¿y,
pierwszej tego rodzaju w Polsce, otwiera d³ugo-
falow¹ perspektywê rozwoju dla kopalni Silesia
- twierdzi Tomáš David, dyrektor ds. rozwoju sek-
tora energetycznego grupy Energetický a Prùmy-
slový Holding, pe³ni¹cy równie¿ obowi¹zki dy-
rektora generalnego PG Silesia. Dodaje tak¿e:
- Naszym celem jest przekszta³cenie kopalni Si-
lesia w dochodow¹ i korzystaj¹c¹ z nowocze-
snych technologii firmê, która zabezpieczy przy-
sz³oœæ i miejsca pracy dla wszystkich pracowni-
ków. Wierzê, ¿e mo¿emy staæ siê jednym z lide-
rów polskiego sektora górniczego w zakresie wy-
dajnoœci oraz bezpieczeñstwa pracy. W ci¹gu naj-
bli¿szych trzech lat zamierzamy zainwestowaæ
100-150 milionów euro w modernizacjê kopalni
oraz jej dzia³alnoœci w celu osi¹gniêcia wydoby-
cia na poziomie ok. 3 milionów ton brutto rocz-
nie. To doprowadzi równie¿ do stworzenia zna-
cz¹cej liczby nowych miejsc pracy.

- Dobieg³a koñca realizacja projektu o du¿ej ska-
li z³o¿onoœci, która pokazuje jak trudno dokonaæ
kupna i sprzeda¿y kopalni wêgla kamiennego -
twierdzi³ Jacek Korski, wiceprezes Zarz¹du Kom-
panii Wêglowej. - Mimo, ¿e obie strony wykaza-
³y maksymalne zaanga¿owanie, pierwsza taka
transakcja sprzeda¿y zorganizowanej czêœci
przedsiêbiorstwa, jak¹ stanowi Ruch Silesia ko-
palni Brzeszcze-Silesia, pokaza³a, jak du¿o trze-
ba by³o rozwi¹zaæ nieznanych wczeœniej proble-
mów. Nowym w³aœcicielom kopalni ¿yczê przede
wszystkim górniczego szczêœcia, za³odze zaœ za-
dowolenia z pracy w nowej firmie. Z uwag¹ i cie-
kawoœci¹ bêdziemy siê przygl¹daæ rozwi¹zaniom,
które zastosuje Przedsiêbiorstwo Górnicze „Sile-
sia”. Od ka¿dego mo¿na siê wiele nauczyæ, po-
niewa¿ prowadzone rozmowy pokaza³y, ¿e ma-
my do czynienia z profesjonalistami i ludŸmi bar-
dzo kreatywnymi. Naszym partnerom z drugiej
strony sto³u negocjacyjnego chcia³bym podziê-
kowaæ za du¿e zaanga¿owanie i wolê dobrej
wspó³pracy.
Energetický a Prùmyslový Holding a.s. jest wio-
d¹cym inwestorem strategicznym w sektorze
energetycznym, przemyœle i górnictwie. Przedsiê-
biorstwa nale¿¹ce do grupy dzia³aj¹ miêdzy in-
nymi w bran¿y produkcji energii elektrycznej
oraz cieplnej, ich dystrybucji oraz sprzeda¿y
klientom koñcowym, obrotu energi¹ elektryczn¹,
ciepln¹ i gazem. EPH koncentruje obecnie ponad
20 przedsiêbiorstw, zajmuj¹cych siê m.in. pro-
dukcj¹ i sprzeda¿¹ energii elektrycznej oraz ciepl-
nej, a ponadto us³ugami monta¿owymi w energe-
tyce. W 2008 roku ³¹czny dochód firm nale¿¹-
cych do holdingu osi¹gn¹³ ponad 4,3 miliarda
koron czeskich. Razem przedsiêbiorstwa EPH,
w których pracuje oko³o 6 tys. osób, generuj¹
przychody przekraczaj¹ce 30 miliardów koron.

3 grudnia podczas sesji Rady Miejskiej
burmistrz-elekt Teresa Jankowska z³o¿y³a
uroczyste œlubowanie na Sztandar Gminy
Brzeszcze.

 - Obejmuj¹c urz¹d burmistrza uroczyœcie œlubu-
jê, ¿e dochowam wiernoœci prawu, a powierzony
mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicz-
nego i pomyœlnoœci mieszkañców gminy. Œlubu-
jê. Tak mi dopomó¿ Bóg - tymi
s³owami œlubowa³a wybrana 5
grudnia podczas II tury wybo-
rów samorz¹dowych burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska.
- Dzisiejsze œlubowanie to dla
mnie ogromny zaszczyt i wiel-
kie zobowi¹zanie przed Pañ-
stwem i Wszystkimi Mieszkañ-
cami naszej gminy. Sprawowa-
nie funkcji burmistrza to s³u¿ba
Mieszkañcom. Chcê budowaæ
p³aszczyznê wspó³pracy z Pañ-
stwem - Rad¹ Miejsk¹ i Miesz-
kañcami poprzez otwartoœæ,
wzajemny szacunek, zaufanie,
umiejêtnoœæ s³uchania siê na-
wzajem, mówienie prawdy, czê-

sto trudnej, odpowiedzialnoœæ za s³owa i decy-
zje. Bogactwem Naszej Gminy s¹ aktywni Miesz-
kañcy, liczne organizacje pozarz¹dowe, sprawnie
dzia³aj¹ce instytucje i przedsiêbiorstwa. Bêdê w dal-
szym ci¹gu tworzyæ przestrzeñ dialogu i wspó³-
pracy, dziêki której ka¿dy bêdzie móg³ wyraziæ
swoje potrzeby, problemy, zrealizowaæ pasje i ma-
rzenia, a nade wszystko wspó³tworzyæ i kreowaæ
nasz¹ gminn¹ rzeczywistoœæ. Przed nami kaden-
cja pe³na wyzwañ i wynikaj¹cych z nich odpo-
wiedzialnych, odwa¿nych decyzji. Z pewnoœci¹
najwa¿niejsze bêd¹ te zwi¹zane ze zrównowa¿e-

W dniu 22 grudnia 2010 r. podany zosta³ do
publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie na
tablicach og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy
w Brzeszczach ul. Koœcielna 4, wykaz nieru-
chomoœci przeznaczonych do oddania w najem
z przeznaczeniem na usytuowanie 2 pojemników
na odzie¿ u¿ywan¹. Wykazem zosta³y objête,
czêœæ nieruchomoœci po³o¿onej w Brzeszczach,
oznaczonej numerem dzia³ki 758/640 o pow. 1 m2

i czêœæ nieruchomoœci po³o¿onej w Jawiszowi-
cach oznaczonej numerem dzia³ki 191/5.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

niem bud¿etu gminy i zmianami systemowymi.
Liczê na Pañstwa aktywne dyskusje, kreatywn¹
krytykê i wspó³pracê ponad podzia³ami. Mam
nadziejê, ¿e ka¿dy z nas, znaj¹c swoje kompe-
tencje, bêdzie siê pod nimi odwa¿nie podpisywa³
i odpowiedzialnie pamiêta³ za cztery lata, ¿e mie-
liœmy wp³yw poprzez podjête dzia³ania i uchwa-
³y na przysz³oœæ mieszkañców Brzeszcz, Jawiszo-
wic, Przecieszyna, Skidzinia, Wilczkowic i Za-
sola - powiedzia³a tu¿ po œlubowaniu burmistrz
Teresa Jankowska.

Kopalnia sprzedana

Burmistrz Brzeszcz
informuje

Œlubowanie burmistrza

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Przedstawiciele Rady Miejskiej gratuluj¹ Pani Burmistrz
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Samorz¹d

Wp³acone wadium zostanie zwrócone uczestni-
kom 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 zaliczo-
ne na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
Wylicytowana kwota musi zostaæ wp³acona przez
nabywcê przed zawarciem aktu notarialnego.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœcia-
mi (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102
poz. 651 ze zmianami), Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2004 r.
Nr 207 poz. 2108 , Dz. U. z 2009 r. Nr 55, poz.
450), Regulaminu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci stanowi¹-
cych w³asnoœæ Gminy Brzeszcze, zatwierdzo-
nym Zarz¹dzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/2005
z dnia 30 wrzeœnia 2005 r., Uchwa³y XI/125/07
Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 paŸdzier-
nika 2007 r. w sprawie sprzeda¿y w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego lokali u¿ytko-
wych znajduj¹cych siê w budynku wielolokalo-
wym po³o¿onym w Brzeszczach przy ul. Kazi-
mierza Wielkiego 40.

Burmistrz Brzeszcz og³asza drugi przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda¿ lokali u¿ytkowych
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Brzeszcze (gara-
¿e na motory) oznaczonych (dane w tabeli).
1.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprze-
da¿ wy¿ej wymienionych lokali odby³ siê w dniu
2.11.2010 r. i zakoñczy³ wynikiem negatywnym.
2. W obowi¹zuj¹cym, miejscowym planie zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze
wymieniony budynek wielolokalowy le¿y w ob-
szarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczonym symbolem J 12 M1.
3. Lokale zlokalizowane s¹ na poziomie przyzie-
mia w budynku mieszkalnym wielolokalowym.
Lokale wyposa¿one s¹ w instalacjê oœwietle-
niow¹, zbywaj¹cy jednak nie zapewnia dostaw
energii elektrycznej. Przez lokale przebiegaj¹ in-
stalacje z zaworami stanowi¹ce czêœæ wspóln¹
nieruchomoœci. Nabywcy lokali zobowi¹zani s¹
do ich udostêpnienia odpowiednim s³u¿bom w celu
przeprowadzenia kontroli okresowych, konserwa-
cji lub usuniêcia awarii. Lokale wymagaj¹ wy-
konania drobnych napraw oraz odœwie¿enia
pow³ok malarskich.
4. Lokale nie s¹ obci¹¿one prawem osób trzecich.
5. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16
lutego 2011 r. w budynku Urzêdu Gminy

w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4, pokój 127.
6. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest
wp³acenie wadium, gotówk¹ w kasie Urzêdu
Gminy lub przelewem na konto Urzêdu Gminy
Bank Spó³dzielczy MiedŸna O. Brzeszcze nr 44
8446 1016 2002 0075 2374 0005 najpóŸniej do
dnia 11 lutego 2011 r.

Uwaga:
W przypadku wp³aty wadium przelewem, za
wp³atê wadium uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy ma
konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach.
Wp³acenie wadium w wysokoœci 80,00 z³ upo-
wa¿nia do brania udzia³u we wszystkich przetar-
gach ustnych nieograniczonych na sprzeda¿ lo-
kali u¿ytkowych wymienionych w tabeli w wier-
szach od 1 do 2.
W przypadku wp³aty wadium na wybrane lokale
u¿ytkowe nale¿y podaæ ich numery.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze
zmianami), Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowañ
na zbycie nieruchomoœci ( Dz.
U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ,
Dz. U. z 2009 r. Nr 55, poz.
450), Regulaminu przeprowa-
dzania przetargów oraz roko-
wañ na zbycie nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy
Brzeszcze, zatwierdzonym
Zarz¹dzeniem Burmistrza
Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30
wrzeœnia 2005 r., Uchwa³y XI/
125/07 Rady Miejskiej w Brzesz-
czach z dnia 25 paŸdziernika
2007 r. w sprawie sprzeda¿y
w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego lokali u¿ytko-
wych znajduj¹cych siê w bu-
dynku wielolokalowym po³o¿onym w Brzesz-
czach przy ul. Gabriela Narutowicza 36.
Burmistrz Brzeszcz og³asza drugi przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda¿ lokali u¿ytkowych
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Brzeszcze (gara-
¿e na motory) oznaczonych (dane w tabeli).

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzeda¿ wy¿ej wymienionych lokali odby³ siê
w dniu 4.11.2010 r. i zakoñczy³ siê wynikiem
negatywnym.
2. W obowi¹zuj¹cym, miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze

wymieniony budynek wielolokalowy le¿y w ob-
szarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczonym symbolem J 12 M1.
3. Lokale zlokalizowane s¹ na poziomie przyzie-
mia w budynku mieszkalnym wielolokalowym.
Œcianki dzia³owe pomiêdzy lokalami u¿ytkowy-

mi wykonane s¹ jako konstrukcja stalowa (siatka
+ kszta³towniki). Wyposa¿one s¹ w instalacjê
oœwietleniow¹, zbywaj¹cy jednak nie zapewnia
dostaw energii elektrycznej. W czêœci lokali zlo-
kalizowane s¹ wyciory kominowe, instalacje C.O
oraz wodno-kanalizacyjne stanowi¹ce czêœæ
wspóln¹ nieruchomoœci. Nabywcy lokali zobo-
wi¹zani s¹ do nieodp³atnego udostêpnienia ich
odpowiednim s³u¿bom w celu przeprowadzenia
kontroli okresowych, konserwacji lub usuniêcia
awarii. Lokale wymagaj¹ wykonania drobnych
napraw oraz odœwie¿enia pow³ok malarskich.
4. Lokale nie s¹ obci¹¿one prawem osób trzecich.

5. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 15
lutego 2011 r. w budynku Urzêdu Gminy
w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4, pokój 127.
6. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest
wp³acenie wadium, gotówk¹ w kasie Urzêdu
Gminy lub przelewem na konto Urzêdu Gminy

Bank Spó³dzielczy MiedŸna O.
Brzeszcze nr 44 8446 1016
2002 0075 2374 0005 najpóŸ-
niej do dnia 11 lutego 2011 r.

Uwaga:
W przypadku wp³aty wadium
przelewem, za wp³atê wa-
dium uwa¿a siê wp³yw pie-
niêdzy na konto Urzêdu Gmi-
ny w Brzeszczach.
Wp³acone wadium w wyso-
koœci 460,00 z³ upowa¿nia
do brania udzia³u we wszyst-
kich przetargach ustnych
nieograniczonych na sprze-
da¿ lokali u¿ytkowych wy-
mienionych w tabeli w wier-
szach od 1 do 8.
W przypadku wp³aty wadium

na wybrane lokale u¿ytkowe nale¿y podaæ ich
numery.

Og³oszenie o przetargu

Og³oszenie o przetargu

Uwaga
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Samorz¹d
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca
zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia roz-
strzygniêcia przetargu.
W przypadku uchylenia siê osoby, która wygra
przetarg, od zawarcia umowy notarialnej wadium
przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.
Wszystkie koszty zwi¹zane z przeniesieniem pra-
wa w³asnoœci lokalu wraz z u³amkow¹ czêœci¹
wspóln¹ budynku oraz gruntu ponosi nabywca.
Sprzeda¿ nieruchomoœci zwolniona jest z podat-
ku VAT na podstawie art. 43 ust, 1 pkt 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
(Dz. U. Nr 54, poz 535 z póŸn. zm.).
W przypadku, gdy nabywc¹ nieruchomoœci usta-
lony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu usta-
wy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomoœci przez cudzoziemców (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póŸn. zm.),
do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieru-
chomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwole-
nie, je¿eli uzyskanie zezwolenia wynika z prze-
pisów cytowanej wy¿ej ustawy. W przypadku nie
uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu no-
tarialnego wp³acone wadium przepada.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien
przed³o¿yæ komisji przetargowej dowód wp³aty
wadium oraz dowód to¿samoœci. W przypadku,
gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna,
osoba upowa¿niona do reprezentowania uczest-
nika powinna przed³o¿yæ do wgl¹du aktualny
wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego, a oso-
ba prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ za-
œwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci
gospodarczej. Je¿eli uczestnik jest reprezento-
wany przez pe³nomocnika, konieczne jest przed-
³o¿enie orygina³u pe³nomocnictwa upowa¿nia-
j¹cego do dzia³ania na ka¿dym etapie postêpo-
wania przetargowego.
Szczegó³owe informacje na temat przetargu, re-
gulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieru-
chomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu mo¿na
uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunalnego Urzê-
du Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4, tel. 32
77 28 570, 32 77 28 571.
Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo uniewa¿-
nienia przetargu bez podawania przyczyny.

Samorz¹d stanowi wyodrêbnion¹ formê or-
ganizacji grupy spo³ecznej, która dziêki przy-
znanej osobowoœci prawnej oraz istnieniu od-
powiednich organów i instytucji mo¿e w grani-
cach prawa decydowaæ o sprawach dla siebie
wa¿nych. Organy jednostek samorz¹du teryto-
rialnego zajmuj¹ istotne miejsce w systemie or-
ganów administracji publicznej. Samorz¹d te-
rytorialny jest form¹ samorz¹du wynikaj¹c¹
z faktu zamieszkiwania na danym obszarze.

Samorz¹d terytorialny w Polsce zosta³ utworzony
po odzyskaniu niepodleg³oœci w 1918 roku i ist-
nia³ na szczeblu gminy do roku 1939. Zlikwi-
dowano go w 1950 r., a przywrócono ponow-
nie w 1990 r. ustaw¹ o samorz¹dzie terytorialnym
(8.03.1990r.), obecnie o samorz¹dzie gminnym.
Trójstopniowy podzia³ terytorialny pañstwa na
gminy, powiaty i województwa dokonano dopiero
ustaw¹ z 1998 r. Nadrzêdnym celem twórców pol-
skiego samorz¹du by³o oddanie w rêce wspólnot
zadañ lokalnych, które bezpoœrednio ich dotyczy-
³y. Przyjêto, ¿e relacje pañstwowo-samorz¹dowe
opieraæ siê bêd¹ na zasadzie subsydiarnoœci (po-
mocniczoœci), tzn. decyzje powinny zapadaæ na
mo¿liwie najni¿szym szczeblu, czyli najbli¿ej oby-
watela. Obowi¹zuj¹ca Konstytucja RP z 1997 roku
w rozdziale VII obszernie opisuje zasady funkcjo-
nowania samorz¹du terytorialnego w Polsce.
Jego podstawowym ogniwem jest gmina (art.164
ust.1), czyli wspólnota mieszkañców oraz wyod-
rêbniony obszar, który jest przez nich zamieszki-
wany. Samorz¹dnoœæ gminy polega na mo¿liwo-
œci bezpoœredniego zarz¹dzania jej sprawami
przez mieszkañców poprzez udzia³ w referendum
lub poœrednio przez wybranych przedstawicieli,
czyli radnych. Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokal-
nym, które nie s¹ zastrze¿one na rzecz innych
podmiotów (samorz¹d powiatowy, wojewódzki
czy administracja pañstwowa).
Zadania publiczne wykonywane przez gminê
mo¿na podzieliæ na zadania w³asne oraz zadania
zlecone. Zadania w³asne to te, które maj¹ na celu

zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty
gminnej, nale¿¹ do nich zapewnienie:
1. ³adu przestrzennego i ekologicznego;
2. porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego (m. in.
organizacja ruchu drogowego, ochrona przeciw-
po¿arowa);
3. infrastruktury spo³ecznej (edukacja-szkolnic-
two podstawowe, gimnazjalne, przedszkola, kul-
tura, ochrona zdrowia itp.);
4. infrastruktury technicznej gminy (gminne dro-
gi, ulice wodoci¹gi, oczyszczanie œcieków).
Ponadto gmina musi wykonywaæ zadania zleco-
ne z zakresu administracji rz¹dowej. Na realiza-
cjê tych zadañ gmina otrzymuje œrodki finanso-
we od zlecaj¹cego w wysokoœci koniecznej do
ich wykonania. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi:
prowadzenie ewidencji dzia³alnoœci gospodar-
czych wed³ug w³aœciwoœci miejsca zamieszkania,
sporz¹dzanie i aktualizacja spisów wyborców,
obs³uga administracyjna, ewidencja ludnoœci itp.
Gmina wykonuje swoje zadania za poœrednic-
twem organu stanowi¹cego - Rady Gminy oraz
organu wykonawczego - Wójta Gminy.
Rada Gminy jest organem uchwa³odawczym
i kontrolnym. Rozpatruje i rozstrzyga w formie
uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompe-
tencji, okreœlone art. 18 ustawy o samorz¹dzie
gminnym oraz w innych ustawach i przepisach
wykonawczych.
Rada gminy obraduje na sesjach zwo³ywanych
przez jej przewodnicz¹cego zgodnie z planem
pracy, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Informacja
o terminie, miejscu i porz¹dku obrad podawana
jest do wiadomoœci publicznej.
Dzia³alnoœæ rady gminy jest jawna, wszyscy oby-
watele maj¹ prawo wstêpu na sesje. Organizowa-
nie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest
zadaniem przewodnicz¹cego rady.
Zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym do w³a-
œciwoœci rady gminy nale¿¹ wszystkie sprawy po-
zostaj¹ce w zakresie dzia³ania gminy, o ile ustawy
nie stanowi¹ inaczej. Do wy³¹cznej kompetencji
Rady Gminy nale¿¹ sprawy organizacyjne (np.
uchwalanie bud¿etu gminy), finansowo - maj¹tko-
we (np. zaci¹ganie po¿yczek), osobowe (wybór
i odwo³ywanie zarz¹du gminy), kierowniczo - kon-
trolne (okreœlanie kierunków dzia³ania zarz¹du).
W celu wykonywania i realizacji zadañ rada gmi-
ny mo¿e powo³ywaæ komisje sta³e lub doraŸne,
szczególne miejsce zajmuje komisja rewizyjna,
której g³ównym zadaniem jest badanie dzia³ania
zarz¹du i podleg³ych mu jednostek.
Wójt gminy jest organem wykonawczym. Do jego
kompetencji nale¿y wykonywanie uchwa³ rady
gminy oraz zadañ okreœlonych przepisami pra-
wa. Ustawa o samorz¹dzie gminnym nie formu-
³uje ca³ego katalogu zadañ wójta, stanowi jedy-
nie, ¿e do zadañ wójta nale¿y w szczególnoœci:
przygotowywanie projektów uchwa³ rady gminy,
okreœlanie sposobu wykonywania uchwa³, gospo-
darowanie mieniem komunalnym, wykonywanie
bud¿etu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych gminy.
Ustawa stanowi równie¿, ¿e wójt kieruje bie¿¹-
cymi sprawami gminy i reprezentuje gminê na
zewn¹trz. Do jego kompetencji nale¿y tak¿e opra-
cowywanie projektu bud¿etu gminy. Wójt odpo-
wiada tak¿e za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹
gminy. Do wójta nale¿y miêdzy innymi wy³¹cz-
ne prawo zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych po-

Gminne A-B-C
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Aktualnoœci

Wielu przedstawicieli najwiêkszych orga-
nizacji nios¹cych pomoc ludziom na ca³ym
œwiecie zgodnie stwierdza: gdyby nie wolonta-
riusze, nie dalibyœmy rady…

Przegl¹daj¹c serwisy informacyjne pe³ne donie-
sieñ o wojnach, przelewach krwi, kradzie¿ach,
korupcji, wypadkach i wyrokach mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e z³o zakorzenione w naturze cz³owie-
ka jest wszechobecne i to ono dominuje, podczas
gdy wszystkie ludzkie odruchy serca jedynie oka-
zjonalnie przebijaj¹ siê do zbiorowej œwiadomo-
œci. Nic bardziej mylnego. Owo b³êdne mniema-
nie najczêœciej wywo³uj¹ rozg³os i ha³aœliwoœæ
towarzysz¹ce przykrym wiadomoœciom, ich
g³ówne zadanie polega na przykuciu uwagi.
Krzycz¹ wiêc wielk¹ czcionk¹ z pierwszych stron
tabliodów, szokuj¹ i nierzadko zniesmaczaj¹ - im
bardziej, tym lepiej, bo skutecz-
niej. Tymczasem relacje miêdzy
dwoma ogólnymi pojêciami mo¿-
na sprowadziæ do prostego po-
równania: z³a, niczym wystrza³u
z pistoletu (gwa³townego, g³oœne-
go i przemijaj¹cego wydarzenia)
oraz dobra: spokojnego, pewnego
uœcisku d³oni przyjaciela w trud-
nej sytuacji, nawet bez dodatko-
wych s³ów. W³aœnie te ostatnie
znaki najczêœciej rozœwietlaj¹
nasz¹ rzeczywistoœæ, co w ogrom-
nej mierze zawdziêczamy wolon-
tariuszom.

14 grudnia w brzeszczañskim Oœrodku Kultury
dyplomy i podziêkowania za bezinteresown¹ pra-
cê na rzecz innych odebra³o 180 wolontariuszy
i wolontariuszek z naszej gminy. Z roku na rok
ich szeregi zasilaj¹ nowi chêtni. Wiêkszoœæ z nich
stanowi¹ uczniowie i studenci, choæ nie tylko -
wœród odznaczonych pojawi³y siê te¿ ca³e rodzi-
ny, ludzie w ró¿nym wieku, pracuj¹cy, zajmuj¹-
cy siê na co dzieñ odmiennymi rzeczami. £¹czy
ich wszystkich idea niesienia pomocy - nie od
œwiêta, okazjonalnie i od przypadku do przypad-

ku. U wiêkszoœci chêæ ofiarowania siebie drugie-
mu cz³owiekowi - czy to w postaci wspólnie spê-
dzonego czasu, przekazania umiejêtnoœci, czy te¿
datków pieniê¿nych - jest wpisana w charakter.
B³êdem by³oby jednak s¹dziæ, ¿e w naszym oto-
czeniu ludzi tego typu jest tylko czy a¿ blisko
dwustu. Istota fenomenu wolontariatu polega na
prostym odkryciu, którego niektórzy nie s¹ zdol-
ni dokonaæ przez ca³e ¿ycie: bezinteresownoœæ
daje radoœæ. Spe³nienie. Satysfakcjê. Nie chodzi
o to, by poprawiaæ sobie nastrój jakimœ okazjo-
nalnym datkiem, który wywinduje nasze ego na
wy¿yny pseudowspania³omyœlnoœci i samooceny.
Jeœli tylko cz³owiek dojdzie do stanu, w którym
przekazywane przez niego dobro szczerze i au-
tentycznie jemu samemu sprawia radoœæ, staje siê
po prostu szczêœliwy rozdaj¹c je dooko³a. Ma ono
tê cudowna w³aœciwoœæ, ¿e im bardziej siê dzieli,
tym wiêcej go przybywa.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ sponso-
rom: Prezesowi Zarz¹du Nadwiœlañskiej
Spó³ki Mieszkaniowej, Prezesowi Zarz¹du
„Spo³em” PSS „Górnik” w Brzeszczach,
Prezesowi Zarz¹du Nadwiœlañskiej Spó³ki
Energetycznej, Prezesowi Zarz¹du Gmin-
nej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”,
Pose³ na Sejm Beacie Szyd³o, Hurtowni Ar-
tyku³ów Biurowych i Szkolnych Grafit,
Ewie Jakubowskiej oraz Irenie Waligórze.

Œwiec¹ce lampki, choinki, gwiazdy, dzwon-
ki to symbol œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowe-
go Roku. Równie¿ w naszej gminie mieszkañ-
cy kolorowo przystrajaj¹ domy w ³añcuchy,
bombki czy inne oryginalne ozdoby.

Jednym siê to podoba, mówi¹, ¿e przez to œwiêta
maj¹ swój klimat, inni krytykuj¹ podkreœlaj¹c, ¿e
bezmyœlnie kopiujemy wzorce z zachodu. Deko-
racje œwietlne w naszej gminie zdobi¹ ronda oraz
teren przy koœciele pw. œw. Urbana i Banku Œl¹-
skiego ING w Brzeszczach. W tym roku nie do-
kupiono dodatkowego oœwietlenia na ulice naszej
gminy. Wystrój œwi¹teczny gminy to równie¿ za-
s³uga placówek handlowych - wystarczy zerkn¹æ
na niektóre sklepowe wystawy. Swój wk³ad maj¹
równie¿ prywatni przedsiêbiorcy. Warto równie¿
przyjrzeæ siê dekoracjom wokó³ koœcio³ów.

Podczas sesji 13 grudnia radni uchwalili
sk³ady Komisji Rady Miejskiej w Brzeszczach.

Przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej zosta³ Ta-
deusz Wawro, a jego zastêpc¹ Barbara W¹sik. Po-
zostali cz³onkowie komisji to: Krzysztof Zalwow-
ski, Marek Czopek, Jan Likus i Bogdan Czuwaj.
W Komisji Skarbu pracowaæ bêd¹: przewodni-
cz¹cy Miros³aw Bukowski, zastêpca Wies³aw
Albin oraz cz³onkowie: Kazimierz Senkowski,
Stanis³aw Sajdak, Rados³aw Szot, Barbara W¹-
sik, Tadeusz Wawro, Marek Czopek, Danuta So-
cha, S³awomir Drobny, Krzysztof Zalwowski.
Komisji Rozwoju, Ekologii i Szkód Górniczych
przewodniczyæ bêdzie Krzysztof Bielenin. Jego
zastêpc¹ zosta³ Jerzy Sojka. Komisje reprezento-
waæ bêd¹ radni: Miros³aw Bukowski, Stanis³aw
Pastuszka, Zbigniew Kolasa, Danuta ¯urek, Ja-
cek Wawro, Danuta Socha, S³awomir Drobny,
Bogus³aw Czuwaj i Jan Likus. Komisji Edukacji,
Kultury i Spraw Spo³ecznych przewodniczyæ bê-
dzie Anna Kasprzyk-Ha³at, jej zastêpc¹ wybrano
Jana Likusa, a cz³onkami zostali: Jerzy Sojka,
Zbigniew Kolasa oraz Danuta ¯urek.

Serdecznie dziêkujê Mieszkañcom Gminy
Brzeszcze, którzy 21 listopada 2010 roku oddali
na mnie swój g³os w wyborach samorz¹dowych.
Dziêki Pañstwa g³osom otrzyma³am mandat rad-
nej miejskiej. To dla mnie du¿y zaszczyt, a jed-
noczeœnie wa¿ny obowi¹zek. Do³o¿ê wszelkich
starañ by nie zawieœæ Pañstwa zaufania.

      Z powa¿aniem

krycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwo-
tach wydatków, dokonywanie wydatków bud¿e-
towych, zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie
gminy. Wójt, jako organ wykonawczy gminy,
mo¿e rozstrzygaæ sprawy nale¿¹ce do jego kom-
petencji w formie zarz¹dzeñ. Wójt wykonuje swo-
je zadania przy pomocy urzêdu gminy, którego
jest kierownikiem. Organizacjê i zasady funkcjo-
nowania urzêdu okreœla regulamin organizacyj-
ny, nadawany przez wójta w drodze zarz¹dzenia.
Je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
do kompetencji wójta nale¿y równie¿ wydawa-
nie decyzji w indywidualnych w sprawach z za-
kresu administracji publicznej.
Mieszkañcy gminy mog¹ bezpoœrednio wp³ywaæ
na sprawowanie w³adzy poprzez referendum gmin-
ne. Referendum przeprowadzane jest na podsta-
wie decyzji rady gminy lub na wniosek co najmniej
10% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
Mo¿e w nim wzi¹æ udzia³ ka¿dy pe³noletni miesz-
kaniec gminy posiadaj¹cy obywatelstwo polskie.
Referendum jest uznane za wa¿ne, jeœli wziê³o
w nim udzia³ co najmniej 30% uprawnionych.
Gmina, jako jednostka samorz¹du usadowiona
najbli¿ej mieszkañców, powinna reagowaæ na
problemy trapi¹ce dan¹ spo³ecznoœæ. Wybrani
radni reprezentuj¹ interesy mieszkañców. Gmina
to najmniejsza jednostka sprawowania w³adzy,
dlatego wa¿na jest œwiadomoœæ mieszkañców ja-
kie kompetencje jej powierzono.

Barbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sik

Podziêkowanie

Radni w komisjach

KWKWKWKWKW

Kinga Okrzesik-FarugaKinga Okrzesik-FarugaKinga Okrzesik-FarugaKinga Okrzesik-FarugaKinga Okrzesik-Faruga

Dzieñ Wolontariusza

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

KWKWKWKWKW

Œwi¹teczno-noworoczny
wystrój gminy

-
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W dniu 3 grudnia Samorz¹d Osie-
dlowy nr 2 odwiedzi³ Œwiêty Miko-
³aj. Impreza odby³a siê w Oœrodku
Kultury. O godzinie 15.30 wyœwie-
tlony zosta³ film w wersji 3D „Wi-
gilijne opowieœci”, a po zakoñcze-
niu seansu na dzieci czeka³ Miko-
³aj, który rozdawa³ paczki ufundo-
wane przez sponsorów. W imieniu
Miko³aja i dzieci serdecznie dziêkuje-
my Agencji Komunalnej sp. z. o. o.,
Nadwiœlañskiej Spó³ce Mieszkanio-
wej, Nadwiœlañskiej spó³ce Energe-
tycznej, Bankowi Spó³dzielczemu
Brzeszcze, ING Bankowi Œl¹skie-
mu, ZZ Kadra i ZZG w Polsce przy
KWK Brzeszcze-Silesia, Mechani-
ce Pojazdowej (Piotr Piestrak), Fir-
mie Rem-Budowlane EVEREST,
Aptekom Sigma i Arnika, Piotrowi
Zontkowi, PAB Klinice, Paulinie i Szy-
monowi Cetnarskiem, Bisorga
Pawe³ Krioni. p.L., Urszuli i Ryszar-
dowi Galoch, Us³ugi przemys³owe
Grzegorz Smó³ka, ¯wirownia Prze-
cieszyn Stanis³aw Baluœ, Czes³aw
¯mudka PSS Górnik, w³adys³aw
Matyszkiewicz Sklep Rzemieœlnik.

6 grudnia Oœrodek Kultury,
a dok³adnie sala widowiskowa,
w ca³oœci nale¿a³a do najm³od-
szych z naszej gminy - i chyba nie
trudno zgadn¹æ, dlaczego.

By³ œw. Miko³aj, by³ Czarodziej,
by³a te¿ Wró¿ka, ale najwa¿niejsze
by³y dzieci, które pe³ne emocji cze-
ka³y na odwiedziny Starszego Pana
z Siw¹ Brod¹ i oczywiœcie workiem
prezentów. Czeka³y, czeka³y i docze-
ka³y siê, ale zanim przyby³ Miko³aj,
na scenie w kolorowej, œwi¹tecznej
scenerii przy dŸwiêku radosnej mu-
zyki nauczy³y siê czarowaæ nie z kim
innym, jak w³aœnie z Czarodziejem
i jego towarzyszk¹ Wró¿k¹, którzy
przyjechali specjalnie na tê okazjê
a¿ z Ostrowa Wielkopolskiego. Ma-
giczne zaklêcie „Simsala grimm,
a psik!” zaw³adnê³o ca³¹ sal¹ i trzeba
przyznaæ, dzia³y siê cuda... Coœ co
znika³o, zjawia³o siê nagle, coœ co
by³o, znika³o równie szybko. Czary?
Byæ mo¿e. Najpiêkniejszy by³ jednak
widok zaciekawionych, zdumionych
i przede wszystkim uœmiechniêtych
dzieci, które na sam koniec spekta-
klu wyczarowa³y Miko³aja z upomin-
kami w postaci s³odkoœci.
Miko³ajkowe szaleñstwo trwa³o a¿
cztery godziny, a zawdziêczamy je
Samorz¹dowi Osiedlowemu nr 1,
Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej i Oœrod-
kowi Kultury, którzy co roku dbaj¹
o organizacjê tego wa¿nego dla
wszystkich dzieciaków dnia.

Miko³ajki

Miko³ajki w OK.

Pracownia Ceramiczna Oœrod-
ka Kultury istnieje od 1998 roku.
Dziœ nie sposób ju¿ chyba obli-
czyæ z ilu kilogramów gliny kolej-
ne grupy dzieci, m³odzie¿y a tak-
¿e doros³ych, stworzy³y swoje
niepowtarzalne prace przez te
wszystkie lata dotychczasowej
dzia³alnoœci.

Lepienie z gliny to taki rodzaj twór-
czoœci plastycznej, który nie tylko
rozwija sprawnoœæ manualn¹ czy
wra¿liwoœæ este-
tyczn¹, ale wy-
zwala w twórcy
ukryte dot¹d ta-
lenty inspiruj¹c
do podejmowa-
nia nowych, in-
nych wyzwañ ar-
t y s t y c z n y c h .
St¹d m. in. po-
szerzenie zakre-
su proponowa-
nych zajêæ, pro-
wadzonych pod

Krystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna Rosner

Nowy RokOrganizatorzy sk³adaja serdeczne
podziêkowania sponsorom w sk³a-
dzie: Firma Mixbud, Krzysztof Wa-
lus, Dariusz P³onka, Krzysztof Ko-
wieñski, Elzbieta Frankowska.

Anita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita Andreas

szyldem Pracowni, o inne techniki
np. iris folding, quilling czy deco-
upage. Pracownia ceramiczna dzia-
³a, rozwija siê i zaprasza wszystkich
zainteresowanych tworzeniem sztu-
ki (bez wzglêdu na wiek) na zajêcia
organizowane nie tylko w Oœrodku
Kultury, ale tak¿e w domach ludo-
wych (w Skidziniu, Borze i Wilcz-
kowicach) oraz œwietlicach (na osie-
dlu Paderewskiego, Szymanowskie-
go, w Zasolu i Przecieszynie).

Ceramiczne cuda

Agnieszka Zió³kowskaAgnieszka Zió³kowskaAgnieszka Zió³kowskaAgnieszka Zió³kowskaAgnieszka Zió³kowska

Nowy Rok- podsumowania,
zmiany, postanowienia... To dobry
moment na sk³adanie obietnic so-
bie i innym?

W³aœnie skoñczy³ siê jakiœ etap i za-
czyna nastêpny. Wiêc mo¿e wypa-
da poczyniæ jakieœ zobowi¹zania
noworoczne, bo wszyscy tak robi¹...
Kolejny raz przyrzec: odt¹d zdrowy
tryb ¿ycia (odpowiednia dieta, ak-
tywnoœæ ruchowa, relaks, zero s³o-
dyczy). Wiêcej czytaæ, nie spóŸniaæ
siê na spotkania! Wiêcej czasu dla
rodziny! Zmieniæ pracê, odnieœæ
sukces! Ró¿ne postanowienia - in-
dywidualne, ogólne, praktyczne, du-
chowe. Kto wie czy oka¿¹ siê traf-
ne. Oby tylko pod koniec grudnia
nie ulec melancholijnym nastrojom,
¿e znowu nic nie wysz³o, zatem nie
warto... A chodzi o nasze szczêœcie.
Osi¹ga siê je obdarowuj¹c równie¿
inne osoby. Czemu nie zacz¹æ od
czegoœ w rodzaju ESD (ekspery-
mentalny sygna³ dobra) jak w po-
wieœci M. Musierowicz. Koniecznie
trzeba przypomnieæ losy jej bohate-
rów-¿yczliwych, goœcinnych, szczê-
œliwych na przekór szarej rzeczy-
wistoœci PRL-u. Dla odmiany teraz
wokó³ kolorowo i b³yszcz¹co, a w ser-
cach czêsto pustka, bo nie umiemy
siê cieszyæ z prostych rzeczy. I trze-
ba przyznaæ, ¿e niestety coraz wiêk-
sza konkurencja wœród ludzi. Taka
chyba jest cena poprawy jakoœci
¿ycia- teoretycznie, bo nie wszyst-
kich to przecie¿ dotyczy.
Na pocz¹tek zwyczajnie siê do kogoœ
uœmiechn¹æ. Naturalny uœmiech od-
kryje piêkno i doda energii szybciej

ni¿ zabieg w salonie kosmetycznym,
na który nas na przyk³ad nie staæ
w danej chwili. S¹ te¿ zorganizowane
przyk³ady sygna³ów dobra, np. wolon-
tariaty (pomoc dzieciom w domach
dziecka, mieszkañcom poszkodowa-
nych przez powódŸ terenów, zwierzê-
tom bezdomnym, w schroniskach,
porzuconym, praca w hospicjach).
Przede wszystkim trzeba pamiêtaæ,
i¿ Dzieciê narodzone w stajence co
roku przychodzi do domów, puka do
ludzkich serc daj¹c œwiatu nadziejê
i mi³oœæ. I najwa¿niejsze to dostrzec
te wartoœci we w³asnym sercu. Naj-
lepiej nie sk³adaæ zbyt wielkich po-
stanowieñ, lecz obudziæ w sobie, bli-
skich, przyjacio³ach drzemi¹ce po-
k³ady dobra i bardziej skoncentro-
waæ uwagê na innych, a mniej na
sobie, a wówczas wszystko bêdzie
na w³aœciwym miejscu, pocz¹wszy
od zdrowego trybu ¿ycia a¿ po wy-
miar spo³eczno-kulturalny naszej
egzystencji. Wprawdzie odwieczne
nawo³ywania do wspó³czucia, solidar-
noœci na co dzieñ s¹ tylko w niewiel-
kim stopniu przekonuj¹ce, zw³aszcza
dziœ, kiedy ludzie potrzebuj¹ coraz
wiêkszych wra¿eñ i lubi¹ silne emo-
cje. Ale mo¿e w³aœnie takie postano-
wienie: powieœciowy, budz¹cy senty-
ment ESD, który sprawi, ¿e sami bê-
dziemy szczêœliwsi, a przy okazji
uszczêœliwimy innych. Mimo ¿e nie
wszystkim siê to od razu spodoba.
Wiêc z jak¹ obietnic¹ w Nowy Rok?
Wiêcej dobra w nas i wokó³ nas?
A je¿eli przy okazji bêdziemy
zdrowsi, piêkniejsi, bardziej do-
œwiadczeni, to ju¿ prawdziwy suk-
ces. Jeœli coœ siê natomiast nie uda,
no có¿ - bêdzie kolejny Nowy Rok...

9 tys. z³ dotacji uda³o siê po-
zyskaæ Gminie Brzeszcze z Funda-
cji Bankowej im. Leopolda Kro-
nenberga przy Citi Handlowy.

Pieni¹dze zosta³y przyznane na do-
tacjê projektu „Wygraæ z ¿ywio³em”
w ramach specjalnego programu
pomocowego Fundacji dla gmin po-
szkodowanych w powodzi. Jego ce-
lem by³o wsparcie œrodowisk lokal-
nych w przywróceniu dzia³alnoœci
placówek edukacyjnych zniszczo-
nych podczas ¿ywio³u. Pieni¹dze
trafi¹ do Gimnazjum nr 2 w Brzesz-
czach i zostan¹ przeznaczone na za-
kup tablicy multimedialnej oraz
³awek i krzese³ szkolnych. Spoœród
135 z³o¿onych wniosków Fundacja
przyzna³a 36 dotacji.

11 grudnia w Oœrodku Kultury
w Brzeszczach odby³ siê tradycyjny
turniej bryd¿owy z okazji obchodów
„Dnia Górnika Barbórka 2010”.

Od lat g³ów-
nym sponso-
rem turnieju
jest „ZZ Ka-
dra” oraz dy-
rektor Oœrodka Kultury. W tur-
nieju wziê³o udzia³ kilkanaœcie
par z Oœwiêcimia i Brzeszcz. Zwy-
ciê¿yli Henryk Jurecki i Sylwester
Zem³a, drugie miejsce zajêli Ma-
rek ̄ ywio³ (cz³onek ZZ Kadra) i Ma-
rian Wrona, trzecie natomiast Ka-
zimierz Gawron (cz³onek ZZ Ka-
dra) oraz Tadeusz Nowak.

Wygraæ
z ¿ywio³em

KWKWKWKWKW

Spotkanie
bryd¿owe

B.J. HutnyB.J. HutnyB.J. HutnyB.J. HutnyB.J. HutnyZajêcia w pracowni
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14 stycznia 2011 r. „Spo³em” PSS „Gór-
nik” w Brzeszczach obchodzi swój 65. jubile-
usz istnienia.

Z tej okazji warto siêgn¹æ do historii Spó³dziel-
ni i przypomnieæ wydarzenia, dziêki którym
mamy dzisiaj dobrze funkcjonuj¹cy zak³ad pra-
cy, który na trwale wpisa³ siê w historiê gminy
Brzeszcze, ciesz¹c siê uznaniem lokalnej spo-
³ecznoœci. Warto zaznaczyæ, i¿ 65-letni dorobek
jest zas³ug¹ wielu pokoleñ pracowników i cz³on-
ków, którzy z wielkim wysi³kiem tworzyli i na-
dal pracuj¹ nad wizerunkiem
„Spo³em”. Inicjatorem za³o¿e-
nia Spó³dzielni by³a grupa gór-
ników KWK Brzeszcze i ich
rodzin, którzy w kwietniu 1945
roku podjêli decyzjê o zorga-
nizowaniu spó³dzielni handlo-
wej, zapewniaj¹cej zaopatrze-
nie w ¿ywnoœæ i podstawowe
towary gospodarstwa domowe-
go miejscowej ludnoœci.
Ogromnym sukcesem organi-
zacyjnym wspó³za³o¿ycieli
Spó³dzielni by³o jej zareje-
strowanie w S¹dzie Okrêgo-
wym w Wadowicach w dniu 14
stycznia 1946 roku i ten dzieñ
przyjêto jako oficjaln¹ datê po-
wstania pod nazw¹ Powszech-
na Spó³dzielnia Spo¿ywców
„Górnik” z odpowiedzialnoœci¹
udzia³ami w Brzeszczach. Pierwszym Prezesem
zosta³ Rudolf Wysogl¹d, od 1955 roku funkcjê
tê piastowali kolejno: Stanis³aw Jonkisz, Tade-
usz Gacek, Zdzis³aw Obidziñski, Jan Durczak,
Aniela Siwiec, Krystyna Bzibziak, Mieczys³a-
wa Papuga, Barbara Ga³uszka-PrzewoŸnik
(obecny Prezes). Najwiêkszy rozwój pod wzglê-
dem inwestycyjnym nast¹pi³ od po³owy lat
szeœædziesi¹tych ubieg³ego stulecia, kiedy to za-
kupiono lub wybudowano 10 nowych obiektów
handlowych, dwa zak³ady gastronomiczne, pie-
karniê, magazyn m¹ki i budynek biurowy. Naj-
trudniejsze dla „Spo³em” PSS „Górnik” by³y lata
1974-1983. Wskutek dyrektyw wydanych na
szczeblach centralnych Spó³dzielnia utraci³a
wówczas samodzielnoœæ, a w roku 1976 zmu-
szona by³a oddaæ na rzecz Wojewódzkiego Han-
dlu Wewnêtrznego dwa pawilony handlowe oraz
zmodernizowane na w³asny koszt wynajmowa-
ne lokale handlowe bez zwrotu poniesionych
kosztów. W latach osiemdziesi¹tych nast¹pi³
wreszcie okres stopniowego przywracania de-
mokracji wewn¹trzspó³dzielczej. Tylko dziêki
ogromnemu wysi³kowi wielu oddanych spó³-
dzielców, w szczególnoœci Pani Krystyny Bzib-
ziak, która z wielkim zaanga¿owaniem walczy-
³a o od³¹czenie Rejonu Brzeszcze od Oddzia³u
„Spo³em” PSS Pszczyna, 16 marca 1984 roku
na Zgromadzeniu Przedstawicieli powo³ano sa-
modzieln¹, samorz¹dn¹ i samofinansuj¹c¹ siê
„Spo³em” Powszechn¹ Spó³dzielniê Spo¿ywców
„Górnik” w Brzeszczach. Przewodnicz¹cym
Rady Nadzorczej zosta³ wielki spó³dzielca i nie-

od¿a³owany dzia³acz spo³eczno-samorz¹dowy
Edward Merta, natomiast stanowisko Prezesa
Zarz¹du objê³a pe³na optymizmu i fachowej wie-
dzy Krystyna Bzibziak. Na dzieñ 31.12.1984
roku zatrudnienie wynosi³o 316 pracowników.
Dzia³alnoœæ gospodarcz¹ prowadzono w 17 skle-
pach, trzech zak³adach gastronomicznych,
dwóch piekarniach i jednej przetwórni miêsa.
Odzyskanie samodzielnoœci by³o ogromnym kro-
kiem „do przodu”, otwar³o drogê do wszelkich
dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozwój. Wœród zreali-
zowanych w latach 1985-1992 inwestycji nale-

¿y wymieniæ: oddanie do u¿ytku piekarni osie-
dlowej przy ul. Dworcowej, dobudowê drugie-
go skrzyd³a biurowca przy ul. Lipowej, przejê-
cie od KWK Brzeszcze pawilonu handlowo-
us³ugowego na Osiedlu Paderewskiego, wybu-
dowanie pawilonu handlowego przy zajezdni
autobusowej KWK, wybudowanie magazynu
m¹ki przy ul. Koœciuszki, wykupienie od KWK
Brzeszcze sklepu nr 10 przy ul. Drobniaka, za-
kupienie od WPHW Katowice pawilonu przy ul.
Narutowicza oraz nabycie prawa w³asnoœci
z tytu³u zasiedzenia gruntu i budynku „Berge-
rówka” przy ul. Ofiar Oœwiêcimia. Zas³u¿ony
udzia³ w pomna¿aniu i ulepszaniu maj¹tku trwa-
³ego mia³a Mieczys³awa Papuga - Prezes Zarz¹-
du w latach 1994-2006. Mimo i¿ by³y to czasy
nie³atwe dla spó³dzielczoœci, Mieczys³awa Pa-
puga czuwa³a nad dobr¹ kondycj¹ firmy wpro-
wadzaj¹c szeroko zakrojone inwestycje w no-
woczesne metody zarz¹dzania, oparte o syste-
my informatyczne. Wi¹za³o siê to z zakupem
sprzêtu komputerowego oraz programów kom-
puterowych dla sklepów oraz biura. W okresie
kadencji Mieczys³awy Papugi jako Prezesa Za-
rz¹du, na rynku wtórnym w drodze przetargu za-
kupiono 2 u¿ywane pawilony handlowe przy ul.
Pi³sudskiego 2 oraz £okietka 10. Ponadto naby-
to budynki handlowe od gminy Brzeszcze przy
ul. Koœciuszki 14, 16 i £okietka 6. Zakupiony
zosta³ równie¿ lokal handlowy przy ul. Dwor-
cowej 3. W 1996 roku sp³onê³o 2/3 powierzchni
pawilonu handlowego „Feniks” przy ul. Dwor-
cowej 8, któr¹ w ci¹gu piêciu miesiêcy odbudo-

wano przy zastosowaniu nowych technologii
i du¿o lepszych materia³ów budowlanych. Wi-
zerunek placówek z roku na rok ulega³ popra-
wie. Ujednoliceniu uleg³a wizualizacja zewnêtrz-
na i wewnêtrzna sklepów wed³ug standaryzacji
i kolorystyki „LUX”. Coraz wiêcej œrodków fi-
nansowych przeznaczano na modernizacjê
obiektów, remonty placówek, zakupy wyposa-
¿enia technicznego. Pani Mieczys³awa Papuga
za szczególne zas³ugi w kierowaniu Spó³dziel-
ni¹ znalaz³a siê wœród grona laureatów nagrody
Prymus 2001. Osi¹gniêciem zas³uguj¹cym na
szczególne wyró¿nienie by³o uzyskanie w 2004
roku funduszy unijnych na sfinansowanie zaku-

pu œrodków trwa³ych. Szerokie
dzia³ania oraz uzyskiwane efek-
ty w zakresie przedsiêbiorczoœci
doceni³y w³adze samorz¹dowe
gminy. W grudniu 2004 roku
„Spo³em” PSS „Górnik” zosta³a
odznaczona nagrod¹ Burmistrza
„Oskardy 2004” w dziedzinie
przedsiêbiorczoœci. Ponadto
Spó³dzielnia zdoby³a statuetki:
Lider Regionu Ma³opolski Ku-
piec Roku 2002, Gazele Bizne-
su 2002, 2008, 2009, Z³ota Fir-
ma 2002 Województwa Ma³o-
polskiego, Eurofirma 2009 Wo-
jewództwa Ma³opolskiego.
Dziêki ogromnemu wysi³kowi,
odpowiedzialnoœci i rozwadze
cz³onków, pracowników oraz
m¹drym decyzjom statutowych
w³adz, Spó³dzielnia posiada dziœ

znacz¹cy potencja³ gospodarczy. Politykê prio-
rytetowego rozwoju wzorem Mieczys³awy Pa-
pugi oraz jej poprzedników kontynuuj¹ obecne
w³adze „Spo³em”. Aktualnie Spó³dzielnia pro-
wadzi dzia³alnoœæ detaliczn¹ w 18 placówkach,
produkcjê piekarsk¹ w jednej w³asnej piekarni
oraz us³ugi gastronomiczne w dwóch obiektach:
restauracji „S³owiañska” oraz pizzerii - kawiar-
ni „Jubileuszowa”. Spó³dzielnia zrzesza obec-
nie 456 cz³onków i zatrudnia 213 pracowników.
Jest wiarygodnym partnerem handlowym, potra-
fi¹cym skutecznie konkurowaæ na lokalnym ryn-
ku i sprostaæ rosn¹cym wymaganiom klientów.
W krajowych rankingach spo³emowskich nadal
zajmuje czo³owe miejsce.
Logo „Spo³em” to najstarszy polski znak han-
dlowy, marka kojarz¹ca siê z polsk¹ tradycj¹,
kupieck¹ solidnoœci¹ i niezawodnoœci¹ w ka¿-
dych warunkach. W naszej „spo³emowskiej”
rodzinie na co dzieñ nie zapomina siê o trady-
cyjnych i sprawdzonych wartoœciach spó³dziel-
czych, jakimi s¹ wzajemna pomoc, ¿yczliwoœæ,
kupiecka uczciwoœæ, solidnoœæ, pracowitoœæ
i zaradnoœæ. Jesteœmy dumni, gdy klient wybie-
ra nasz „spo³emowski” sklep i tam dokonuje co-
dziennych zakupów. Jest to œwiadectwem, ¿e
nasza nieustanna praca nad ofert¹ handlow¹ i do-
borem towarów na pó³ce zosta³a przez klientów
zauwa¿ona i doceniona. Musimy jednak popra-
cowaæ nad promocj¹, aby zwróciæ szczególn¹
uwagê klienta na produkty polskich rolników
oraz pieczywa produkowanego na tradycyjnych
zakwasach. W obliczu kryzysu gospodarczego

65-lecie „Spo³em” Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców
„Górnik” w Brzeszczach
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Aktualnoœci

jesteœmy orêdownikami zasady „kupuj polskie
produkty w polskich sklepach”. Wierzymy, ¿e
bardzo wielu klientów bêdzie odwiedzaæ nasze
spo³emowskie sklepy, w których znajdzie bogat¹
ofertê produktów w wielu grupach towarowych.
Obecnie i w kolejnych latach dbaæ bêdziemy, aby
znak „Spo³em” kojarzy³ siê zawsze lokalnemu
spo³eczeñstwu z dobr¹ jakoœci¹ produktów i pro-
fesjonaln¹ obs³ug¹.
Mamy g³êbok¹ nadziejê, i¿ œwiêtowanie kolej-
nych jubileuszy œwietnoœci Spó³dzielni bêdzie
udzia³em nie tylko obecnych spó³dzielców, ale
równie¿ wielu kolejnych pokoleñ ludzi, których
przysz³e losy zwi¹zane bêd¹ ze „Spo³em” PSS
„Górnik” w Brzeszczach.

Izabela Kiepura-FilipIzabela Kiepura-FilipIzabela Kiepura-FilipIzabela Kiepura-FilipIzabela Kiepura-Filip

Brzeszczanie podró¿uj¹cy poci¹gami napotykaj¹ w nowym rozk³adzie
jazdy same przykre niespodzianki.

Chaos na kolei

AudraAudraAudraAudraAudra

W mroŸne i œnie¿ne pi¹tkowe popo³udnie, 10
grudnia odby³o siê spotkanie, podczas którego
w ciep³ej i serdeczniej atmosferze szukaliœmy
sposobów by uczyniæ œwiat choæ trochê lepszym
i piêkniejszym.  W œwi¹teczny nastrój wprowa-
dzi³ nas Tomek Pawlusiak, daj¹c mini-koncert
kolêd. Goœæ specjalny, p. dr Danuta Wolska w swo-
im wyk³adzie zwraca³a uwagê na fakt, ¿e ka¿de
dziecko, niewa¿ne czy pe³nosprawne, czy te¿ nie,
zawsze potrzebuje szczêœliwych rodziców. W³a-
œnie rodzice powinni sprawiaæ sobie czêsto drob-

ne przyjemnoœci, które wprawiaj¹ ich w dobry
nastrój. W nawi¹zaniu do tematu wyk³adu, SPA
Prima (na osiedlu Paderewskiego) ufundowa³o dla
mam dzieci niepe³nosprawnych kupony promo-
cyjne na swoje us³ugi. Organizacja spotkania by³a
mo¿liwa dziêki dotacji ze œrodków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego oraz wspó³pracy Stowarzyszenia „Olimp”
z Oœrodkiem Kultury w Brzeszczach, który udo-
stêpni³ na spotkanie swój sprzêt oraz wnêtrze
œwietlicy na Osiedlu Paderewskiego.

Fabiola Switalla-KorczykFabiola Switalla-KorczykFabiola Switalla-KorczykFabiola Switalla-KorczykFabiola Switalla-Korczyk

IV sotkanie Olimp

W naszej gminie jest kilkanaœcie punktów, gdzie mo¿emy
wyrzucaæ zu¿yte baterie np. z telefonów komórkowych czy elek-
tronarzêdzi. Specjalnie oznaczone pojemniki znajduj¹ siê w skle-
pach, szko³ach oraz placówkach publicznych. S¹ umieszczone
w widocznych miejscach. Warto z nich skorzystaæ i wyrzucaæ
baterie w oznaczone pud³a i pojemniki. Na wysypisku stanowi¹
zagro¿enie dla œrodowiska.

Zape³niony pojemnik odbiera specjal-
na firma zajmuj¹ca siê utylizacj¹ tych
materia³ów. Obowi¹zek bezp³atnego
odbierania od klientów baterii maj¹
wszystkie punkty handlowe prowa-
dz¹ce ich sprzeda¿ o powierzchni
handlowej wiêkszej ni¿ 25 m2. Ka¿-
dy punkt handlowy spe³niaj¹cy wy-
mogi ustawy musi posiadaæ odpo-
wiednio oznakowane miejsce, w któ-
rym klienci mog¹ zostawiaæ zu¿yte
baterie. Nie wolno równie¿ pobieraæ
od klientów op³at za zbiórkê baterii
oraz doliczaæ dodatkowych kosztów
przy sprzeda¿y nowych baterii. Ten
sam obowi¹zek ci¹¿y równie¿ na
sprzedawcach hurtowych lub firmach
zbieraj¹cych baterie - oni równie¿ zu¿yte baterie musz¹ odbieraæ od
sklepów nieodp³atnie. Za nieprzestrzeganie postanowieñ ustawy
gro¿¹ kary grzywny. Na specjalnej interaktywnej mapie dostêpnej
pod adresem: www.reba.pl, mo¿na szybko odnaleŸæ miejsce zbiera-
nia zlokalizowane najbli¿ej swego miejsca zamieszkania, pracy lub
nauki. Nam za pomoc¹ mapy uda³o siê ustaliæ adresy kilku placó-
wek w naszej gminie, gdzie mo¿na bezp³atnie zostawiæ zu¿yte ba-
terie. S¹ to m.in. Delikatesy Centrum, Brzeszcze ul. T. Koœciuszki
1A, Sklep Spo¿ywczy nr 6 Brzeszcze, Ofiar Oœwiêcimia 44; Mar-
tex sp.z.o.o Stacja Paliw Brzeszcze, ul. Ofiar Oœwiêcimia 15; Sklep
spo¿ywczy LUX mini nr 21 Brzeszcze, Koœciuszki 16; Sklep Lux
mini nr 4 Brzeszcze, Nosala 8; Sklep spo¿ywczy Delicje Brzesz-
cze, ul.Nosala 6; Sklep mini Lux nr 2Brzeszcze, Dworcowa 8; Sklep
Spo¿ywczy Lux mini nr 14 Brzeszcze, Dworcowa 3 oraz szko³y:
Powiatowy Zespó³ nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹-
cych w Brzeszczach im. prof. Kazimierza Bielenina Brzeszcze,
Koœciuszki 1; Szko³a Podstawowa nr 1 im. S. Staszica Brzesz-
cze ul. Szkolna 5; Gimnazjum nr 2 Brzeszcze, Brzeszcze Lipo-
wa 3; Przedszkole nr 2 z oddzia³ami integracyjnymi Brzeszcze,
Narutowicza 6; Powiatowy Zespó³ Szkó³ Nr 7 Szkó³ Agrotech-
nicznych i Zawodowych Jawiszowice, Mickiewicza 32; Szko³a
Podstawowa im. Kostka Jagie³³y w Zasolu Jawiszowice, Kost-
ka Jagie³³y 8. Baterie mo¿na wrzucaæ równie¿ do pojemnika,
który znajduje siê w holu wejœciowym Urzêdu Gminy w Brzeszczach.

Zbiórka zu¿ytych baterii

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Do takich pojemników mo¿na
wrzucaæ zu¿yte baterie
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Tradycja górnicza nakazuje szczególny
ho³d oddawaæ œw. Barbarze, opiekunce górni-
ków. W kopalni Brzeszcze na cechowni znaj-
duje siê jej obraz.

To tam, chocia¿ na krótko, górnicy zatrzy-
muj¹ siê przed szycht¹, by poprosiæ o szczê-
œliwy wyjazd z do³u. Jest to równie¿ miej-
sce, w którym od lat 4 grudnia Kierownic-
two kopalni spotyka siê z pracownikami i ich
rodzinami oraz zaproszonymi na uroczysto-
œci barbórkowe goœæmi. Tegoroczny pora-
nek górniczego œwiêta na cechowni uœwiet-
ni³ wystêp dzieciêcego zespo³u „Iskierki”
z Oœrodka Kultury w Brzeszczach. Nastêp-
nie wszyscy zebrani w szyku marszowym
udali siê do koœcio³a œw. Urbana w Brzesz-
czach, by uczestniczyæ we Mszy œw. spra-
wowanej w intencji górników przez ks. bp
Tadeusza Rakoczego, ordynariusza diecezji
bielsko-¿ywieckiej. G³ówne obchody Dnia
Górnika zorganizowane zosta³y w sto³ówce przy-
zak³adowej. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od odœpie-
wania hymnu pañstwowego i hymnu górniczego.
Po odegraniu pieœni przez górnicz¹ orkiestrê dêt¹

wszystkich zgromadzonych przywita³ Dyrektor
Techniczny KWK „Brzeszcze” Kazimierz
Grzechnik. W swoim wyst¹pieniu podsumowa³
mijaj¹cy rok oraz przedstawi³ plany na przysz³oœæ.

Na 2011 r. w kopalni Brzeszcze zaplanowano
wydobycie 1 mln 890 ton wêgla oraz wydr¹-
¿enia 9600 m.b. wyrobisk. Dyrektor zapewni³,
¿e kopalnia jest dobrze przygotowana na to,

Barbórka w kopalni Brzeszcze

Ów szczególny dzieñ rozpoczê³a poranna
pobudka Orkiestry Dêtej pod batut¹ kapelmi-
strza Józefa Obstarczyka. Nastêpnie odby³ siê
przemarsz z obrazem œw. Barbary spod Klubu
Seniora do koœcio³a œw. Marcina w Jawiszowi-
cach, gdzie odprawiona zosta³a msza za zmar-
³ych i ¿yj¹cych górników oraz ich rodziny, któr¹
celebrowa³ ks. proboszcz Henryk Z¹tek. Po mszy
wszyscy zgromadzeni udali siê na biesiadê gór-
nicza w Klubie Seniora.

Serdeczne podziêkowania dla ks. proboszcza, Or-
kiestry Dêtej sk³ada so³tys wraz z organizatorami.

„A dzisiaj Barbórka, weso³y to dzieñ Zaba-
wa górnicza, wiêc ciesz siê i œmiej!” Ta krótka
optymistyczna rymowanka oddaje nastrój i
ducha uroczystoœci Barbórkowej, jaka mia³a
miejsce W SP nr 2 w Brzeszczach.

      Stowarzyszenie Przyjació³ Dwójki zorganizo-
wa³o uroczyst¹ akademiê z okazji Dnia Górnika,
poniewa¿ wiêkszoœæ ojców i dziadków naszych
uczniów to czynni lub emerytowani górnicy. Ob-
chodzenie Barbórki to piêkna tradycja naszej gmi-
ny, a w naszej szkole jest kultywowana szczegól-
nie. 3 grudnia do SP 2 w Brzeszczach przybyli
zaproszeni goœcie: burmistrz Brzeszcz Teresa Jan-

kowska, dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji w
Brzeszczach Bo¿ena Sobociñska, prezes Stowa-
rzyszenia Przyjació³ Dwójki Katarzyna Kolonko,
przewodnicz¹ca Rady Rodziców Jolanta Pi³atyk,
ojcowie oraz górnicy naszych uczniów, którzy
pracuj¹ w KWK Brzeszcze -Silesia. Wielu z nich
przysz³o w galowych mundurach górniczych, co
doda³o splendoru uroczystoœci i wzbudzi³o za-
chwyt wœród uczniów. Na uroczystoœæ przyby³a
równie¿ 45-osobowa grupa dzieci z zaprzyjaŸnio-

nego z „Dwójk¹” Zespo³u Szkolno-Przedszkolne-
go w Jasienicy k. Bielska-Bia³ej z dyrektor Ew¹
Pyk¹ i nauczycielkami z tej¿e placówki. Po powi-
taniu wszystkich goœci przez dyrektorkê szko³y
Barbarê W³osiak, wystêp rozpoczêli uczniowie,
którzy zaprezentowali ciekawy i zabawny program
artystyczny, w którym przedstawili trudy ka¿de-
go dnia, ale równie¿ humor górniczy towarzysz¹-
cy ciê¿kiej pracy na dole. Po zakoñczeniu czêœci
artystycznej zaproszeniu goœcie przeszli do sali,
w której obejrzeli wystawê poœwiêcon¹ historii i
wspó³czesnoœci kopalni.
Ogl¹dali m.in. makietê KWK „Brzeszcze-Silesia”,
galowe mundury, ubrania i sprzêt ratowników,

lampy, szpady, narzêdzia i
zdjêcia przedstawiaj¹ce pracê
w kopalni dawniej i dziœ. Wy-
stawa powsta³a dziêki pomo-
cy wielu górników, którzy wy-
po¿yczyli w³asne eksponaty.
W tym czasie, gdy goœcie
ogl¹dali ekspozycjê, na sali
gimnastycznej trwa³y Potycz-
ki Górnicze, czyli konkuren-
cje sprawnoœciowe uczniów,
które zakoñczy³y siê aktem
nadania im zaszczytnego tytu-
³u „Przyjaciela Górniczej Bra-
ci”. Dla wszystkich by³o to
niezwykle atrakcyjne widowi-
sko, które wzbudzi³o wiele

œmiechu i radoœci, a tak¿e przybli¿y³o pracê w
kopalni. Barbórka to œwiêto kojarz¹ce siê z rado-
œci¹, œpiewem i zabaw¹. Pamiêtajmy jednak, ¿e
górnictwo to jedno z najbardziej niebezpiecznych
zajêæ. Dlatego has³o, które widnia³o na dekoracji
brzmia³o: „Zawsze spokojnej i bezpiecznej pracy
w kopalni-Szczêœæ Bo¿e!”.

by w pe³ni zrealizowaæ na³o¿one na ni¹ zada-
nia produkcyjne. Na zakoñczenie w serdecz-
nych s³owach podziêkowa³ ca³ej za³odze za
wydajn¹ pracê. Z³o¿y³ tak¿e gratulacje obec-
nym na akademii odznaczonym i jubilatom
oraz przekaza³ ciep³e ¿yczenia wszystkim gór-

nikom i ich najbli¿szym. W dalszej czê-
œci akademii wyró¿niaj¹cy siê pracowni-
cy zostali nagrodzeni przez nadanie od-
znaczeñ. Podnios³ym momentem barbór-
kowych uroczystoœci by³o wrêczenie przez
„star¹ strzechê” honorowych szpad górni-
czych zas³u¿onym osobom. Ceremonia od-
by³a siê zgodnie z górnicz¹ tradycj¹.
Otrzymuj¹cy szpadê klêkali na kolano i ca-
³owali j¹. Oczywiœcie niezbêdnymi atry-
butami by³y tu bia³e rêkawiczki oraz gór-
nicze czeka. PóŸniej by³y ¿yczenia. Na
rêce Dyrektora Kopalni Kazimierza
Grzechnika z³o¿ono stos kwiatów i serdecz-
noœci barbórkowych. Mi³ym akcentem tego
œwi¹tecznego dnia by³ równie¿ wystêp
grupy Ma¿oretek ze Starej Wsi, które za-

prezentowa³y ciekawy program rozrywkowy.
Wspólny goœcinny obiad oraz towarzyskie rozmo-
wy zakoñczy³y Barbórkê 2010 r.

Barbórka w „Dwójce”
Maria Dom¿a³Maria Dom¿a³Maria Dom¿a³Maria Dom¿a³Maria Dom¿a³

Anna CzubatyAnna CzubatyAnna CzubatyAnna CzubatyAnna Czubaty

Obchody Barbórki
w Jawiszowicach

 Marsz górników

Stanis³aw SajdakStanis³aw SajdakStanis³aw SajdakStanis³aw SajdakStanis³aw Sajdak

Akademia z okazji Dnia Górnika

Tego Górnicy Wam ¯yczymy!

Dyrektor Kopalni Brzeszcze-Silesia z zespo³em dzieciêcym „Iskierki”
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„Tradycja to d¹b, który tysi¹c lat rós³ w górê.
Niech nikt kie³ka ma³ego z dêbem nie przy-
mierza! Tradycja naszych dziejów jest wa-
rownym murem. To jest w³aœnie kolêda,
œwi¹teczna wieczerza, to jest ludu œpiewanie,
to jest ojców mowa, to jest nasza historia, któ-
rej siê nie zmieni. A to co dooko³a powstaje
od nowa, to jest nasza codziennoœæ, w której
my ¿yjemy.”

9 grudnia by³ bez w¹tpie-
nia wyj¹tkowym dniem
nie tylko dla Oœrodka
Kultury, ale te¿, a mo¿e
nawet przede wszystkim,
dla wszystkich zespo³ów
regionalnych i ludzi, któ-
rym s³owo „tradycja” nie
jest obojêtne, a wszelka
mo¿liwoœæ wyra¿enia pa-
miêci o niej niezwykle
wa¿na.
W œwi¹tecznej atmosferze
(w tym czasie mia³a bowiem tak¿e miejsce gie³da
przedœwi¹teczna) ju¿ po raz IV odby³ siê konkurs
„Barbórkowych potyczek gawêdziarzy”, podczas
którego wybierani s¹ laureaci w kategorii: gawê-
dziarze, zespo³y œpiewacze z podzia³em na grupy
wiekowe dzieci, m³odzie¿ i doroœli. Zaintereso-
wanie tematyk¹ konkursu wzrasta z roku na rok,
dlatego te¿ podczas tegorocznej edycji goœciliœmy
mieszkañców nie tylko z Brzeszcz i MiedŸnej, ale
równie¿ z Grojca, Che³mka, Woli i Nowej Wsi,
miejscowoœci nale¿¹cych do obszaru Lokalnej
Grupy Dzia³ania “Dolina So³y”. W tym grudnio-
wym dniu na sali Oœrodka Kultury Wszystkich
uczestników oceniano wed³ug nastêpuj¹cych
kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja gawêd
i pieœni, czystoœæ gwary, poprawnoœæ dykcji, ogól-
ny wyraz artystyczny, zachowanie autentyczne-
go sposobu œpiewu i gry, a tak¿e realne odwzoro-
wanie regionalnego stroju. Do konkursu zg³oszo-
no a¿ 32 prezentacje; warto wspomnieæ, ¿e naj-
m³odszy uczestnik mia³ 4 lata, a najstarszy 81.
Œmia³o mo¿na wiêc uznaæ „Barbórkowe potycz-
ki” za wa¿ny element edukacji pokoleniowej oraz
integracji œrodowisk twórczych, jaki stanowi¹ one
oprócz kultywowania tradycji i popularyzacji jê-
zyka gwarowego.
W obecnych czasach jesteœmy œwiadkami zna-
cz¹cej rewolucji pomiêdzy wartoœciami wa¿ny-
mi, a wartoœciami, które równie dobrze mog³y-
by nie istnieæ. Co zatem sprawia, ¿e impreza ta
jest tak popularna wœród m³odych ludzi? Justy-
na Zwyrtek, jedna z „gawêdziarek” w katego-
rii m³odzie¿ opowiada o swoim uczestnictwie
w konkursie:
- Zastanawiaj¹cy jest te¿ fakt, ¿e obecnie wszel-
kie zespo³y ludowe s¹ wrêcz oblegane przez
m³odych nie tylko duchem, ale i cia³em cz³on-
ków, a motyw tzw. „ludowoœci” przewija siê
w³aœciwie wszêdzie. Mo¿emy go dziœ dostrzec
nie tylko w strojach, ale równie¿ rêcznie ro-
bionej bi¿uterii i, ku radoœci wszystkich mi³o-
œników folkloru, w utworach muzycznych, któ-
re coraz czêœciej s¹ nim urozmaicane. Bez w¹t-

pienia wiêc Ci, którzy w jakikolwiek sposób
inwestuj¹ w kultywowanie tej piêknej tradycji
i rozpowszechnianie szeroko rozumianego regio-
nalizmu s¹ dziœ skazani na sukces.
Takie imprezy jak „Barbórkowe potyczki” po-
winny byæ pielêgnowane niczym najcenniejszy
skarb, bo przecie¿ bogata historia naszego kra-
ju i jego poszczególnych regionów zas³uguje

na to, aby o niej pa-
miêtaæ. Polska mocno
zakorzeniona w trady-
cji jest Polsk¹ siln¹, bo
to m. in. w³aœnie tra-
dycja pozwoli³a nam
przetrwaæ najtrud-
niejsze dla naszego
kraju czasy. Chroñmy
zatem to, co uda³o nam
siê nam jako narodowi
osi¹gn¹æ i zróbmy
wszystko, aby s³owo
„tradycja” by³o za-
wsze obecne poœród

nas. Dziêki takim ludziom, jak uczestnicy kon-
kursu „Barbórkowych potyczek”, tworzymy
coœ niezwykle wa¿nego, co ubogaca ducho-
wo wielu z nas. Zapewne znajd¹ siê tacy, któ-
rzy nie wierz¹ w ani jedno napisane powy¿ej
s³owo, ja jednak gwarantujê, ¿e wieczór 9
grudnia by³ pe³en momentów, które utwier-
dzaj¹ w przekonaniu, ¿e to, co polskie jest naj-
piêkniejsze i najbli¿sze sercu. Warto wspo-
mnieæ, ¿e w podsumowaniu konkursu jurorzy,
daj¹c wskazówki uczestnikom na przysz³oœæ,
mówili o wszelkich aspektach autentyzmu.
Wszystko, co ma zwi¹zek z tradycj¹, musi byæ
pieczo³owicie odwzorowane. Chodzi tu nie
tylko o stroje, ale przede wszystkim o jak naj-
bardziej precyzyjne zaprezentowanie gwary
i dobór odpowiedniego repertuaru, uwzglêd-
niaj¹c tak¿e wiek uczestnika. Niedba³oœæ w tym
wzglêdzie prowadzi do pewnej nieszczero-
œci, co niestety przeszkadza w prawid³owym
odbiorze.

Drodzy Uczestnicy, 9 grudnia zapewne by³by
zwyk³ym zimowym czwartkiem, jednak dziêki
Wam na dobre zapisa³ siê w kalendarzu roku 2010.
Dziêkujemy za to, ¿e wci¹¿ macie tak wiele chê-
ci i si³ do dzia³ania, ¿e mówicie o tym, co inte-
gruje pokolenia i œrodowiska twórcze. Tradycja
bowiem „s³u¿y zachowaniu porz¹dku œwiata, je-
œli j¹ z³amiemy, œwiat siê skoñczy”. Wy sprawia-
cie, ¿e trwa nadal.

Jury obradowa³o w sk³adzie:
Jadwiga Masny - etnograf i et-
nomuzykolog,
Mieczys³aw NiedŸwiecki - re¿y-
ser, dyrektor artystyczny Teatru
M³odego Widza,Vice Prezes Za-
rz¹du Towarzystwa Kultury Te-
atralnej w Katowicach,wycho-
wawca wielu adeptów sztuki
dr Artur Czesak - adiunkt w in-
stytucie Jêzyka Polskiego PAN

i w Wy¿szej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tisch-
nera w Krakowie, pracownik Katedry UNESCO
do Badañ nad Przek³adem i Komunikacj¹  Mie-
dzykulturow¹ przy Wydziale Filologicznym Uni-
wersytetu Jagielloñskiego, wyk³adowca na Wy-
dziale Polonistyki UJ; dialektolog, leksykograf,
badacz s³owiañskich mikrojêzyków literackich

Po wys³uchaniu wszystkich prezentacji przyzna-
no nastêpuj¹ce nagrody:

W KATEGORII GAWÊDZIARZE - DZIECI:
I miejsce -   Agnieszka Sochacka ze Szko³y Pod-
stawowej im. S. Hadyny we Frydku
II miejsce - Wojciech Piotrowski z Brzeszcz
III miejsce - Aleksandra Bartas ze Szko³y Pod-
stawowej im. Powstañców Œl¹skich w MiedŸnej

W KATEGORII GAWÊDZIARZE - M£O-
DZIE¯:
I miejsce -   Anna Komandera z Liceum Ogólno-
kszta³¹cego w Gilowicach
II miejsce -  Klaudia GwóŸdŸ z Liceum Ogólno-
kszta³¹cego w Gilowiacach
III miejsce - Michalina Lukasek z Liceum Ogól-
nokszta³¹cego w Gilowicach

W KATEGORII GAWÊDZIARZE - DOROŒLI:
I miejsce - Marianna Krzyœcin z Przecieszyna
II miejsce - Zofia Jania  z Brzeszcz
III miejsce - Anna Dziadkowiec z Jawiszowic

W KATEGORII ZESPO£Y ŒPIEWACZE -
DOROŒLI:
I miejsce - Zespó³ „Brzeszczanki”
II miejsce - Zespó³ „Przecieszynianki”
III miejsce - Zespó³ „Górzanie

Najlepsze konkursowe prezentacje w piêciu ka-
tegoriach uhonorowane zosta³y  m.in. nagrodami
finansowymi w kategorii „doroœli” oraz rzeczo-
wymi w kategoriach „dzieci” i „m³odzie¿”. Spon-
sorami nagród s¹ Urz¹d Gminy Brzeszcze, Zwi¹-
zek Zawodowy Górników w Polsce, Wolny Zwi¹-
zek Zawodowy „SIERPIEÑ 80”, Zwi¹zek Zawo-
dowy „KADRA”, NSZZ „SOLIDARNOŒÆ” przy
KWK „Brzeszcze-Silesia”, Stowarzyszenie na
rzecz gminy Brzeszcze „BRZOST”, Gminny
Oœrodek Kultury w MiedŸnej z siedzib¹ w Woli,
Tadeusz Noworyta - artysta malarz, Ko³o Pszcze-
larzy - Jawiszowice.

Honorowy patronat nad imprez¹ objêli Burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska oraz Wójt Gminy
MiedŸna Bogdan Taranowski.

Anita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita Andreas

Wspó³organizatorami konkursu s¹: Urz¹d Gminy Brzeszcze,
Urz¹d Gminy MiedŸna, Gminny Oœrodek Kultury w MiedŸnej
z siedzib¹ w Woli, Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Brzeszcze
BRZOST, Towarzystwo Kultury Teatralnej o/Brzeszcze, KWK
„Brzeszcze Silesia”, Stowarzyszenie gmin Lokalna Grupa Dzia-
³ania Dolina So³y.

ORGANIZATRORZY SK£ADAJ¥ SERDECZNE PODZIÊKO-
WANIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM, WSPÓ£ORGANI-
ZATOROM ORAZ SPONSOROM IMPREZY.

Barbórkowe potyczki gawêdziarzy, czyli Brzeszczanie
kontra s¹siady zza miedzy

Fina³ konkursu
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Rotary to organizacja miêdzynarodowa,
która czyni dobro ludziom. Tak najogólniej
mo¿na scharakteryzowaæ dzia³alnoœæ tego sto-
warzyszenia. Jakie to ma znaczenie w prak-
tyce przekonuj¹ siê dzieci na ca³ym œwiecie,
tak¿e w brzeszczañskiej w œwietlicy Impuls.

Z przyczyn niezale¿nych niestety spóŸni³am siê
na pierwsz¹ czêœæ spotkania, podczas której
dzieci recytowa³y wierszyki i œpiewa³y œwi¹-
teczne piosenki, jednak tak siê z³o¿y³o, ¿e tra-
fi³am w sam œrodek procesu rozdawania (i na-
tychmiastowego rozpakowywania) prezentów.
Szum, harmider i œmiechy dzieciêce nie do opi-
sania ¿adnym reporterskim piórem. W ca³ym tym
radosnym zamieszaniu mo¿na by³o dostrzec, po-
nad g³ówkami biegaj¹cych obdarowanych, sto-
sami porozrywanych papierów opakunkowych
i mas¹ kolorowych zabawek cz³owieka stoj¹ce-
go przy choince. Trzeba przyznaæ, ¿e wra¿enie
by³o doœæ niezwyk³e, spotêgowane jeszcze przez
niewyraŸny obraz zza moich zamglonych, po
wejœciu z mroŸnego œwiata w sam œrodek tej
rozedrganej ciep³em lamp i uœmiechów œwie-
tlicy, okularów: Rotarianin nosi³ co prawda ma-
rynarkê i spodnie, jednak bia³e w³osy i broda,
a przede wszystkim serdeczny wyraz twarzy
stanowi³y dla wszystkich dzieci jasn¹ wskazów-
kê co do jego faktycznego pó³nocnobieguno-
wego pochodzenia.
Zachwyt nad prezentami wyra¿any by³ ró¿nie,
chocia¿ w ka¿dym wypadku odznacza³ siê dzie-
ciêc¹ autentycznoœci¹ ka¿dego grama emocji.
Poœród pisków i krzyków znalaz³ siê ma³y Kuba,
który dosta³ ogromny tor wyœcigowy. Po roze-
rwaniu papieru nie rozpakowa³ pude³ka od razu,
jak wiêkszoœæ dzieci, ale w milczeniu patrzy³ na
swoj¹ w³asnoœæ szeroko otwartymi oczami. Taka
reakcja na zwariowanym od radoœci tle zwraca
uwagê, zapyta³am wiêc, czy cieszy siê z poda-
runku. Nie odrywaj¹c wzroku od wyœcigówek
pokiwa³ szybko g³ow¹ i odpowiedzia³ powa¿nie:
- Ja ZAWSZE, zawsze chcia³em je dostaæ. W³a-
œnie dok³adnie takie!…
Na sto³y i pod³ogê wysypa³y siê cukierki, pi³ka-
rzyki (Sebastian), autko i statek (Marcin), a tak-
¿e œliczne dziewczêce szaliki, rêkawiczki i ze-
staw do makija¿u w delikatnych kolorach dla
starszych dziewczyn (Karolina i Sara). Wœród
ha³asu i ruchu tylko miga³a gdzieœ koszulka
Smolarka i radiotelefon walkie tolkie (Krystian)
ora Lego Technic (Szymon). Gdy pierwsza fala
euforii minê³a, opiekunki stara³y siê przypo-
mnieæ latoroœlom o z³o¿eniu podziêkowañ za tak
piêkne prezenty (choæ Rotarianin ze œmiechem
wymawia³ siê, ¿e przecie¿ „Nicht viel zu tun*),
ca³a œwietlica rozbrzmia³a wiêc niezbornie dzie-
ciêcym „Dziêêêêkuuuujeeeeemyyyyy”, do cze-
go zaraz potem do³¹czy³y pojedyncze okrzyki
z ró¿nych czêœci sali „Tenk ju!!!”, „Tenk ju!”,
„Tenk ju weri macz!”

Zofia Stawowy, prezydent Rotary Club w Oœwiê-
cimiu, w kilku prostych s³owach wyjaœni³a dzie-
ciom idee stowarzyszenia do którego nale¿y:
- Organizacja, dziêki której mo¿emy dziœ wy-
wo³aæ te wszystkie uœmiechy na waszych bu-
ziach, zajmuje siê tak¿e powa¿niejszymi spra-

wami. Nie wszystkie maluchy na œwiecie maj¹
w co siê ubraæ. Jest wiele miejsc, gdzie wasi ró-
wieœnicy nie maj¹ wody, jedzenia, zapadaj¹ na
choroby powoduj¹ce ich œmieræ lub ciê¿kie ka-
lectwo, jak na przyk³ad choroba polio, z któr¹
od lat walcz¹ Rotarianie kupuj¹c szczepionki.
Cz³onkowie stowarzyszenia dostarczaj¹ tak¿e
jedzenie tam gdzie go brakuje, buduj¹ studnie,
jeœli w pobli¿u nie ma wody. Przygotowuj¹c
dzisiejsz¹ akcjê chcielibyœmy wci¹gn¹æ równie¿
was w wir naszych idei - nauczyæ, ¿e warto spra-
wiaæ radoœæ ludziom dooko³a siebie, nie ocze-
kuj¹c w zamian ¿adnych korzyœci materialnych.
Du¿o cenniejsza jest szczera wdziêcznoœæ ob-
darowanego cz³owieka.
Ju¿ któryœ rok z kolei dziêki zaanga¿owaniu
Rotarianina Richarda Pyritza niemieccy Rota-
rianie przekazuj¹ do Polski paczki miko³ajko-
we, miêdzy innymi dla
podopiecznych salezjañ-
skiej œwietlicy Akade-
mia Radoœci oraz œwie-
tlicy Impuls dzia³aj¹cej
przy Fundacji pomocy
Spo³ecznej w Brzesz-
czach.

K.S.: Jak d³ugo jest
Pan Rotarianinem?

R.P.: Hmmm, mam 81
lat a od 30 jestem cz³on-
kiem tej organizacji.

K.S.: Co sk³oni³o Pana do wyboru Brzeszcz
jako pola swojej dzia³alnoœci?

R.P.: Od dziesiêciu lat jestem zwi¹zany z Miê-
dzynarodowym Domem Spotkañ M³odzie¿y
w Oœwiêcimiu, pojawiam siê tam doœæ czêsto,
bo oko³o piêæ razy do roku. Tam w³aœnie pozna-
³em Pani¹ Zofiê, która pochodzi z Brzeszcz i ju¿
od trzech lat przyje¿d¿am tu do Was. Za ka¿-
dym razem sprawia mi to ogromn¹ przyjemnoœæ.

K.S.: Sk¹d pochodz¹ prezenty?

R.P.: Generalnie dzia³a to na tej zasadzie, ¿e za-
bawki kupujemy u siebie w Niemczech, potem
przywozimy je tutaj i tu pakujemy. Jest z tym
trochê pracy, bo niekiedy trzeba je dostarczyæ
do odleg³ych od siebie miast w Polsce, jak na
przyk³ad do Torunia, do jednego przedszkola.
Trzeba te¿ pamiêtaæ o tym by zd¹¿yæ na czas!
Przecie¿ dzieci doskonale wiedz¹, kiedy prezen-

ty powinny siê znaleŸæ pod choinkami czy po-
duszkami. Ale na szczêœcie zawsze wszystko siê
udaje - nie mo¿e siê nie udaæ, skoro tylu ludzi
dobrej woli i w Niemczech i w Polsce siê o to
stara.

K.S.: Z jakimi instytucjami wspó³pracujecie
najczêœciej?

R.P.: Wspó³pracujemy z placówkami o ró¿no-
rodnym charakterze - szko³y, przedszkola, œwie-
tlice, stowarzyszenia, w zesz³ym roku czêœæ pa-
czek trafi³a te¿ do szpitali. Nie stawiamy sobie
¿adnych sztywnych granic, po prostu chcemy do-
trzeæ tam, gdzie mo¿emy sprawiæ radoœæ dzie-
ciom. Czy mo¿e byæ wiêksza nagroda ni¿ to kie-
dy siê patrzy jak rozpakowuj¹ te podarunki?

Organizacja Rotary zo-
sta³a za³o¿ona 1905 roku
w Chicago. Dzisiaj jest
jedn¹ z najwiêkszych na
œwiecie, liczy ponad 1,2
miliona cz³onków, którzy
dzia³aj¹ w prawie 32000
klubach, w 166 krajach
œwiata. Jest stowarzy-
szeniem przedsiêbior-
ców i ludzi ró¿nych za-
wodów z ca³ego œwiata,
którzy œwiadcz¹ pomoc
humanitarn¹, promuj¹
wysokie normy etyczne

w ka¿dym zawodzie, pracuj¹ dla spo³ecznoœci
lokalnych, buduj¹ porozumienie miêdzynaro-
dowe i pokój na œwiecie. Wœród Rotarian jest
wielu wybitnych naukowców, ludzi kultury i sztu-
ki, polityków, nauczycieli, przedsiêbiorców. Do
klubu Rotary nie mo¿na siê zapisaæ. Mo¿na je-
dynie zostaæ zaproszonym. W maju 2005 roku
z inicjatywy mieszkañców ziemi oœwiêcimskiej
oraz Rotarian niemieckich powo³any zosta³ do
istnienia Rotary Club Oœwiêcim. Wspólnie
przekazali sprzêt medyczny do szpitala powia-
towego w Oœwiêcimiu wartoœci 53,5 tys. z³, leki
wartoœci 2,5 tys. euro do zgromadzenia Serafi-
tek w Oœwiêcimiu, 12,8 tys. dolarów na aran-
¿acje terenów zielonych placów zabaw w Oœrod-
ku dla niepe³nosprawnych w Bobrku, a tak¿e
55 tys. dolarów na projekt rozwoju Cen-
trum M³odzie¿owego przy Stowarzyszeniu
Salezjañskim.

T³umaczenie wywiadu: Dominika Pawlusiak

Service Above Self = Bezinteresowne Zaanga¿owanie

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Rotariañskie miko³ajki w Brzeszczach

Zarz¹d Fundacji Spo³ecznej sk³ada serdeczne podziêkowanie Stowarzyszeniu Rotary Interna-
tional za mo¿liwoœæ zorganizowania wieczorku miko³ajkowego w œwietlicy Impuls prowadzo-
nej przez nasz¹ Fundacjê. Dziêki Pañstwa ofiarnoœci na twarzach naszych Podopiecznych zago-
œci³ uœmiech. Dzieci otrzyma³y 50 piêknych paczek miko³ajkowych.
Szczególne podziêkowanie sk³adamy panu Richardowi Pyritz’owi za ogromny dar serca, dziêki
któremu mogliœmy urzeczywistniæ dzieciêce marzenia. Równie serdecznie dziekujemy pani Zofii
Stawowy, Prezesowi Oœwiêcimskiej grupy Rottary za pomoc w przygotowaniu uroczystoœci
oraz wszystkim Ratarianom za wspólne œwiêtowanie w tym szczególnym dniu.

W imieniu Zarz¹du Danuta Zalwowska - Prezes Fundacji
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Min¹³ czas walki wyborczej i œwi¹tecznej reflek-
sji. Do czasu og³oszenia daty wyborów parlamen-
tarnych ¿ycie wróci do normalnoœci. A nam po-
zosta³o oczekiwanie na realizacjê przez naszych
wybrañców obietnic, którymi przekonywali nas,
aby na nich g³osowaæ. W naszej gminie rozk³ad
si³ „politycznych” wygl¹da zabawnie, koalicja
„PO PiS” z Bezpartyjnymi stanowi wiêkszoœæ
w Radzie, natomiast burmistrz wywodz¹ca siê ze
Wspólnoty Samorz¹dowej jest popierana przez
mniejszoœæ. Ten „uk³adzik” sugeruje, ¿e gminê
czeka klincz rozwojowy i administrowanie od
bud¿etu do bud¿etu. Piszê od bud¿etu do bud¿e-
tu, bo bêd¹ one uchwalane, gdy¿ uk³ad koalicyj-
ny powsta³ po to, aby byæ przez cztery lata, gdy¿
nie uchwalenie bud¿etu przez radê to jej rozwi¹-
zanie i kolejne wybory do rady, burmistrz pozo-
staje. W obecnej sytuacji bud¿etu gminy bez dra-
stycznych decyzji organizacyjnych i gospodarczo-
w³asnoœciowych, czeka nas marazm administro-

wania. Czy rz¹dz¹ca koalicja i opozycyjna pani
burmistrz znajd¹ wspóln¹ drogê wyjœcia - zoba-
czymy. Jeszcze wczoraj lekcewa¿eni w ocenach
wrogowie polityczni, nie przeciwnicy czy kon-
kurenci, oceniaj¹cy siê w niewybredny sposób
w stylu „niedouczeni g³upole”, „prymitywy poli-
tyczne”, „k³amcy”, „radni bezradni dietowi”, bar-
dziej dosadnych nie bêdê przytacza³, maj¹ stwo-
rzyæ zespó³, który bêdzie widzia³ dobro gminy,
a nie partykularne interesy swoich okrêgów wy-
borczych i w³asne. Trudno w to uwierzyæ, ale mam
nadziejê, ¿e tak bêdzie. Niepotrzebne nam s¹ pa-
tetyczne pustos³owia z okazji rocznic i œwi¹t, opo-
wiadania w stylu ja chcia³em to oni mnie (nas)
przeg³osowali. Zbli¿aj¹ca siê kampania wybor-
cza do parlamentu odsunie nasze lokalne proble-
my na dalszy plan, dla nich bêdzie to „czas zapo-
minania”. Partie walcz¹ce o mandaty poselskie
i senatorskie za nasze pieni¹dze, dobrze, ¿e ogra-
niczone o 50%, bêd¹ ³udzi³y nas pó³prawdami,
iluzjami ekonomiczno-politycznymi, swoj¹ nie-
omylnoœci¹ czerpan¹ z myœli i poleceñ wodzów.
Tradycyjnie poprawiana bêdzie historia i tworzo-
ne ¿yciorysy bohaterów z godnie z zasad¹ „im
dalej od wojny, tym wiêcej zas³u¿onych komba-
tantów”. To bêdzie kolejna runda nieczystej wal-
ki, nie na programy a na personalia, rywalizowaæ

bêd¹ ze sob¹ nie konkurenci, ale wrogowie przy-
pominaj¹cy „kiboli” dzia³aj¹cych zgodnie z za-
sad¹ „przez zniszczenie do w³adzy”. Wybierze-
my, a oni utworz¹ koalicjê rz¹dz¹c¹, wspólnie
z prezydentem doprowadz¹ do powstania rz¹du
i bêdziemy mieli trzy lata bez wyborów. Czas
spokoju do pracy dla naszych wybrañców. Gmi-
nê trzeba powoli odd³u¿aæ, dokoñczyæ kanali-
zacjê miasta i so³ectw, rozwi¹zaæ wspólnie z ko-
palni¹ problem niecek bezodp³ywowych, popra-
wiæ stan nawierzchni dróg i ulic w ca³ej gminie
oraz chodników nie tylko w mieœcie, udro¿niæ cieki
wodne, uchroniæ cmentarz komunalny w Brzesz-
czach przed zalewaniem, to przecie¿ „bomba
ekologiczna”. A zobowi¹zania z poprzednich
kadencji, remont stadionu i hotelu KS „Górnik”
Brzeszcze, boisko Orlik, sala gimnastyczna dla
Gimnazjum nr 2 to tylko czubek góry lodowej
potrzeb i obietnic, ale najwa¿niejszy na start
w obecnej kadencji jest skuteczny program
oszczêdnoœciowy. Wchodzimy w Nowy Rok,
¿yczymy naszym wybrañcom i sobie skutecz-
noœci w realizacji ambitnych zamierzeñ. Niech
partykularne interesy partyjnych i bezpartyjnych
wybrañców zejd¹ na dalszy plan. Niech gmina
bêdzie najwa¿niejsza.

21 grudnia mroŸny Kraków zaroi³ siê od
anio³ów, królów, diab³ów, ¿ydów, œmierci z ko-
sami, baców, góralek, gwiazdek i wszystkich
tych, którzy przybyli by wspólnie œpiewaæ ku
swojej radoœci i na chwa³ê Malusieñkiemu.

Krakowski Korowód Grup Ko-
lêdniczych rozpocz¹³ siê o go-
dzinie 15.00 uroczystym przej-
œciem ulic¹ Floriañsk¹ od Bar-
bakanu na Rynek. W blaskach
fleszy z kolêd¹ na ustach ma-
³opolskie zespo³y prezentowa-
³y swoje stroje zaskoczonym
przechodniom. Sporo by³o te¿
takich, którzy przyszli specjal-
nie po to by podziwiaæ kolêd-
ników i dzieliæ ich radoœæ.
Oprócz znanych polskich me-
lodii wokó³ rozkwita³y ciep³e
uœmiechy i wzajemne pozdro-
wienia. Najwiêcej zamieszania
i pisków wprowadzi³ pewien
¿yd z lask¹ - ka¿da kobieta, a szczególnie m³oda
dziewczyna, musia³a liczyæ siê z tym, ¿e podbie-
gnie do niej, by na szczêœcie w nowym roku pod-
nieœæ j¹ do góry! Wkrótce ca³y rynek rozbrzmia³
dŸwiêkami kolêd - „Cich¹ noc¹”, „Przybie¿eli do
Betlejem”, „Lulaj¿e Jezuniu”, „Do szopy, hej pa-
sterze!”, „Bóg siê rodzi”. Zespo³y intonowa³y pie-
œni, wszyscy zgromadzeni natychmiast siê do³¹-
czali. Zagraniczni turyœci, jedyni niemi w t³umie,
byli zachwyceni widowiskiem. Warto podkreœliæ,
¿e kolêdowanie mia³o wyj¹tkow¹ oprawê. Jak co
roku krakowski rynek zape³ni³ siê œwi¹teczny-
mi budkami. Mo¿na by³o spróbowaæ oscypków
z ¿urawin¹, a tak¿e tradycyjnego grzañca, nie mó-
wi¹c o dokupywaniu wyj¹tkowych gwiazdko-
wych prezentów na ostatni¹ chwilê.
- It is wonderful tradition! I have never seen so-

mething like this before. Lucky you to have such
a great event here in Cracow just before Christ-
mas. It brings the Xmas spirit better than anything
else!* - stwierdza weso³o Nicole z Irlandii.

Wœród kolêduj¹cych nie mog³o zabrakn¹æ przed-
stawicieli z naszej gminy. Do Krakowa przyje-
cha³y przedstawicielki Brzeszczanek i Têczy.
Wyst¹pili jako jedni z ostatnich, jednak moc ich
s³ów i przes³anie p³yn¹ce ze sceny rozgrza³y zgro-
madzony t³um.
- Cieszymy siê, ¿e uda³o siê nam wybraæ na wspól-
ne kolêdowanie do Krakowa. Bywa ró¿nie, na
tê okazjê albo przygotowujemy coœ wspólnie
z Têcz¹ (np. obrazki, scenki), albo, tak jak tym
razem, wystêpujemy same. Nasz sk³ad siê zmie-
nia, niektóre panie musz¹ zrezygnowaæ z tego ca-
³odziennego zimowego wyjazdu ze wzglêdu na
zdrowie. Nigdy nie opuszczamy natomiast Nie-
dzieli Palmowej, to ju¿ tradycja. Na pewno wy-
ró¿niamy siê trochê na tle innych kolêdników,
poniewa¿ nie jesteœmy przebrane za anio³ki, ra-

czej pozostajemy przy strojach brzeszczañskich,
podobnych do tych, które nosi³y jeszcze nasze
babcie. Instruktorem muzycznym zespo³u jest pan
Wróblewski, niestety w tym roku nie móg³ byæ
z nami w Krakowie. Z wyjazdu najmilej wspo-
minaæ bêdziemy chyba kolêdowanie po zakoñ-
czeniu czêœci oficjalnej. Kiedy ju¿ zesz³yœmy ze

sceny i œpiewa³yœmy przy pomniku
Mickiewicza, ludzie do³¹czali siê do
nas i dziêkowali, ¿e przypominamy im,
jak brzmi¹ stare kolêdy - stwierdza Zo-
fia Jania, przewodnicz¹ca Brzeszczanek.

* To cudowna tradycja! Nigdy przed-
tem nie widzia³am czegoœ podobnego.
Szczêœciarze z was, macie tak¹ œwietn¹
imprezê tu w Krakowie tu¿ przed
Œwiêtami. To wprowadza w nastrój
przedœwi¹teczny lepiej ni¿ cokolwiek
innego!

Czas oczekiwania
„Losem cz³owieka jest daæ siê
pokonaæ nadziei. Ginie ten,
kto przestaje jej ulegaæ”.

J. Tischner

J. StolarczykJ. StolarczykJ. StolarczykJ. StolarczykJ. Stolarczyk

Hej kolêda, kolêda…!

Krakowskie kolêdowanie

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska



14 Odg³osy Brzeszcz    styczeñ 2011

W dniach od 23 listopada do 24 grudnia
w Oœrodku Kultury mo¿na by³o ogl¹daæ wy-
stawê obrazów „Kreuj¹c rzeczywistoœæ”, któ-
rej uroczyste otwarcie odby³o siê w pi¹tek 26
listopada.

Mieliœmy tu okazjê podziwiaæ twórczoœæ osób
dzia³aj¹cych od oœmiu lat w Pracowni Sztuk Piêk-
nych w Bielsku-Bia³ej pod kierunkiem Krzysz-
tofa Dadaka (wyk³adowcy malarstwa w Cieszy-
nie, z pochodzenia Brzeszczanina). To pierwsza
zbiorowa wystawa prac uczestników tych warsz-
tatów, do tej pory dokonania bielskich malarzy-
amatorów mo¿na by³o ogl¹daæ tylko w ramach
prezentacji indywidualnych lub tematycznych.
Aby pokazaæ obrazy wszystkich siedemnastu nie-
profesjonalnych twórców, z ich nierzadko doœæ
obszernego dorobku trzeba by³o wybraæ zaled-
wie 2-4 prace. To zadania naprawdê trudne - uka-
zaæ charakter osoby poprzez tak niewielk¹ liczbê
jej dzie³. Na to w³aœnie zwraca³ uwagê na werni-
sa¿u Krzysztof Dadak, przedstawiaj¹c w kilku
s³owach ka¿dego z artystów, jego inspiracje i suk-
cesy. Sam opiekun grupy równie¿ przywióz³ do
Brzeszcz swoje najnowsze prace, wykonane cie-
kaw¹ technik¹ „emalia na blachach”.

Nadarzy³a siê równie¿ okazja do przeprowadze-
nia rozmów z bohaterami wystawy i ich opieku-
nem artystycznym. Spotkania Pracowni odbywaj¹
siê co poniedzia³ek. Uczestnicy czekaj¹ na nie
z niecierpliwoœci¹, jest to coœ w rodzaju odskoczni
od codziennych spraw, od pracy czy obowi¹zków
rodzinnych - wtedy teraz maj¹ czas tylko dla sie-
bie. Zajêcia rozpoczynaj¹ siê swoistym rytua³em,
bez którego obecnie ju¿ nie mog¹ zacz¹æ ma-
lowania. Ma³gorzata Pomorska - z wykszta³ce-
nia filolog rosyjski, z zami³owania nie tylko ma-
larka, ale równie¿ muzyk i poetka - rozpoczy-
na przygotowanie miejsca pracy od… gry na
fortepianie.

To nastraja, a nawet potrafi zainspirowaæ ca³a
grupê, mimo i¿ jest ona doœæ ró¿norodna. Widaæ

to po samych obrazach: z jednych tchnie melan-
cholia, inne s¹ za to przyk³adem ¿ywio³owej na-
tury ich twórcy. St¹d te¿ ró¿ne style - postimpre-
sjonizm, abstrakcja czy techniki - olej, akwarela,
collage. Najm³odszym artyst¹ - „beniaminkiem”
grupy - jest Sylwia Chrobak (20 lat). Punktem
wyjœcia do malowania staj¹ siê zwierzêta. Przed-
stawione w OK dzie³a to: „Œpi¹cy lew”, „Kame-
leon” i prezentowana poni¿ej „Zebra”.

Irena Hulboj - jak mówi o niej Krzysztof Dadak -
„niepokorna, poszukuj¹ca, nie zadowala siê
pierwszym efektem, d¹¿y do doskona³oœci”.

Krystyna Szott, dla której g³ówn¹ inspiracj¹ s¹
kwiaty.
Prezentowane tu prace Iwony Szymczyk wcze-
œniej bra³y udzia³ w wystawie „W objêciach Ve-
nus”. Autorka stara³a siê przedstawiæ atrybuty
kobiecoœci jako zbrojê, pancerz, jej ochronê (ta-
kiej interpretacji mo¿e sprzyjaæ równie¿ szcze-
gólny sposób malowania).

Dzie³o staje siê autoportretem jego twórcy. Z tych
malowanych przez Bo¿enê Wysock¹ wy³ania siê
charakter artystki z cechami: dok³adnoœæ, pieczo-
³owitoœæ, chêæ „poprawiania natury” (taki ideal-
ny krajobraz chcielibyœmy widzieæ za oknem).
Henryka Wojciechowska urzek³a „Stañczykiem”,
jak zwykle w zamyœleniu wpatruj¹cym siê w nas
z obrazu.

Niestety, nie jesteœmy w stanie przedstawiæ tu
wszystkich 18 twórców. Zapewniamy jednak, ¿e
warto by³o odwiedziæ OK i poznaæ sposób wi-
dzenia otaczaj¹cej rzeczywistoœci przez bielskich
malarzy-amatorów.

„Nierzeczywista” rzeczywistoœæ

Marzena SpadekMarzena SpadekMarzena SpadekMarzena SpadekMarzena Spadek
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„W ¿yciu nie widzia³em ziemi tak piêknej”
mia³ powiedzieæ Krzysztof Kolumb dop³ywa-
j¹c do wybrze¿y Kuby w 1492 roku. „Nie, pro-
szê, nie zatrzymuj siê, nie zostawiaj nas tutaj”
rzek³a towarzyszka mej podró¿y na wyspê wy-
siadaj¹c z taksówki w sercu starej Havany 516
lat póŸniej. Zdecydowanie nie by³a to Kuba,
któr¹ zna³yœmy z pocztówek i barwnych rela-
cji w Internecie.

Pierwsze, co rzuca siê w oczy, to ciemnoœæ. Nie-
liczne latarnie daj¹ ma³o œwiat³a, co nie u³atwia
wêdrówek po ciasnych, brudnych, jednakowych
ulicach. Z bram ciekawie przygl¹daj¹ nam siê
m³odzi ludzie, bose dzieci chlapi¹ siê w ka³u¿ach,
nie widaæ nawet p³yn¹cych rynsztokiem nieczy-
stoœci. Mo¿e nawet lepiej, ¿e jest ciemno. Udaje
nam siê znaleŸæ kwaterê. Nie mamy zamiaru ni-
gdzie st¹d dziœ wychodziæ. Jest 18.00. Gospodarz
³amanym angielskim zachêca nas do rozejrzenia
siê po okolicy: „tam, dwieœcie metrów dalej jest
zabytkowy browar, zobaczcie sobie dziewczyny”.
Nie chc¹c robiæ mu przykroœci wychodzimy i…
rzeczywiœcie tu¿ za rogiem znajdujemy zupe³nie
inny œwiat. Piêknie odnowiony ryneczek, odre-
staurowane kamienice, drogie restauracje, doni-
ce pe³ne kwiatów. Dwie inne, funkcjonuj¹ce obok
siebie rzeczywistoœci. Witamy na Kubie!
W zasadzie istniej¹ dwa sposoby zwiedzania
wyspy, bardziej i mniej konwencjonalny. Wiêk-
szoœæ pacho³ów wybiera pobyt w Varadero, naj-
bardziej znanym kurorcie, prawdziwej zonie tu-
rystycznej. Jest to sztucznie wybudowana hote-
lowa wioska przy piêknej pla¿y, gdzie mo¿na
odpoczywaæ do woli przy dŸwiêkach salsy i drin-
kach podawanych przez przystojnych latynoskich
kelnerów. Co bardziej ciekawi wybior¹ siê do-
datkowo na wycieczkê do stolicy, zachwyca-
j¹c siê kolonialn¹ architektur¹ i popijaj¹c mo-
jito w ulubionej knajpce Hemingway’a. Ci wróc¹
zachwyceni wysp¹, pogod¹, pla¿¹, raf¹ kora-
low¹… gotowi wracaæ na Kubê bez koñca. ¯eby
jednak naprawdê poznaæ to miejsce, trzeba po-
œwiêciæ trochê czasu, wysi³ku i niejednokrotnie
nerwów. Nie³atwo jest samodzielnie podró¿owaæ
po wyspie bez worka pieniêdzy pod pach¹…

Przylecia³yœmy na Kubê generalnie bez planu.
Program ca³ego pobytu powsta³ w³aœciwie w sa-
molocie, z pewnym jeszcze zapasem na ma³e
modyfikacje. Za³o¿enie by³o proste: poznaæ smak
prawdziwej Kuby. Z perspektywy czasu widzê,
¿e œrednio nam siê to uda³o. Przede wszystkim
pojawi³yœmy siê na wyspie jako ktoœ obcy, co od
razu przyporz¹dkowa³o nas do tej alternatywnej,
turystycznej rzeczywistoœci, przez któr¹ niezmier-
nie ciê¿ko siê przebiæ. Bo na Kubie wszystko jest
podwójne. Poczynaj¹c od najbardziej przyziem-
nych spraw… waluta. Dla tubylców inna, dla
przyjezdnych inna. Mo¿na sobie swobodnie wy-
mieniaæ euro, czy inne zagraniczne waluty na
CUC czyli peso wymienialne, to kubañskie nato-
miast bardzo trudno dostaæ. Ceny dla nas oczy-
wiœcie kilkakrotnie wy¿sze, có¿… sklepy - inne
dla miejscowych, gdzie sprzedaje siê w lokalnej
walucie, inne dla przyjezdnych, aczkolwiek Ku-
bañczyk te¿ mo¿e w nich robiæ zakupy - jeœli po-
siada CUC. Transport - od taksówek, poprzez bu-
siki, na autobusach dalekobie¿nych koñcz¹c -
osobny. Bary, restauracje, jad³odajnie - parê razy
uda³o nam siê wejœæ do lokalnej, ale nie chciano
nas obs³u¿yæ, mimo, ¿e mia³yœmy miejscow¹
walutê i ochotê coœ zjeœæ. Przyk³ady mo¿na by
mno¿yæ w nieskoñczonoœæ, totalnie inny œwiat.
Musimy p³aciæ, w koñcu jesteœmy turystami, bo-
gaczami z Europy. Nie ma znaczenia czy miesz-
kamy w najdro¿szych hotelach, czy podró¿uje-
my z potarganym plecakiem. Wakacje zaczyna-
my od kilku dni w Havanie. Jest niesamowicie.
Pierwszego dnia nie mogê przywykn¹æ do t³umów
na ulicach. Jest dusz-
no, nad miastem uno-
si siê mg³a spalin,
brudno i wilgotno. Lu-
dzie… wszêdzie. Stoli-
ca ma specyficzny za-
pach, niezapomniany,
zapach morza, spalin,
powszechnie u¿ywane-
go przez ludzi myd³a,
cygar i kurzu. Pocz¹t-
kowo przeszkadza,
dusi, przyt³acza, a¿
chce siê krzyczeæ. PóŸ-
niej przywykasz, po-
tem… têsknisz. Zwie-
dzamy najwa¿niejsze
zabytki miasta, za-
chwycamy siê kolo-
nialn¹ architektur¹,
ogl¹damy muzeum re-
wolucji, z murów spo-
gl¹da na nas Fidel i Che
- najbardziej rozpozna-
walny symbol rewolu-
cji na œwiecie. Próbuje-
my zrozumieæ, co siê
tutaj wydarzy³o, czy
przynios³o upragnione
szczêœcie, czy warte
by³o milionów ofiar.
Zmêczone ¿yciem sto-
licy jedziemy nieca³e
czterysta kilometrów
na wschód. Trinidad, to

jedno z najbardziej uroczych miasteczek, jakie wi-
dzia³am. Ma niesamowity klimat. Tutaj czas za-
trzyma³ siê w po³owie XVIII wieku. Niskie kolo-
rowe domki, prowincjonalny leniwy nastrój, sta-
re koœcio³y, pogodni ludzie. Tak w³aœnie wyobra-
¿a³am sobie Kubê. Znajdujemy maleñk¹ knajp-
kê, siadamy na twardych drewnianych krzes³ach,
zamawiamy mojito. Zaraz pojawia siê m³ody
ch³opak z gitar¹, siada na krawê¿niku i œpiewa
rzewne rewolucyjne piosenki. Wieczorami w cen-
trum miasteczka odbywa siê zabawa taneczna.
Wywijamy salsê z tubylcami do upad³ego. Ci¹-

Dwa oblicza (k)raju Fidela
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gle ktoœ nas zaczepia, proponuje lekcje tañca. Po
trzech dniach orientuj¹ siê, ¿e nie bêdziemy chcia-
³y siê uczyæ, ju¿ nikt nas nie prosi…
Podró¿ujemy trochê, podgl¹damy ¿ycie ludzi.
Gdzie podzia³a siê os³awiona kubañska radoœæ
¿ycia? Docieramy do Playa Larga, wioski w po-
bli¿u Zatoki Œwiñ. Mamy nadziejê odpocz¹æ
od miasta i trochê popla¿owaæ. Trafi³yœmy do
dziury zabitej dechami. ̄ ycie tutaj gaœnie wraz
z zapadniêciem zmroku, czyli oko³o 17.30. Nie
chcemy wykupywaæ wy¿ywienia na kwaterze,
wiêc… g³odujemy. Nie mo¿emy nic kupiæ, bo,
choæ mamy pieni¹dze, nie posiadamy kartek
na pieczywo czy mleko… Zachwyca mnie
¿ycie podwodne! Czegoœ takiego nie pokazuj¹
nawet na Discovery! Postanawiamy jednak
st¹d wiaæ, nie ma tylko jak… jedyny w tym
dniu autobus do Havany nie zatrzyma³ nam siê
na przystanku. Autostop to ciê¿ka sprawa,
przekona³yœmy siê ju¿ nie raz. Czasem spê-
dzisz 2 godziny przy drodze i min¹ Ciê mo¿e

trzy samochody. Nie poddajemy siê jednak.
Jak zwykle nas oszukano, ale jakoœ póŸn¹ noc¹
dotar³yœmy do stolicy. Po jakims czasie zaczy-
namy odczuwaæ pewien niedosyt. Spêdzi³y-
œmy w Havanie ju¿ ponad tydzieñ, a nie uda³o
nam siê zrozumieæ tego miejsca. Chodzimy po
ulicach, próbujemy rozmawiaæ z ludŸmi, przy-
gl¹damy siê im ukradkiem. S³uchamy ulicz-
nych grajków na Malecon, uœmiechamy siê do
rybaków ³owi¹cych w brudnym morzu malut-
kie szprotki, próbujemy miejscowego rumu po
raz kolejny… powoli czas pakowaæ siê do
domu, a my nie jesteœmy w stanie obj¹æ rozu-
mem tego, co tutaj siê dzieje. Tubylcy nie po-
zwalaj¹ obcym zbli¿yæ siê do siebie. Pokazuj¹
im tylko fragment, niewielki skrawek swoje-
go pañstwa tak, jak chc¹ go pokazaæ, albo tak,
jak chc¹ widzieæ go turyœci. Masz wra¿enie,
¿e wszystko ma tutaj swoj¹ cenê; i podró¿o-
wanie, i pomoc i uœmiech drugiego cz³owie-
ka. Naszym za³o¿eniem by³o przez dwa tygo-

Zaniepokojona i przera¿ona… czym? Tym,
co bêdzie za 10-20 lat. Patrz¹c na stare zdjêcia
wystawy konkursu fotograficznego „Gmina
Brzeszcze - Nasza Ma³a Ojczyzna - to prze-
strzeñ, która kszta³tujemy”, utwierdzam siê po
raz kolejny w przekonaniu, ¿e to co stare by³o i
bêdzie du¿o lepsze od tego co przynosi nam „lo-
kalna” wspó³czesna architektura.

O czym mówiê? O Willi, kiedyœ piêknej, bogatej
w detale architektoniczne, charakterystycznej,
jak¿e innej i tu u nas jedynej takiej, o naszym
ma³ym „Nikiforze”. A jaka jest dzisiaj? Ogo³oco-
na, uproszczona, szara i nijaka. To samo dotyczy
Rotundy dzisiejszego Babela czy odremontowa-
nej Bergerówki. Chcemy nad¹¿yæ za mod¹, no-
woczesnoœci¹ i s³usznie, ale trzeba wiedzieæ gdzie
i kiedy mo¿na, nawet nale¿y powielaæ wspó³cze-
sne trendy (por. sklep „Znajomy” ul. Narutowi-
cza), a kiedy jest to b³êdne, wrêcz karygodne.
Popatrzmy obiektywnie, jak¹ architektoniczn¹
panoramê naszego górniczego miasta tworzymy
dzisiaj. Szczególnie ra¿¹co widaæ to na przyk³a-
dzie ocieplanych i malowanych bloków na na-
szych osiedlach. Swoj¹ niezale¿noœæ decyzyjn¹,
byæ mo¿e wynikaj¹c¹ z kilkuletniej komunistycz-
nej szaroœci b¹dŸ - co gorsza - z chêci bycia lep-
szym od s¹siada, eksponujemy poprzez wprowa-
dzenie wszystkich kolorów têczy i przeplataj¹-
cych siê esach floresach na elewacjach bloków,
przez co wszystko jest chaotyczne i krótko mó-
wi¹c „bije po oczach”. Na jednym osiedlu ka¿dy
blok jest dzie³em „ró¿nych artystów” i mamy
be¿owo-br¹zowy, ko³o zielono-rudo-czerwone-
go i ¿ó³to-zielono-ró¿owego w kó³ka, kwadraty
i inne szlaczki. A czy nie ³adniej i proœciej by³oby
gdyby ka¿de osiedle mia³o swoje kolory np. Szy-
manowski be¿owe, S³owacki - ¿ó³te, Paderewski
- pomarañczowe itd. Taki podzia³ oprócz wzglê-
dów estetycznych mia³by jeszcze jeden plus -
³atwoœæ komunikacji. Ktoœ postronny maj¹c usys-
tematyzowane budynki danego osiedla poprzez
jeden kolor i jego odcienie w ³atwiejszy sposób
mo¿e odnaleŸæ szukany blok, bo wie, ¿e szuka
zielonego bloku nr 59, wiec te ¿ó³te, które stoj¹
obok, to ju¿ inna ulica, inne osiedle. Urz¹d Gmi-

ny, nawet gdyby bardzo chcia³, nie mo¿e nic zro-
biæ, poniewa¿ nie ma odgórnego prawa, które re-
gulowa³oby b¹dŸ narzuca³o standardy w jaki spo-
sób nale¿y odnawiaæ obiekty architektoniczne.
Zatem te decyzje nale¿¹ wy³¹cznie do wspólnot
mieszkaniowych, a wiêc do nas, mieszkañców
osiedli! Pocieszaj¹cy jest fakt, ¿e Kolonie Górni-
cze objête s¹ ochron¹ konserwatorsk¹ i mieszkañ-
cy gdyby nawet mieli ochotê na podobne szaleñ-
stwa estetyczne nie mog¹ tego po prostu zrobiæ.
Dziêki temu mamy chocia¿ kilka piêknych obiek-
tów architektonicznych, którymi mo¿emy a na-
wet powinniœmy siê chwaliæ, bo tak naprawdê
oprócz nich zosta³y nam jeszcze tylko koœcio³y
i kilka wiekowych budynków, które mo¿na poli-
czyæ na palcach jednej rêki. Jak mówi stare po-
rzekad³o: o gustach siê nie dyskutuje… ale te gu-
sta niestety „ubieraj¹” panoramê naszego miasta
w coraz to bardziej krzykliwe kolorowe plamy,
przez co otaczaj¹cy nas krajobraz miejski staje
siê coraz bardziej groteskowy. Zachwycamy siê
zagranicznymi miasteczkami, bo s¹ gustowne, ze
smakiem, nowe jest czêsto t³em dla starego - bar-
dziej wartoœciowego. Dlaczego nie potrafimy
przenieœæ tego tu, do naszej ma³ej Ojczyzny, tyl-
ko tworzymy gargamele pseudonowoczesnoœci?
To co proste jest naprawdê du¿o, ale to du¿o
³adniejsze, a co najwa¿niejsze - ponadczasowe.
A poniewa¿ zosta³o nam jeszcze kilka nieocie-
plonych bloków ¿yczê ich wspólnotom z ca³ego
serca PONADCZASOWOŒCI!

dnie wtopiæ siê w t³um. ̄ yæ, jeœæ, jeŸdziæ, spaæ
jak oni. Jak¿e irytuj¹ce by³o wpychanie nas
do klimatyzowanych autobusów, albo ustêpo-
wanie kolejki w sklepie. Jeœli jednak przyj-
rzysz siê, w jakich warunkach socjalnych ¿yj¹
kubañczycy, jak przepisy ograniczaj¹ ich swo-
bodê, zrozumiesz, ¿e policja na ka¿dym rogu
ulicy stoi nie tylko po to, by staæ; mo¿na wie-
le sobie wyt³umaczyæ.
Mówi¹, ¿e Kuby nie mo¿na zrozumieæ. Mo¿-
na j¹ poczuæ, posmakowaæ, doœwiadczyæ. Mo-
¿esz j¹ kochaæ, lub nienawidziæ, ale nie obej-
miesz jej rozumem. Mo¿esz wierzyæ w Kubê
z prospektów i folderów, zakochaæ siê w jej
muzyce, pla¿ach, paliæ cygara skrêcane na
udzie ponêtnej mulatki, nosiæ koszulkê z Che
Guevar¹. Ale wystarczy szerzej otworzyæ oczy,
by zobaczyæ, ¿e jest to tylko dobrze wyre¿y-
serowana bajka, w któr¹ sami mieszkañcy de-
speracko chcieliby wierzyæ.

Moroñczyk, Eryk Wysogl¹d, Zbigniew Zajas,
Daniel B¹czek, Przemys³aw Zachara.
To najlepsi artyœci szko³y powszechnie zwanej
„górnicz¹”. Wa¿n¹ czêœci¹ obchodzonej przez
szko³ê Barbórki by³ równie¿ tzw. skok przez
skórê. W tej tradycyjnej ceremonii, popularnej
wœród braci górniczej ju¿ od wielu dziesiêcio-
leci, wziêli udzia³ wybrani uczniowie klas
pierwszych o profilu górniczym. Mistrzem ob-
rzêdu by³ Lis-major, którym od wielu lat jest
Stanis³aw Kut. Na koniec uroczystoœci rozda-
no certyfikaty wszystkim uczniom klas pierw-
szych o profilu górniczym, uczêszczaj¹cym do
Powiatowego Zespo³u nr 6 SZiO w Brzesz-
czach. Dokument ten gwarantuje w ramach
umowy pomiêdzy Kompani¹ Wêglow¹ a powia-
tem oœwiêcimskim zatrudnienie absolwenta
szko³y w jednej z kopalñ nale¿¹cej do kompa-
nii. W tym szczególnym dniu czêœæ korytarza
Oœrodka Kultury sta³a siê swego rodzaju mu-
zeum. Zosta³a zorganizowana wystawa przypo-
minaj¹ca dzieje szko³y PZ 6. „Jubileusz…,
wystawa…” - popularne, czêsto u¿ywane s³o-
wa, nad którymi szybko przechodzi siê do sza-
rej codziennoœci. Chyba ¿e…no w³aœnie, chy-
ba, ¿e oczyma wyobraŸni pobiegniemy do cza-
sów, kiedy wszystko siê zaczê³o, do pamiêtnej
daty 4 wrzeœnia 1945. Dla ilu pokoleñ m³odzie-
¿y nauka w „górniczej” sta³a siê przepustk¹
w doros³e ¿ycie. Niby po¿ó³k³e liœcie zaœcie-
laj¹ sto³y arkusze ocen z tamtych lat, kronika
szkolna, ró¿ne stare dokumenty. Z fotografii
œmiej¹ siê oczy m³odych ludzi, patrz¹ce z na-
dziej¹ i optymizmem w przysz³oœæ. Gdzie oni
teraz s¹, jak potoczy³y siê ich losy, czy mo¿e
nie ma ich wœród nas. Wydaje siê, ¿e s³ychaæ
gwar na szkolnych korytarzach i nied³ugo ode-
zwie siê dzwonek. Nagle cz³owiek zaczyna byæ
dumny, ¿e jest dalszym ci¹giem tej wystawy,
tej wspania³ej historii wielkiej szkolnej rodzi-
ny z „Naszej Górniczej”.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Jubileusz 65-lecia
istnienia szko³y

Gargamele pseudonowoczesnoœci
Katarzyna KurczabKatarzyna KurczabKatarzyna KurczabKatarzyna KurczabKatarzyna Kurczab

ARNIKA ul. S³owackiego 4
14.01 - 21.01
CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
07.01 - 14.01
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
21.01 - 28.01
SYNAPSA ul. £okietka 39
28.01 - 04.01
* dy¿ur nocny trwa od godz. 20.00 do 8.00
dnia nastêpnego.

Dy¿ury aptek w styczniuDy¿ury aptek w styczniuDy¿ury aptek w styczniuDy¿ury aptek w styczniuDy¿ury aptek w styczniu

Magdalena GwizdoñMagdalena GwizdoñMagdalena GwizdoñMagdalena GwizdoñMagdalena Gwizdoñ

Katarzyna £askaKatarzyna £askaKatarzyna £askaKatarzyna £askaKatarzyna £aska

-
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W tegorocznym karnawale w naszych stro-
jach królowaæ bêdzie klasyka - zarówno we
wzorach jak i kolorach. Zanim kupimy now¹
kreacjê, warto najpierw zajrzeæ do szafy, byæ
mo¿e znajdziemy tam sukniê sprzed piêciu lat,
któr¹ wystarczy tylko „odœwie¿yæ” modnymi
œwiec¹cymi dodatkami.

Strój
Karnawa³ zdominuj¹ kolory ciemne - przede
wszystkim czerñ i popiel - ale modny bêdzie rów-
nie¿ be¿, szafir i wszelkie odcienie czerwieni.
Dobrze, ¿eby materia³ by³ przyprószony srebrem
lub z³otem. Jeœli chodzi o krój, to trendy s¹ kre-
acje asymetryczne (na jedno ramiê), dopasowane
oraz „szczypane” i z bufiastymi ramionami. Nie
ma znaczenia czy suknia jest d³uga czy krótka -
w tym sezonie wszystko dozwolone. Powracamy
równie¿ do spódniczek plisowanych. Elegancji
naszemu ubiorowi dodadz¹ du¿e kokardy, tasiem-
ki, koronki. Modne s¹ marszczenia, cekiny, fal-
banki i wyraŸne wzory, np. grochy. Jeœli wybie-
ramy klasyczne czarne spodnie, warto zadbaæ
o rzucaj¹c¹ siê w oczy górê. Niezwykle efektow-
nie wygl¹daj¹ tuniki z cekinami i g³êbokimi de-
koltami. Nieco inne zwyczaje bêd¹ panowaæ
w modzie mêskiej - mê¿czyzna przede wszyst-
kim powinien postawiæ na wyrazisty kolor.
- Najmodniejsze s¹ wrzosy, fiolety, a materia³
koniecznie musi byæ po³yskuj¹cy. Dobrze bêdzie
wygl¹da³a równie¿ kratka. Krawaty najlepiej
wybraæ cienkie, ale za to widoczne - sprawdz¹
siê œwiec¹ce tureckie wzory” - doradza Tomek,
stylista z Krakowa.

Dodatki, dodatki, dodatki…
W dodatkach zapanuje styl retro. Najlepiej od-
szukaæ w szkatu³kach star¹ bi¿uteriê. Modne bêd¹
przybrudzone z³oto lub srebro przyozdobione
cyrkoniami. Wa¿ne, by naszyjniki, kolczyki i bran-
solety by³y b³yszcz¹ce, du¿e i jak najbardziej
widoczne. Na palec mo¿emy w³o¿yæ pierœcio-
nek z oczkiem lub kamieniem - istotne, ¿eby by³
po³yskuj¹cy. Ciekawie wygl¹daj¹ zarówno kape-
lusiki z koronkami i kokardkami, jak i du¿e kla-
syczne kapelusze. We w³osy mo¿na wpi¹æ œwie-
c¹ce spinki. Rêkawiczki z cienkiej koronki lub
z futerkiem doskonale uzupe³ni¹ nasz¹ kreacjê.
Torebka - jak najmniejsza, po³yskuj¹ca,
z du¿¹ klamr¹. Dominuj¹cym kolorem poza z³o-
tym jest oczywiœcie czerñ.

Buty
Góruj¹ zamszowe szpilki na niewysokiej platfor-
mie w czarnym i srebrnym kolorze przyozdobione
du¿ymi kokardami lub kwiatami. Modnie wygl¹-
daj¹ tak¿e buciki z ods³oniêtymi palcami pokryte
brokatem i b³yszcz¹cymi kamieniami oraz klasycz-
ne czarne na obcasie z okr¹g³ymi czubkami. Buty
na obcasie wi¹zane wst¹¿eczk¹ na kostce wygl¹-
daj¹ niezwykle kobieco. Kolor czerwony równie¿
jest dozwolony - szczególnie lakierowana skóra.

Paznokcie
W karnawale trzeba zadbaæ równie¿ o rzucaj¹cy
siê w oczy manicure. Najmodniejsza jest nie-
zmiennie czerwieñ i wszystkie jej odcienie oraz
fiolety i ró¿e. Na paznokciach ³adnie bêdzie wy-

gl¹daæ równie¿ kolor z³oty oraz srebrny.
- Odchodzi siê od brokatu na rzecz znacznie deli-
katniejszego py³ku brokatowego, jednak matowe
lakiery te¿ s¹ trendy, bo najwa¿niejszy jest w tym
sezonie zdecydowany kolor. Dla wyraŸniejszego
efektu paznokcie mo¿na przyozdobiæ kryszta³ka-
mi” - stwierdza Pani Ola, manicurzystka.

Fryzury
- W tym sezonie modne s¹ wygolone boki. Jeœli
jednak nie jest siê zdecydowanym na tak odwa¿-
ne ciêcie, mo¿na postawiæ na objêtoœæ i natapiro-
waæ w³osy” - mówi Ania, fryzjerka z Krakowa. -
Stylizacje powinny byæ utrzymane w delikatnym
nie³adzie - dodaje.
Sprawdz¹ siê tak¿e wysokie upiêcia, mo¿na je
dodatkowo przepasaæ b³yszcz¹c¹ wst¹¿k¹. Nadal
króluj¹ rozpuszczone lub lekko podpiête fale i loki
oraz wyprostowane w³osy. Kolor - przede wszyst-
kim zwracaj¹cy na siebie uwagê rudy i czer-
wony. Panowie najlepiej bêd¹ siê prezentowaæ
w d³u¿szych w³osach w artystycznym nie³adzie
na g³owie, we fryzurach z asymetryczn¹ grzywk¹.

Makija¿
Zwrócisz na siebie uwagê mocno podkreœlaj¹c
oczy (przydymione spojrzenie tzw. smoky eyes)
i usta - tu oczywiœcie panuje kolor czerwony. Wa¿-
na jest zasada umiaru, jeœli makija¿ oka jest moc-
ny, lepiej delikatnie podkreœlmy usta. Na powie-
kach dominuj¹ ciemne odcienie b³êkitu, fiolety,
czerñ i szaroœæ. Wa¿nym elementem jest kreska,
nie tylko czarna ale i kolorowa, ró¿nej gruboœci -
mo¿e byæ równie¿ „niedbale” narysowana, tutaj
mo¿emy pozwoliæ sobie na fantazjê. Modnym
po³¹czeniem jest tak¿e zestawienie be¿ów i br¹-

zów z fioletem oraz kolorem z³otym. Oczy najle-
piej przyozdobiæ b³yszcz¹cymi drobinkami.
Mo¿na postawiæ równie¿ na pastelowe spojrze-
nie i mocno zarysowane usta. Skóra naturalna -
powinna byæ jasna (rezygnujemy z solarium)
i b³yszczeæ, zatem dobrze jest zainwestowaæ w roz-
œwietlacze i ró¿e.

Uroda
W karnawale warto zajrzeæ równie¿ do salonów
kosmetycznych. Studia urody maj¹ dla nas spe-
cjalne oferty, w promocyjnych cenach mo¿na
przed³u¿yæ sobie w³osy i rzêsy oraz wykonaæ za-
biegi depilacyjne. Pani Ma³gorzata, kosmetycz-
ka, doradza nam:
- Modny jest zabieg makija¿u permanentnego - nie
rozmazuje siê jak tradycyjny, pozwoli nam prze-
tañczyæ ca³¹ noc bez przejmowania siê wygl¹dem.
W ten sposób mo¿emy poprawiæ wygl¹d ust i zro-
biæ korektê brwi oraz linii oczu. Warto wykonaæ
tak¿e peeling medyczny, który poprawi wygl¹d
drobnych zmarszczek i usunie przebarwienia oraz
zabiegi nawil¿aj¹ce, które upiêksz¹ nasz¹ cerê.
Dwie godziny przed wyjœciem styliœci i wiza¿yœci
zadbaj¹ o to, by nasza fryzura i makija¿ zwraca³y
na siebie uwagê przez ca³y wieczór.

Kieruj¹c siê najnowszymi trendami warto pamiê-
taæ te¿ o z³otej zasadzie udanej imprezy: nieza-
le¿nie od tego w co siê ubierzemy, czy wybierze-
my sukienkê w modnym kolorze czy te¿ nie i ile
czasu spêdzimy przed lustrem zanim wyjdziemy
z domu, najwa¿niejsze i tak pozostaje to, by do-
brze siê bawiæ w gronie przyjació³ w stroju, w któ-
rym siê dobrze czujemy!

To co mia³o miejsce 29 grudnia w sali wi-
dowiskowej Oœrodka Kultury mo¿na okreœliæ
krótko: prawdziwa uczta dla ducha!

Kto nie by³, niech ¿a³uje, a kto by³, ten wie,
¿e warto by³o przyjœæ i zobaczyæ wspania³e wi-
dowisko prosto z Metropolitan Opera w Nowym
Jorku. Najs³ynniejsza opera o mi³oœci, zdradzie
i zabójstwie wreszcie zagoœci³a równie¿ do nas.
Wszystkich obecnych przywita³a Dyrektor Oœrod-
ka Kultury, pani Ma³gorzata Wójcik. By³y ¿ycze-
nia noworoczne, by³y te¿ zapowiedzi wydarzeñ,
które mamy nadziejê ciekawie zape³ni¹ czas roku
2011 w Oœrodku Kultury w Brzeszczach. Oj...
Bêdzie siê dzia³o.
Widownia z zapartym tchem œledzi³a losy piêk-
nej Carmen, a tak¿e z niezwyk³ym skupieniem
wys³ucha³a znanej chyba wszystkim „Habanery”
i „Pieœni torreadora”. W przerwie pomiêdzy ak-
tami goœcie raczyli siê lampk¹ szampana, niecier-
pliwie oczekuj¹c na dalszy ci¹g losów kusz¹cej
cyganki.
Pe³ne zachwytu westchnienia po wyjœciu z sali
mówi¹ same za siebie. Katharsis najwy¿szej jakoœci!
Zapewniam, ¿e przekraczaj¹c progi Oœrodka Kul-
tury by uczestniczyæ w tego typu wydarzeniach,
nie zawiod¹ siê Pañstwo. Warto w tym miejscu
wspomnieæ, ¿e technologia kina cyfrowego po-
zwala na wiele przedsiêwziêæ, o których do tej

pory mogliœmy tylko marzyæ. Transmisje na ¿ywo
ró¿nych wydarzeñ kulturalnych to tylko czêœæ
propozycji, które na Pañstwa czekaj¹, dlatego ju¿
dziœ zapraszamy do odwiedzin w nowym roku,
bo to w³aœnie Wy Drodzy Mieszkañcy Gminy
Brzeszcze tworzycie nasz¹ kulturê, bez Was tak
naprawdê ona nie istnieje.

Carmen, czyli najs³ynniejsza opera o mi³oœci
w Brzeszczach

Anita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita AndreasAnita Andreas

Ewa RogalaEwa RogalaEwa RogalaEwa RogalaEwa Rogala

Powrót do klasyki
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WYWIAD

Rozmowa z Barbar¹ Chrz¹szcz-Noworyt¹,
psychologiem, terapeut¹ uzale¿nieñ.

Katarzyna Senkowska: Dorastanie dziecka to
czêsto doœæ trudny okres, zarówno dla nasto-
latka jak i ca³ej rodziny. Czego siê spodziewaæ,
jak postêpowaæ, by zminimalizowaæ wszystkie
zwi¹zane z tym napiêcia?

Barbara Chrz¹szcz-Noworyta: Warto zacz¹æ od
banalnego stwierdzenia: dojrzewanie jest przej-
œciowym etapem w ¿yciu cz³owieka w czasie któ-
rego dokonuje siê proces przeobra¿ania siê dziec-
ka w osobê doros³¹. Wtedy w³aœnie kszta³tuj¹ siê
umiejêtnoœci, które ju¿ nied³ugo maj¹ pozwoliæ
m³odemu cz³owiekowi sprostaæ wymaganiom,
jakie postawi przed nim spo³eczeñstwo. Przeobra-
¿a siê budowa cia³a, sylwetka, zachodz¹ zmiany
w organizmie - fizyczne, anatomiczne, hormonal-
ne, umys³owe i emocjonalno-spo³eczne. Sporo
tego jak na jedn¹ psychikê, prawda? Najwa¿niej-
sze, by rodzice, czêsto pozornie odrzucani, po-
mogli m³odym ludziom przetrwaæ wszystkie pró-
by, jakie stawia przed nimi ich w³asny organizm i ota-
czaj¹ca, czêsto wcale nie³atwa, rzeczywistoœæ.
Niew¹tpliwie wymaga to zupe³nie dodatkowych
pok³adów cierpliwoœci, zrozumienia i empatii,
które do tej pory w ³atwym kontakcie z dziec-
kiem wcale nie by³y potrzebne. Zachowanie zbun-
towanego nastolatka wp³ywa przecie¿ na wszyst-
kich domowników, nierzadko wywo³uj¹c napiê-
cia w wielu aspektach ¿ycia rodzinnego. Najczê-
œciej nie jest to ³atwy czas - czêsto bywa tak, ¿e z po-
s³usznego, otwartego i kochanego dziecka
w przeci¹gu kilku miesiêcy wyrasta zupe³nie nie-
pokorny, przykry i zamkniêty w sobie nastola-
tek, z którym nie bardzo wiadomo jak sobie pora-
dziæ, a co dopiero nawi¹zaæ przyjacielski kontakt.

K. S.: Dziœ rodzice na ogó³ zdaj¹ sobie sprawê,
¿e to trudne, ¿e „tak ma, bo dojrzewa”, ¿e hor-
mony szalej¹... czy ta œwiadomoœæ wp³ywa na
jakoœæ kontaktu z m³odym gniewnym?

B. Ch-N.: Czêsto pod wp³ywem gwa³townych
negatywnych emocji tak naprawdê nie dopusz-
czamy do siebie tych faktów. Tak, WIEMY to
wszystko, ale przecie¿, „jak ju¿ przychodzi co
do czego”, czyli gdy znowu s³yszymy nieuzasad-
nione z³oœliwoœci, podane bezczelnym tonem,
trudno rozs¹dnie braæ pod uwagê, ile zagubienia
stoi za podobn¹ agresj¹. Odpowiadamy tym sa-
mym na drodze najszybszej reakcji, co poci¹ga
za sob¹ k³ótniê trwaj¹c¹ a¿ do trzaœniêcia drzwia-
mi. Warto uœwiadomiæ sobie, ¿e m³ody cz³owiek
niezwykle rzadko z premedytacj¹ rani dla przy-
jemnoœci czy zabawy - dojrzewanie to czêsto
okres z³ego samopoczucia, wahañ, w¹tpliwoœci
i sprzecznoœci, które wywo³uj¹ bunt i przekorê.
Chwiejnoœæ emocjonalna, popadanie od euforii
w depresjê skutecznie mo¿e wyprowadzaæ z do-

datkowo zachwianej hormonami równowagi - sta-
rajmy siê wiêc, by jak najrzadziej wyprowadza³o
z równowagi równie¿ nas, rodziców. Do tego
wszystkiego dochodz¹ równie¿ - najbardziej wy-
raŸne - fizyczne dolegliwoœci zwi¹zane z okre-
sem dojrzewania: napiêciowe bóle g³owy, migre-
ny, (te akurat czêœciej dotykaj¹ dziewcz¹t), bóle
brzucha wynikaj¹ce ze z³ego od¿ywania, zabu-
rzenia snu, które s¹ nastêpstwem z³ej organizacji
pracy i napiêcia. Dodatkowo, zwykle nastolatki
maj¹ bardzo du¿o zajêæ - do obowi¹zków szkol-
nych dochodzi ogromna ciekawoœæ œwiata. Trze-
ba wiêc uczyæ siê, rozwijaæ, imprezowaæ, budo-
waæ i utrzymywaæ przyjaŸnie.

K. S.: Stereotypowa sylwetka psychiczna na-
stolatka kojarzy siê zazwyczaj z rozedrganym
emocjonalnie cz³owiekiem w stylu tytu³owego
bohatera „Cierpieñ m³odego Wertera” Goethe-
go. Ile w tym prawdy?

B. Ch-N.: Nastolatki intensywnie prze¿ywaj¹
wszystkie uczucia, bardzo emocjonalnie pod-
chodz¹ do wiêkszoœci spraw. Warto uœwiadomiæ
sobie, jak bardzo wyczerpuje to psychicznie i fi-
zycznie, zmniejszaj¹c przy tym odpornoœæ. Emo-
cje m³odego cz³owieka s¹ skrajnie nasilone, cza-
sem drobne incydenty mog¹ byæ odbierane jako
tragedie - zw³aszcza zawody mi³osne. Brak pod-
stawowego obiektywizmu wywo³uje poczucie
bezsensu ¿ycia w obliczu niewiele znacz¹cych
niepowodzeñ. Mo¿na bardzo ³atwo zraniæ m³od¹
osobê, nawet nie zdaj¹c sobie z tego sprawy. W³a-
œnie wtedy pojawiaj¹ siê samobójstwa z niejed-
nokrotnie b³ahych powodów. Czêsto próba samo-
bójcza jest swego rodzaju manifestacj¹, nie rodzi
siê bowiem z potrzeby odchodzenia czy umiera-
nia, a po prostu z chêci zwrócenia uwagi lub roz-
wiania w¹tpliwoœci „czy oni mnie kochaj¹?”.
W okresie dojrzewania mog¹ te¿ pojawiæ siê ró¿-
nego rodzaju zaburzenia psychiczne, miêdzy in-
nymi depresja. Niestety jej objawy u m³odego
cz³owieka s¹ trudne do zauwa¿enia i wychwyce-
nia, bo czêsto maskuje je szereg zachowañ w po-
tocznej opinii przypisywanych okresowi dorasta-
nia: znudzenie, brak planów i zainteresowañ, za-
mykanie siê w sobie, ³atwe wpadanie w z³oœæ, nie-
spokojny sen, ci¹g³e zmêczenie, bóle pleców, pro-
blemy z jedzeniem, z wys³awianiem siê, gorsze
wyniki w nauce, brak przyjació³, obojêtnoœæ po-
wi¹zana z atakami napadowego lêku. (Proszê nie
zapominaæ, ¿e w tym okresie wzrasta intensyw-
noœæ emocji - tych negatywnych tak¿e…). Do-
chodz¹ do tego poczucie niezrozumienia, braku
akceptacji, m³odzi ludzie nie czuj¹ siê potrzebni.
B¹dŸmy zatem blisko naszych dzieci, umiejmy
ich s³uchaæ, aby w trudnych chwilach potrafi³y
zapanowaæ nad swoimi problemami emocjonal-
nymi i nie posuwa³y siê do ostatecznoœci takich
jak ucieczka, przynale¿noœæ do sekt czy wspo-
mniane wy¿ej próby samobójcze.

K. S.: Zagubiona jednostka jednak niezwy-
kle rzadko zwraca siê o pomoc do w³asnych
rodziców...?

B. Ch-N.: Rozmach „duszy” m³odego cz³owieka
jest nieograniczony - to czêsto idealista (chocia¿
mo¿e siê to objawiaæ w zaskakuj¹cy sposób!),
marzyciel, który d¹¿y do absolutu. Kiedy styka
siê ze œwiatem pe³nym wojen, nienawiœci i kon-
fliktów, pojawia siê lêk, niepokój. Kontakt staje
siê utrudniony - dziecko, choæ osaczone proble-
mami z zewn¹trz i wewn¹trz, rzadko kiedy zwra-
ca siê po radê do rodziców. Powodem jest zazwy-
czaj negacja œwiata doros³ych (do którego dziec-
ko jak najbardziej chce nale¿eæ, jednak nie w ten
sposób sobie ów œwiat wyobra¿a³o!), a kto stano-
wi najbli¿sz¹ mu reprezentacjê, jeœli nie w³aœnie
najbli¿si doroœli, których zna siê od pocz¹tku
¿ycia? Dla ma³ego dziecka mama i tata to instan-
cje nieomylne - one reguluj¹ mu ¿ycie. Natomiast
dojrzewanie, które wi¹¿e siê z nadmiernym kry-
tycyzmem, odrzuceniem wszelkich autorytetów
powoduje, ¿e stabilizacja rodziców postrzegana
jest jako z³o najgorsze, a nuda i rutyna uporz¹d-
kowanego ¿ycia rodzinnego jako odwrotnoœæ sza-
lonej, romantycznej mi³oœci. Nastolatek nie mo¿e
ju¿ lub nie chce byæ kochaj¹cym i pos³usznym
dzieckiem tatusia i mamusi. Odczuwa potrzebê
wiêkszego wp³ywu na w³asne ¿ycie i poczucia,
¿e liczy na samego siebie. St¹d rola wa¿nych do-
t¹d rodziców ulega marginalizacji.

K. S.: Jak zachowywaæ siê w sytuacjach kry-
zysowych? W chwilach, kiedy kontakt wydaje
siê niemo¿liwy do utrzymania a syn czy córka
odrzucaj¹ wszelkie próby nawi¹zania dialogu?

B. Ch-N.: Czasem stosunki pogarszaj¹ siê ju¿ do
tego stopnia, ¿e ³atwo mo¿na straciæ nadzieje na
jakiekolwiek porozumienie. Najwa¿niejsze wte-
dy nie zapominaæ o niewzruszonych podstawach:
Dom pe³en mi³oœci, m¹drzy rodzice, którzy
daj¹ dziecku dobre wychowanie, poczucie bez-
pieczeñstwa i akceptacji to wartoœci, które s¹
bezcenne i prêdzej czy póŸniej na pewno za-
procentuj¹. Nawet jeœli dziecko siê gdzieœtam
w ¿yciu pogubi, mo¿emy byæ spokojni, ¿e dziêki
nim wróci na w³aœciwe tory. Zasady wyniesione
z domu odciskaj¹ piêtno na ca³ym ¿yciu, s¹ bu-
sol¹ wskazuj¹c¹ kierunek w najciê¿szych chwi-
lach i wyborach, nawet jeœli pozory wskazuj¹ na
ca³kowita ich negacjê. Wa¿ne jedynie, by cierpli-
wie na to poczekaæ. Nie mo¿na te¿ prze¿yæ ¿ycia
za kogoœ innego. Upadki s¹ nieuniknione, bo za
cenê cierpienia dziecko staje siê doros³ym cz³o-
wiekiem. Okres dorastania to nagromadzenie kon-
fliktów, potrzeba oporu dla zasady, np. w najbar-
dziej widocznych sprawach: sposobie ubierania
siê. To nie dzia³a na zasadzie „Nie dotykaj pieca
bo siê sparzysz”. Jak siê sparzy, to ju¿ wiêcej nie
dotknie albo zrobi to ostro¿niej - kiedy wyjdzie
kilka razy modnie i cienko ubrana na trzaskaj¹cy
mróz, dostanie takiego kataru (bo co tam zapale-
nie p³uc, katar widaæ, co znacznie wp³ywa na
atrakcyjnoœæ wygl¹du), ¿e przy kolejnej okazji
SAMA zabierze chocia¿ czapkê. Jako rodzice
musimy zaakceptowaæ, ¿e dzieci maj¹ inne po-
gl¹dy na pewne sprawy, ale nawet jeœli wydaj¹
siê nam one bezpodstawne lub ca³kiem bez sen-
su, pozwólmy im to odkryæ samodzielnie. Sza-

„DAJ MI W KOÑCU ŒWIÊTY SPOKÓJ…!!!”
…ale absolutnie nigdzie nie odchodŸ…

Otó¿ rodzice stanowi¹ ³uk i ciêciwê, dziecko natomiast strza³ê.
W zale¿noœci od tego, jaki jest ten ³uk i ciêciwa, strza³a poleci
albo prosto do celu, albo upadnie gdzieœ byle jak...

Wojciech Eichelberger
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nujmy ich odrêbnoœæ, szanujmy tak¿e ich god-
noœæ. SZACUNEK dla m³odego cz³owieka jest
bowiem najwa¿niejszy. Na nim mo¿na budo-
waæ porozumienie - nie miêdzy jednostk¹ pra-
wiewszystkowiedz¹c¹ a kompletnie g³upiutk¹
i niedoœwiadczon¹, ale pomiêdzy dwiema oso-
bami, z których ka¿da ma coœ wartoœciowego
do powiedzenia.

K. S.: Czêsto punkty widzenia dorastaj¹cych
dzieci i ich rodziców s¹ zupe³nie odmienne,
zw³aszcza jeœli chodzi o wa¿kie decyzje w spra-
wach przysz³oœci nastolatka - wybór œcie¿ki
kszta³cenia, podejmowanych obowi¹zków...
gdzie szukaæ porozumienia?

B. Ch-N.: Chodzi o to, by dawaæ mo¿liwoœæ po-
dejmowania decyzji i dokonywania wyborów.
Oczywiœcie, ¿e nie jest to takie proste, kiedy wy-
daj¹ nam siê one bezsensowne. Jeœli s¹dzimy, ¿e
mog¹ spowodowaæ przykre konsekwencje, trze-
ba dziecku o tym powiedzieæ, przedstawiæ argu-
menty, ale nie naciskaæ - a co, je¿eli w œwietlanej
wizji wymyœlonej przez rodziców i dla nich ide-
alnej dziecko siê nie odnajdzie? Na kogo wtedy,
uczciwie i obiektywnie, spadnie za to wina?
Uczmy od pocz¹tku m¹drego, wspólnego decy-
dowania. Wtedy mamy du¿e szanse na wycho-
wanie odwa¿nej, otwartej na ludzi jednostki, która
potrafi s³uchaæ innych oraz braæ odpowiedzial-
noœæ za swoje wybory. W sytuacjach wp³ywaj¹-
cych na ¿ycie ca³ej rodziny pytajmy nastolatka
o zdanie, podobnie jeœli chodzi o b³ahostki: wy-
strój pokoju, kuchni, rady w sprawie wygl¹du,
makija¿u, ksi¹¿ki, czy w sprawach wyboru pre-
zentu. Wa¿ne, ¿e to dodatkowo zbli¿a i umacnia
relacje, czasem mo¿e staæ siê bezcennym kluczem
do przywrócenia dialogu. Spróbujmy tak¿e ak-
tywnie s³uchaæ. Jeœli nastolatek przyjdzie i ze
zblazowanym wyrazem twarzy rzuci „w powie-
trze” jak¹œ informacjê o jego ulubionym zespole
czy muzyce, oka¿my zainteresowanie, dopytaj-
my o coœ wiêcej. Czêsto mo¿e to byæ pocz¹tek
nawi¹zania kontaktu. Nie ignorujmy i nie dajmy
siê zmyliæ pozornemu lekcewa¿eniu tematu - pa-
miêtajmy, ¿e nastolatki na ogó³ nienawidz¹ (one
rzadko tylko czegoœ „nie lubi¹”…) patetyzmu
i œmiesznoœci. To st¹d bardzo czêsto bierze siê
ich pozornie arogancki ton. Nie nara¿ajmy ich na
sytuacje, w których mog³yby siê na to natkn¹æ.
Zwykle chc¹ siê czuæ integraln¹ czêœci¹ rodziny
(choæ czasem roj¹ sobie obraz samotnego indy-
widualisty na wy¿ynach niezrozumienia, jednak
bez realnej utraty wiêzi z bliskimi), ale nie w in-
fantylnej wersji „kochany dziubeczku”, bo to
dzia³a jak przys³owiowa p³achta na byka wciska-
j¹ca ich w dzieciêctwo. Dobre efekty daje silniej-
sze przerzucenie siê ze s³ów na gesty - oprócz
mówienia jaki to jest zdolny, weŸmy urlop i przejdŸ-
my siê na koncert lub na mecz, w którym gra na-
sze dziecko. Pamiêtajmy, ¿e nawet wówczas
gdy emocje siêgn¹ zenitu i kontakt wydaje siê
zawieszony, ca³y czas trzeba byæ obecnym fi-
zycznie, blisko - w niedalekiej, nienahalnej
przestrzeni aby w razie potrzeby pospieszyæ
z pomoc¹.

K. S.: Generalnie wychodzi wiêc na to, ¿e ro-
dzic musi uzbroiæ siê w pok³ady ogromnej cier-
pliwoœci i - co chyba czasem najtrudniejsze do

prze³kniêcia - nie oczekiwaæ w zamian natych-
miastowych efektów? To mo¿e wydawaæ siê
trochê... niesprawiedliwe?

B. Ch-N.: Nie da siê ukryæ, ¿e w ca³oœciowym
rozrachunku w tego typu relacjach to rodzic
musi wykazaæ siê wiêksz¹ cierpliwoœci¹ i zro-
zumieniem. Naturalnie, musz¹ byæ granice, któ-
rych nie mo¿na przekraczaæ - pamiêtajmy jed-
nak, by je ustalaæ wspólnie i rozs¹dnie, a nie
arbitralna w³adz¹ rodzicielsk¹ „bo ja tak chcê”.
Stety-niestety, w tym szczególnym okresie to
rodzic powinien wiêcej „w³o¿yæ” w tê wiêŸ -
wynika to z dwóch faktów: nie chodzi o lito-
wanie siê nad m³odocianym arogantem czy po-
b³a¿anie mu, nic z tych rzeczy. Raczej o to, by
pamiêtaæ, ¿e w tym okresie zachowanie mo¿e
wskazywaæ na coœ zupe³nie innego ni¿ emocje
za nim ukryte. Druga sprawa: tych emocji jest
ca³a masa, a psychika naszego dziecka stanowi
pole ich staræ. Ten ktoœ, kto znów odburkn¹³
bezczelnie, ¿e „nie bêdzie chodzi³ w tym kre-
tyñskim szaliku!” sprzecza siê nie tylko ze
œwiatem, ale równie¿ z samym sob¹. Trudno
wtedy o stabilny punkt oparcia… My mamy to
ju¿ za sob¹ i g³ównie z tego wzglêdu wyka¿my
zrozumienie, które nie wróci w tej samej chwi-

Drodzy Czytelnicy, do tej pory wybiera³yœmy tematy z nadziej¹, ¿e nasze decyzje oka¿¹ siê
trafne. Jeœli istniej¹ jakieœ szczególne zagadnienia z zakresu psychologii, które Was intere-
suj¹, prosimy o nadsy³anie propozycji na adres: odglosy.brzeszcz@ok.brzeszcze.pl
lub sk³adanie ich osobiœcie w redakcji Odg³osów Brzeszcz.

Barbara Chrz¹szcz-Noworyta
Katarzyna Senkowska

li, ale za to jak silnie zaowocuje za kilka lat.
Dorastanie to kluczowy okres, który bêdzie pro-
centowa³ dobrymi b¹dŸ negatywnymi relacja-
mi z dzieæmi w ich doros³ym ¿yciu. Jeœli nie
pomo¿emy lub zaszkodzimy, to bardzo trudno
to potem odwróciæ. Wtedy kszta³tuje siê to, co
decyduje o krêgos³upie psychicznym, moral-
nym cz³owieka. Najwa¿niejsze w rozwoju emo-
cjonalno-spo³ecznym s¹ pierwsze 3 lata ¿ycia,
póŸniej w³aœnie okres dojrzewania. Nie zbywaj-
my sytuacji zgryŸliwym stwierdzeniem: „hor-
mony jej/mu szalej¹”. Spójrzmy na ten okres
jako na czas, w którym nasze dziecko próbuje
okie³znaæ emocjonalne narzêdzia, które zapew-
ni¹ mu stabilnoœæ w normalnym doros³ym
¿yciu. Te reakcje i uczucia musz¹ siê „wypró-
bowaæ”. Rozwój dokonuje siê bowiem przez
kryzysy! Na pocieszenie dla rodziców znêka-
nych... trudnoœciami dojrzewania: takie zacho-
wania s¹ przejœciowe i mijaj¹. Tak naprawdê
stanowi¹ dla nas najwiêkszy sprawdzian.

K.S.: Ja dodam jeszcze od siebie, ¿e po ca³ym
tym zamieszaniu dostrzega siê najwyraŸniej
ka¿dy wysi³ek. A wdziêcznoœæ naprawdê pozo-
staje na ca³e ¿ycie.

Katarzyna Senkowska, lat 25Katarzyna Senkowska, lat 25Katarzyna Senkowska, lat 25Katarzyna Senkowska, lat 25Katarzyna Senkowska, lat 25

Co roku harcerze dbaj¹ o to, by na ka¿-
dym wigilijnym stole móg³ zap³on¹æ P³omieñ
Pokoju wprost z Groty Narodzenia w Betlejem.
Od 12 do 24 grudnia, podczas wêdrówki po
Polsce Betlejemski P³omieñ trafia do rodzin,
szkó³, koœcio³ów, urzêdów czy szpitali. 16 grud-
nia symboliczny p³omieñ przynieœli harce-
rze na Wigiliê Samorz¹dow¹, która odby³a
siê w Domu Ludowym w Wilczkowicach. Har-
cerze, roznosz¹c Betlejemski Ogieñ po ca³ej
gminie, nios¹ pokój oraz ideê braterstwa.

Akcja „Betlejemskie Œwiat³o Pokoju” zosta³a zor-
ganizowana po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,
w Austrii, jako czêœæ wielkich bo¿onarodzenio-
wych dzia³añ charytatywnych na rzecz dzieci
niepe³nosprawnych oraz osób potrzebuj¹cych.
Akcja nosi³a nazwê „Œwiat³o w ciemnoœci” i by³a
propagowana przez Austriackie Radio i Telewi-
zjê (ORF). Rok póŸniej patronat nad akcj¹ objêli
skauci austriaccy. Roznosili oni ogieñ z Betlejem
do ró¿nych instytucji, aby w czasie Bo¿ego Na-
rodzenia sta³ siê  ¿ywym symbolem pokoju, bra-
terstwa, nadziei i mi³oœci. Ka¿dego roku dziew-
czynka lub ch³opiec, wybrani przez ORF z grona
dzieci dzia³aj¹cych charytatywnie, odbieraj¹
Œwiat³o z Groty Narodzenia Pañskiego w Betle-
jem. Nastêpnie Œwiat³o jest transportowane do
Wiednia za poœrednictwem austriackich linii lot-

niczych. Jeœli ze
wzglêdu na skom-
plikowan¹ sytuacjê
w relacjach izrael-
sko-palestyñskich
zdarza³o siê, ¿e nikt
z Austrii nie móg³ odebraæ Œwiat³a w samym
Betlejem, wtedy dzieci izraelskie i palestyñ-
skie przewozi³y Ogieñ do Tel Awiwu, a nawet
do samego Wiednia. Przed œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumenicz-
na uroczystoœæ, podczas której P³omieñ jest
przekazywany mieszkañcom miasta i przed-
stawicielom organizacji skautowych z wielu
krajów europejskich. Zwi¹zek Harcerstwa Pol-
skiego do czasu wejœcia Polski do Unii Euro-
pejskiej odbiera³ Œwiat³o na przejœciu granicz-
nym na £ysej Polanie w Tatrach. Dziœ przeka-
zanie odbywa siê naprzemiennie raz w S³owa-
cji raz w Polsce. St¹d Œwiat³o wêdruje do har-
cerskiego oœrodka „G³odówka”, gdzie nastêp-
nie przez Kraków, Jasn¹ Górê rozprzestrzenia
siê po ca³ej Polsce, aby trafiæ za pomoc¹ r¹k
harcerek i harcerzy do wszystkich, którym bli-
skie jest przes³anie Betlejemskiego Œwiate³ka
Pokoju.

Ÿród³o: www.swiatlo.zhp.pl

Betlejemskie Œwiat³o Pokoju
w Brzeszczach

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ
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Londyn - stolica Wielkiej Brytanii, olbrzy-
mie miasto zamieszka³e przez blisko 7 milio-
nów ludzi, a zarazem cel naszej wycieczki koñ-
cz¹cej wielotygodniow¹ pracê nad projektem
„Welcome to London” napisanym i realizo-
wanym przez Stowarzyszenie Linqua w Brzesz-
czach we wspó³pracy z gimnazjami i szko³a-
mi podstawowymi naszej gminy. Finansowa-
nie projektu zawdziêczamy Polsko-Amery-
kañskiej Fundacji Wolnoœci a tak¿e Stowarzy-
szeniu Linqua i naszym rodzicom.

24 listopada 2010 roku wczesnym rankiem
wszyscy uczestnicy, ciekawi nowych wra-
¿eñ i podekscytowani perspektyw¹ pozna-
nia tak wielkiego miasta, zgromadzili siê
przy Oœrodku Kultury w Brzeszczach.
Jeszcze tylko zapakowanie baga¿u do
busa, po¿egnanie z rodzicami i... w dro-
gê! Po dotarciu na pyrzowickie lotnisko
i przejœciu odprawy, ciekawi i mo¿e nieco
zdenerwowani (dla wiêkszoœci z nas by³
to pierwszy lot samolotem), z niecierpli-
woœci¹ oczekiwaliœmy wejœcia na pok³ad
i lotu do Anglii. Trwaj¹cy oko³o pó³torej
godziny, spokojny i bezpieczny lot pozwo-
li³ z góry ogl¹daæ niesamowite widoki
i przepiêkn¹ panoramê miasta, co sprawi-
³o, ¿e nasza ciekawoœæ i chêæ poznania
Londynu wzros³a jeszcze bardziej. Po
wyl¹dowaniu na lotnisku London-Luton
przywita³o nas... bezchmurne niebo, s³oñce - a tak-
¿e przeraŸliwe zimno, które, wbrew pozorom,
wcale nie odebra³o nam radoœci z wycieczki.
PóŸniej wszystko potoczy³o siê ju¿ bardzo szyb-
ko: transfer na Victoria Station, przejazd niewy-
obra¿alnie zat³oczonym metrem, zakwaterowa-
nie w hotelu, który okaza³ siê byæ ca³kiem przy-
tulny, obiadokolacja i przejazd do Tower Hill.
Tam mieliœmy okazjê zobaczyæ olbrzymie za-
mczysko, Tower of London, zbudowane w 1078
roku dla Wilhelma Zdobywcy, gdzie do dziœ
przechowuje siê insygnia koronacyjne, a tak¿e
klejnoty i kosztownoœci królewskie. Nastêpnie
przeszliœmy mostem Tower Bridge i spacerowa-
liœmy wzd³u¿ Tamizy.
Dzieñ drugi up³yn¹³ pod znakiem zwiedzania ga-
lerii Madame Tussauds, popularnie nazywanej
Muzeum Figur Woskowych, gdzie mo¿na by³o
siê przyjrzeæ wielu znanym postaciom, m. in. ak-
torom, piosenkarzom, sportowcom czy polity-
kom. Najwiêksz¹ atrakcj¹ w tym muzeum by³o
chyba jednak przejœcie przera¿aj¹cym tunelem,
gdzie byliœmy straszeni przez upiornie ucharak-
teryzowanych aktorów, którzy swoim wygl¹dem
i zachowaniem powodowali, ¿e nikt z nas nie
wyszed³ stamt¹d nie krzycz¹c ani razu na ca³e
gard³o. Po zwiedzeniu galerii Madame Tussauds
udaliœmy siê metrem do Muzeum Historii Natu-
ralnej, gdzie podziwialiœmy bardzo interesuj¹ce
wystawy dotycz¹ce na przyk³ad biologii cz³o-
wieka czy wnêtrza ziemi, a tak¿e mieliœmy oka-
zjê zobaczyæ olbrzymie szkielety dinozaurów
i poznaæ stadia ich rozwoju. W Muzeum Histo-
rii Naturalnej znajduje siê te¿ wiele wyprawio-
nych okazów zwierz¹t, które swoimi gabaryta-
mi budzi³y wœród turystów respekt (mimo i¿ by³y
umieszczone za szklan¹ gablot¹), a czasem nie-

oczekiwane salwy œmiechu. Niestety, nie uda³o
nam siê zobaczyæ wszystkich ekspozycji, ponie-
wa¿ muzeum jest zbyt ogromne, a nas, chc¹cych
poznaæ jak najwiêcej zabytków, ogranicza³ czas.
Nastêpnie, porz¹dnie ju¿ zmêczeni, udaliœmy siê
do Pa³acu Kensington, którego nie uda³o siê nam
zwiedziæ, poniewa¿ przybyliœmy tam po czasie.
Obserwuj¹c zabytek ten z zewn¹trz i zdobywa-
j¹c informacje, kto go zamieszkiwa³, zobaczyli-
œmy samochód ochroniarski informuj¹cy o tym,
i¿ nale¿y opuœciæ teren parku, gdy¿, w przeciw-
nym razie, zostaniemy w nim zamkniêci. Spa-

cerkiem, jak to w parku, skierowaliœmy siê w stro-
nê wyjœcia i, jakie¿ by³o nasze zdziwienie, gdy
z daleka zobaczyliœmy stra¿ników zamykaj¹cych
bramy parku! Biegiem rzuciliœmy siê w stronê
wyjœcia, gdzie uprzejmi i wyraŸnie uradowani
ochroniarze wypuœcili nas, grupkê nieco zasko-
czonych turystów, którzy, gdyby w porê siê nie
zorientowali, zostaliby zamkniêci na terenie par-
ku Pa³acu Kensington a¿ do rana.
Dzieñ Trzeci. Zimno, zimno i jeszcze raz zim-
no! Zwiedzanie rozpoczêliœmy od przejazdu 
do stacji Charing Cross, sk¹d udaliœmy siê na
Trafalgar Square. Tam podziwialiœmy kolumnê
Nelsona, a tak¿e gmach Galerii Narodowej. Na-
stêpnie przeszliœmy tzw. Whitehall, czyli bia³¹
dzielnic¹, a po drodze uda³o siê nam zobaczyæ
fragment Downing Street i siedzibê premiera.
PóŸniej szliœmy obok Big Ben’a i Pa³acu West-
minsterskiego, który swoimi rozmiarami zrobi³
na nas olbrzymie wra¿enie. Zarówno gmach tego
pa³acu jak i Big Ben’a mogliœmy podziwiaæ po
przejœciu na po³udniowy brzeg Tamizy, a tak¿e
z London Eye, olbrzymiego „diabelskiego m³y-
na”, z którego rozpoœciera³ siê widok na niemal
ca³¹ panoramê Londynu. Powróciwszy na pó³-
nocny brzeg rzeki, zwiedziliœmy katedrê West-
minster Abbey, miejsce koronacji i pochówku
zacnych brytyjskich królów. Nastêpnie, ju¿ nie-
co zmêczeni, zjedliœmy obiad i przeszliœmy do
Buckingham Palace, miejsca urzêdowania obec-
nej brytyjskiej królowej, El¿biety II, gdzie spor¹
atrakcj¹ okaza³a siê byæ zmiana warty s³ynnych
angielskich stra¿ników pilnuj¹cych królewskie-
go pa³acu.
Dzieñ czwarty - ostatni. Nadal bardzo zimno!
Po œniadaniu udaliœmy siê do Muzeum Brytyj-
skiego mieszcz¹cego siê zaledwie kilka ulic od

naszego hotelu. Jest ono olbrzymie, a na zapo-
znaniu siê z jego eksponatami nie wystarczy³o-
by nawet kilka dni! Zwiedziwszy je, przeszli-
œmy s³ynn¹ dzielnic¹ Soho, gdzie olbrzymi¹
atrakcj¹ okaza³o siê niespodziewane spotkanie
bohaterów kultowego filmu Star Wars, które nie
mog³o zakoñczyæ siê bez pami¹tkowego zdjê-
cia. Nastêpnie przejechaliœmy do stacji Marble
Arch, sk¹d przeszliœmy do Hyde Parku na Spe-
aker’s Corner, w którym ka¿dy móg³ powiedzieæ
to, co chcia³, poniewa¿ z tego s³ynie to miejsce.
PóŸniej udaliœmy siê na obiad, a nastêpnie zo-
baczyliœmy katedrê œw. Paw³a, gdzie ksi¹¿ê Ka-
rol bra³ œlub z Dian¹, ksiê¿n¹ Walii. Zmarzniêci

i wyczerpani odebraliœmy z hotelu wa-
lizki i pospieszyliœmy w drogê na lotni-
sko Luton, sk¹d z kilkuminutowym
opóŸnieniem wylecieliœmy w drogê po-
wrotn¹.

Dziêki tej wycieczce ka¿dy z uczestni-
ków mia³ okazjê poznaæ najs³ynniejsze
miejsca niesamowitego miasta, jakim
jest Londyn. Uda³o nam siê zwiedziæ
bardzo wiele interesuj¹cych zabytków,
sporo siê nauczyæ, a zarazem obaliæ ste-
reotypy mówi¹ce o deszczowej londyñ-
skiej pogodzie, poniewa¿ mimo upior-
nego zimna przez ca³e cztery dni na bez-
chmurnym niebie goœci³o s³oñce. Ten
krótki pobyt w Londynie, oprócz zdo-
bycia wiedzy, umo¿liwi³ przyjemne
spêdzenie czasu w bardzo mi³ym gronie,

a tak¿e obfitowa³ w wiele przygód i wra¿eñ, któ-
re zawsze bêdê wspominaæ z uœmiechem na twa-
rzy. I na koniec przys³owie: „Kto jest zmêczony
Londynem, jest zmêczony ¿yciem”.

Uczennica kl III Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach.
Uczestniczka projektu Welcome to London.

Wszystkim Pañstwu, którzy w wyborach sa-
morz¹dowych tak licznie obdarzyliœcie mnie za-
ufaniem, serdecznie dziêkujê.
Rozpoczynaj¹cy siê rok to równie okazja, bym
wszystkim Mieszkañcom gminy Brzeszcze ¿yczy³
zdrowia i samych sukcesów w nowym 2011 roku.

Dy¿ury radnego pe³niê:
I wtorek miesi¹ca - Agenda Zamiejscowa Kance-
larii Urzêdu Marsza³kowskiego w Oœwiêcimiu
Ul. Œniadeckiego 21 w godz.15- 16.
III wtorek miesi¹ca - Biuro Poselskie Pani Pose³
Beaty Szyd³o - Jawiszowice os. Paderewskiego
18 w godz. 15-16.

Podziêkowania
Serdeczne podziêkowania rodzinie, s¹sia-
dom, przyjacio³om i znajomym za udzia³
w uroczystoœciach pogrzebowych naszej
Mamy œp. Aleksandry Wawro sk³adaj¹
córki.

M³odzi Brzeszczanie na wyspach

Spacer po Londynie

Klaudia RKlaudia RKlaudia RKlaudia RKlaudia Rybakybakybakybakybak

Og³oszenie

Radny WRadny WRadny WRadny WRadny Województwaojewództwaojewództwaojewództwaojewództwa
Ma³opolskiegoMa³opolskiegoMa³opolskiegoMa³opolskiegoMa³opolskiego
Zdzis³aw FilipZdzis³aw FilipZdzis³aw FilipZdzis³aw FilipZdzis³aw Filip
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Pajdokraci ¿ycz¹ ...

Kancelistka dzieciêcej wyobraŸniKancelistka dzieciêcej wyobraŸniKancelistka dzieciêcej wyobraŸniKancelistka dzieciêcej wyobraŸniKancelistka dzieciêcej wyobraŸni
Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Ju¿ na pocz¹tku gremium natrafi³o na nie-
jakie trudnoœci z ustaleniem kalendarza gru-
dniowych imprez.

Zamieszanie wywo³a³ podzia³
kompetencji dwóch wa¿nych oso-
bistoœci: Miko³aja (o przydomku
„Œwiêty”) oraz tzw. Anio³ka. Z po-
cz¹tkiem miesi¹ca prezenty przy-
nosi niew¹tpliwie ten pierwszy
(kwestia rózeg zosta³a w obradach
taktownie pominiêta…), ale póŸ-
niej zaczynaj¹ siê niejasnoœci: to
Miko³aj dwa razy rozdaje paczki?
(Barbara) To po co Anio³ek (Kacper)? Z powodu
zaistnia³ych w¹tpliwoœci bardzo przytomnie
stwierdzono (Szymon), ¿e najlepiej odwo³aæ siê
do solidnych Ÿróde³ zewnêtrznych, czyli przed-
szkolnej gazetki. Wszystkie oczy zwróci³y siê
wiêc na œcianê, gdzie wisia³ obrazek przedstawia-
j¹cy weso³e towarzystwo na dachu przy kominie.
Bez zbêdnej zw³oki i dalszych dyskusji ustalono
wiêc robocz¹ wersjê uchwa³y: na pewno za kol-
porta¿ prezentów odpowiedzialni s¹ zarówno
Anio³ek jak i Miko³aj (Dominika), z tym ¿e Anio-
³ek z uwagi na skrzyd³a ma szersze mo¿liwoœci
ca³orocznego monitoringu dzieciêcych uczynków
(Krzysztof). Sprawa nie jest jednak ostatecznie
rozstrzygniêta i czeka na poprawki po konsulta-
cji z organami rodzicielskimi w domach radnych.

Po zaciêtej dyskusji ustalono tak¿e, ¿e nastêpuj¹-
cym nied³ugo po Œwiêtach wa¿nym wydarzeniem
nie jest Dzieñ Babci (Maria, Klaudia), nie Dzieñ
Dziadka (Hanna, Krzysztof), ani nawet kusz¹cy
Dzieñ Dziecka (Eryk, Marcin, Jakub, Piotr, Han-
na), ale Sylwester, naturalnie zwi¹zany z nasta-
niem nowego roku. Definicja samego œwiêta oka-
za³a siê banalnie prosta, pod obrady wp³ynê³y
wiêc dalece powa¿niejsze wnioski dyskusyjne,
mianowicie: co doroœli mogliby w nowym roku
zmieniæ, w czym byæ lepsi ni¿ byli i, co równie
istotne, czego robiæ nie nale¿y? Generalnie po-
winni wiêc byæ mili (Szymon), lepiej gotowaæ
(Barbara), a w czasie wolnym pomagaæ dzieciom
w sprz¹taniu zabawek (co tak czêsto pozostaje
w sprzecznoœci z pogl¹dem rodzicielskim na ten
temat) (Dominika), a doros³ym w budowie do-
mów (Kacper). Co istotne, powy¿szy podpunkt
dotyczy równie¿ rozsypanych muszelek, które
niezwykle trudno wybiera siê z frêdzlowatych dy-
wanów (Aleksandra). Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
doroœli mogliby równie¿ lepiej œci¹gaæ zabawki
z wysokich miejsc, nie wspominaj¹c ju¿ o s³ody-
czach bezdusznie i z premedytacj¹ schowanych
na najbardziej odleg³ych odpod³ogowo pó³kach
w domu (Maria). Jedno z najwa¿niejszych: by nie
krzyczYli po dzieciach, ze wskazaniem na dzieci
ma³e, czyli w wieku przedszkolnym (Natalia) i by
nimi nie dyrygowali (Marcin). Doroœli bez-
wzglêdnie powinni równie¿ staraæ siê nie choro-
waæ (Klaudia) - bo mog¹ wierzyæ lub nie! - swo-
imi chorobami wywo³uj¹ niepokój w dzieciêcych
myœlach… Jeœli ju¿ maj¹, tak po¿¹dan¹ szczegól-
nie przez mêsk¹ czêœæ obraduj¹cego grona, mo¿-
liwoœæ prowadzenia du¿ych prawdziwych aut, by
robili to bezwypadkowo i nie wpadali w furiê na
widok karoserii nieznacznie (i nienaumyœlnie!)

zarysowanej sankami (Krzysztof). Pojawi³ siê tak-
¿e postulat doœæ zaskakuj¹cy: by doroœli nie no-

sili okularów (co mo¿e pozosta-
waæ w œcis³ym zwi¹zku z wcze-
œniejszym wnioskiem). By wie-
czorem czytali bajki, które siê nie
przerywaj¹ nawet jak dziecko za-
œnie (Kornelia). Znamienne, ¿e
poza standardow¹ czytankow¹ do-
branock¹ rodzice mogliby wiêcej
czasu poœwiêciæ na nauczanie
swych latoroœli… literek (Kac-
per). Jasno wynika z tego, ¿e na-
uka in…nn… inwiwiwualna jest

przez dzieci po¿¹dana i doceniana (Jakub). Jak
jednog³oœnie uchwalono, w przedszkolu te¿ przy-
jemnie siê tego wszystkiego uczyæ (!), ale z mam¹
i tat¹ to dopiero zabawa! Wkrótce posypa³y siê
kolejne wnioski o charakterze edukacyjnym: do
literek do³¹czy³a nauka liczenia, o sprecyzowa-
nym przedziale „do stu” (Natalia), a tak¿e prag-
matycznie przydatna umiejêtnoœæ rozpoznawania
godzin na zegarze (Marcin). Wa¿ne tak¿e, by do-
roœli siê sami odchudzali (Eryk), ale nie za bar-
dzo, i podlewali kwiatki (Aleksandra). By lepiej
uœwiadomili sobie, ¿e obrazki na pude³ku œnia-
daniowym MAJ¥ znaczenie i ¿e ch³opakom nie
wypada, nawet ten jeden jedyny raz, gdy w³asne
siê zepsu³o, pokazaæ siê w przedszkolu z ró¿o-
wym pude³kiem m³odszej siostry (Jakub). Poja-
wi³y siê równie¿ delikatne napomnienia z kuli-
narnej dziedziny dobrego wychowania: jeœli go-
œcie przyjad¹, to czemu nie poczêstowaæ ich te¿
tym najlepszym, schowanym wy³¹cznie dla do-
mowników, schabem ze œliwkami, by oszczêdziæ
potem (sobie, szanowny Doros³y) kompromitu-
j¹cych pytañ dziecka przy stole: kiedy rzeczony
pyszny schab na rzeczonym stole ma zamiar siê
pojawiæ (Kacper). Jako ¿e jest to w mocy doro-

s³ych, wyp³yn¹³ te¿ postulat dokarmiania i przy-
garniania zwierz¹tek, które znajd¹ siê g³odne i bied-
ne. Dotyczy to na przyk³ad dzików, które na pew-
no bardziej komfortowo ni¿ w zimnym lesie czu-
³yby siê w przydzielonej sobie czêœci pokoju dzie-
ciêcego (Natalia). Doroœli powinni te¿ jeszcze
czêœciej odwiedzaæ babciê (£ucja). W kwestiach
rzeczy ostatecznych: by modlili siê za zmar³ych
(Dominika), jak zwierz¹tko zachoruje i umrze to
zakopywali je do grobu (Natalia), a tak¿e by przy-
nosili wiêcej kwiatków na cmentarz, by by³o we-
selej tym, co tam le¿¹ (Barbara). Nie zabrak³o tak-
¿e wniosku o poszanowanie natury (Stanis³aw)
i niezwykle zdroworozs¹dkowego w zamkniêtych
zim¹ pomieszczeniach: œwie¿ego powietrza dla
wszystkich! (Kacper). Pojawi³ siê równie¿ postu-
lat ¿yczeniowy: by doroœli wiêcej zarabiali (Kor-
nelia), wi¹¿¹cy siê zapewne ze wzrastaj¹cym pro-
centem wyp³aty przeznaczonym na zabawki.
Doroœli nie powinni tak¿e odchodziæ od garnka
jak coœ gotuj¹ (Jakub), a w czasie przedœwi¹tecz-
nym znaleŸæ czas na WSPÓLNE ozdabianie cho-
inki, bo nie po to siê cz³owiek tyle naharuje
w przedszkolu nad ozdobami, by je potem samot-
nie musieæ wieszaæ (Piotr).
Obrady zakoñczono ogólnym stwierdzeniem:
doroœli powinni byæ bardziej szczêœliwi (Justy-
na), do którego do³¹cza siê równie¿ protokolant-
ka z ostatnim, najszczerszym noworocznym
¿yczeniem: Drodzy Pañstwo, ws³uchajcie siê w nie-
raz brzmi¹ce zabawnie, jednak prawdziwie szla-
chetne i g³êboko empatyczne przemyœlenia Wa-
szych pociech. Jak widaæ, czasem naprawdê nie-
wiele potrzeba (czasu, uwagi), by uszczêœliwiæ
ma³ego cz³owieka, a zale¿y to wy³¹cznie od Was.
W³aœnie podobnej wra¿liwoœci ¿yczê Wam w No-
wym Roku najmocniej, zdaj¹c sobie sprawê, w jak
cudowny sposób zaowocuje…

Wiedza to inwestycja, której nikt nam nie
zabierze. To dewiza, która przyœwieca wielu na-
szym uczniom. Najlepszych z nich  doceniaj¹
równie¿ w³adze pañstwa widz¹c w nich filary
przysz³oœci.

W naszych szko³ach
ponadgimnazjalnych
mamy mistrzów na-
uki, uhonorowanych
Stypendium Prezesa
Rady Ministrów. S¹
to: Damian Pluciñski -
uczeñ III klasy techni-
kum górniczego Po-
wiatowego Zespo³u nr
6 Szkó³ Zawodowych
i Ogólnokszta³c¹cych
im. prof. Kazimierza
Bielenina w Brzeszczach oraz Angelika Szarek -
uczennica IV klasy technikum hodowli koni Po-
wiatowego Zespo³u nr 7 Szkó³ Agrotechnicznych
i Zawodowych w Jawiszowicach. Zostali oni uho-
norowani dyplomami uznania nadanymi przez

premiera Rzeczypospolitej, które 15 grudnia 2010
roku w Krakowie w imieniu premiera wrêczy³ im
Ma³opolski Kurator Oœwiaty, który gratuluj¹c
m³odym intelektualistom mówi³ o podnoszeniu

poprzeczki wymagañ wo-
bec siebie. Warto w tym
miejscu przypomnieæ
opiniê o szkole ks. prof.
J. Tischnera - „ zawsze
uwa¿a³em, ¿e pierw-
szym zadaniem szko³y
jest uczyæ, nie wycho-
wywaæ i spiera³em siê
na ten temat z wieloma
nauczycielami. By³em
zdania, ¿e wychowuje
siê poprzez uczenie.
Gdybym mia³ wybraæ
miêdzy dobrym nauczy-

cielem a dobrym wychowawc¹, wybra³bym na-
uczyciela”. Ten sukces naszych uczniów jest
dzie³em ich ambicji i pracy, pracy szkó³ i wy-
chowania w rodzinie.

Józef  StolarczykJózef  StolarczykJózef  StolarczykJózef  StolarczykJózef  Stolarczyk

M³odzi mistrzowie nauki uhonorowani
stypendiami Prezesa Rady Ministrów

Stypendyœci
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Czytelnictwo

Wanda Chotomska

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

Je¿eli to co czytamy w dzie-
ciñstwie, ma wp³yw na to, jacy
jesteœmy w przysz³oœci, warto
poznawaæ ulubione ksi¹¿ki, te
wyj¹tkowe, zapamiêtane na
wiele, wiele lat.

Tym razem do rozmowy o czyta-
niu i ulubionej ksi¹¿ce z dzieciñ-
stwa, zaprosiliœmy El¿bietê Sta-
churê - w³aœcicielkê salonu fry-
zjerskiego „Gabriel” na Osiedlu
Paderewskiego.

Ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñstwa
i dlaczego ta?

W dzieciñstwie bardzo du¿o bajek pozna³am dziê-
ki mojemu tacie, który wieczorami opowiada³
nam przeró¿ne historie. W wiêkszoœci by³y to hi-
storie wymyœlane przez niego - czy to o jakichœ
królewnach, czy o dziewczynce, która by³a bar-
dzo grzeczna, s³ucha³a mamusi i tatusia. G³ów-
nie chodzi³o mu o to, ¿eby zwróciæ nasz¹ uwagê
na bycie grzecznymi. To by³y takie edukacyjne
bajki z myœl¹ o nas, aby pokazaæ nam, jak siê
powinno zachowywaæ. Opowiada³ nam równie¿
historie ju¿ znane - najbardziej utkwili mi w pa-
miêci „Jaœ i Ma³gosia”.
A pierwsz¹ ksi¹¿k¹ któr¹ przeczyta³am sama, by³a
„Ania z Zielonego Wzgórza”. Lubiê ksi¹¿ki
o codziennym ¿yciu, o uczuciach, ksi¹¿ki, które

zawieraj¹ jakiœ sens. A ta
ksi¹¿ka w³aœnie taka jest. Bê-
d¹c ma³¹ dziewczynk¹, bardzo
lubi³am kolorowaæ, odrysowy-
waæ, wiêc w domu pe³no by³o
malowanych przeze mnie por-
tretów Ani.

Dlaczego warto czytaæ?

Dziêki czytaniu cz³owiek za-
czyna zauwa¿aæ drugiego
cz³owieka, potrafi lepiej go
zrozumieæ. Ka¿dy ma jakieœ
problemy - rodzinne, osobiste.
A w ksi¹¿kach jest w³aœnie to

opisywane. Okreœli³abym to jednym zdaniem -
czytanie pomaga zrozumieæ drugiego cz³owieka.

Czytam teraz

Moj¹ ulubion¹ autork¹ jest Nora Roberts. Prze-
czyta³am bardzo du¿o jej powieœci. S¹ to ksi¹¿ki
przewa¿nie o ¿yciu, o rodzinie, autorka opisuje
przeró¿ne problemy, pora¿ki, a ja w³aœnie lubiê
ksi¹¿ki, które opisuj¹ uczucia ludzi.

Równie¿ czytelników Odg³osów Brzeszcz, za-
praszamy do podzielenia siê z nami swoimi
wspomnieniami o ukochanej ksi¹¿ce dzieciñ-
stwa, tak bardzo wyj¹tkowej, ¿e zapamiêtanej
do dzisiaj.

Sympatyczna para Julek i Julka - bohate-
rowie serii popularnych ksi¹¿eczek, ciesz¹ siê
du¿¹ popularnoœci¹ wœród dzieci i rodziców
uczestnicz¹cych w spotkaniach w Bibliotece
G³ównej OK. W tym roku szkolnym postano-
wiliœmy kontynuowaæ cykl spotkañ, tym razem
pod has³em „Z Julkiem i Julk¹ poznajemy
œwiat wiedzy - spotkania dla tych, którzy lubi¹
wiedzieæ”.

Na pierwszym spotkaniu w Bibliotece G³ównej,
poznawaliœmy ró¿ne œrodki lokomocji - lataliœmy
samolotem a nawet zrobiliœmy samoloty katapul-
ty. W listopadzie wybraliœmy siê do krainy cieni
- by³ teatrzyk, a w nim „cieniowe zagadki”.
Ka¿dy mia³ okazjê stworzyæ w³asnego potwor-
ka, a potem pokazaæ go wszystkim uczestnikom
spotkania i przekonaæ siê jak wygl¹da jego cieñ.
W grudniu bawiliœmy siê kulinarnie - próbowali-
œmy odpowiedzieæ na pytanie, czy rodzynki po-
trafi¹ skakaæ oraz sprawdziliœmy czy za pomoc¹
octu, mo¿na napompowaæ balonik. Dzia³aliœmy te¿
plastycznie - ka¿dy sklei³ œwi¹tecznego anio³ka.

Julek i Julka ciesz¹ siê te¿ du¿ym zainteresowa-
niem w Bibliotece Publicznej w Przecieszynie.
Na jesiennym spotkaniu wspólnie zrobiliœmy
piêknego je¿a oraz malowaliœmy opuszkami pal-
ców. W listopadzie bohaterem spotkania by³ miœ
- na buzi ka¿dego dziecka pojawi³y siê w¹sy
i czarna kropka na nosie. Na g³owie zaœ „misio-
we uszy”. By³y zabawy i zagadki oraz misiowy
smako³yk, czyli andrut z miodzikiem. Na spotka-
niu przy choince nie zabrak³o niespodzianek,
zapachów i smaków œwi¹t. Zagadki znalaz³y siê
w skarpetkach i worku œw. Miko³aja. Wspólnie
wykonaliœmy œwi¹teczne ozdoby - d³ugi ³añcuch,
pawie oczka i inne œwiecide³ka. Bawili siê rów-
nie¿ doroœli - ich zadaniem by³o odgadn¹æ prze-
ró¿ne zapachy: cynamonu, goŸdzików, kawy,
imbiru i inne.
Zapraszamy na najbli¿sze spotkania: 17 stycznia
o godz. 17.00 w Bibliotece G³ównej oraz 20 stycz-
nia o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej w Prze-
cieszynie.

Z Julkiem i Julk¹
poznajemy œwiat wiedzy

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

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

El¿bieta Stachura

Misie opanowa³y bibliotekê w PrzecieszynieEksperyment balonowy

Wspólnie z je¿emCo tak pachnie... zadanie dla rodziców

Dzieci i potworki

Opuszkowe malunki
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Kolejne œwiêta Bo¿ego Narodzenia za nami,
radoœæ narodzenia, zaduma nad kolêd¹ dla nie-
obecnych, siarczysty mróz i ciep³o domowego ko-
minka. Zgo³a inaczej œwiêtujemy nadejœcie no-
wego roku.
To czas podsumowania mijaj¹cych i plany na nad-
chodz¹ce dwanaœcie miesiêcy. Sylwester to dzieñ
mocnych postanowieñ, w tym dniu deklarujemy
rzucenie palenia, dietê, która zamieni nasze cia³o
w greckie bóstwo, letni wypoczynek zamiast re-
montu i malowania w domu, generalnie chodzi
o to, by nadchodz¹cy rok by³ lepszy, a mo¿e na-
wet prze³omowy w naszym szarym i znudzonym
codziennoœci¹ ¿yciu. Tak siê sk³ada, ¿e równie¿
samorz¹dowo mamy czas nowych wyzwañ, pla-
nów i zamierzeñ. Opad³ bitewny kurz kampanii
wyborczej, ju¿ tylko gdzieniegdzie spotkaæ mo¿-
na pozosta³oœci plakatów i ulotkowego konfetti.
Jak w ka¿dych wyborach s¹ indywidualni zwy-
ciêzcy i pokonani, jednak z punktu widzenia spo-
³ecznoœci lokalnej, gminy, powiatu, czy woje-
wództwa pe³na ocena naszych decyzji podjêtych
kart¹ wyborcz¹, bêdzie mo¿liwa dopiero po up³y-
wie rozpoczynaj¹cej siê kadencji samorz¹du.
Myœlê, ¿e nowy rok i nowa kadencja w³adz sa-
morz¹dowych to dobry czas na postanowienia
zmian rzek³bym zasadniczych i ustrojowych. Co
z kadencyjnoœci¹ w samorz¹dach, czy obecna or-

dynacja wyborcza jest optymalna, jak samorz¹du
zbytnio nie upartyjniaæ a jednoczeœnie ograniczyæ
wysyp powo³ywanych okazjonalnie komitetów
wyborczych? Decyzje w tych sprawach podejmu-
je parlament, ale w roku wyborów do Sejmu i Se-
natu z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mo¿na
przyj¹æ, ¿e nasi parlamentarzyœci zajmowaæ siê
bêd¹ w najbli¿szym czasie g³ównie sob¹. Nie
wszystko jednak da siê zwaliæ na przys³owiow¹
górê i mitycznych onych. To nie ustawami prze-
konamy wielu mieszkañców, ¿e mandat radnego
nie ma li tylko wymiaru diety i finansowej syne-
kury. Czy pog³oski o rodzinno-towarzyskich uk³a-
dach, plecach i znajomoœciach, nagradzaniu mier-
nych ale wiernych, wyssane s¹ tylko z palca. Ide-
alna w³adza, biurokracja i spo³eczeñstwo to idea,
sen i utopia filozofów, czy jednak nie warto doko-
nywaæ zmian i wyci¹gaæ wniosków. Miernikiem
spo³ecznej akceptacji samorz¹dowych ojczyzn jest
i bêdzie wyborcza frekwencja, ta na listach kan-
dydatów jak i ta przy urnach, a wybory samorz¹-
dowe ju¿ za niespe³na cztery lata.

Uczniowie z Powiatowego Zespo³u Nr 3
Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych
w Oœwiêcimiu zajêli drugie miejsce w ma³opol-
skim konkursie dla szkó³ ponadgimnazjalnych
debat oksfordzkich „M³odzi Ma³opolanie Roz-
mawiaj¹”.

Konkurs zosta³ zorganizowany przez Federa-
cjê Zwi¹zków Gmin i Powiatów RP. Jego ce-
lem by³o podniesienie œwiadomoœci na temat
samorz¹du terytorialnego oraz budowanie po-
staw patriotycznych wœród m³odzie¿y. Konkurs
zorganizowano w ramach programu „Warto
pamiêtaæ” 2010. Liderem zespo³u powiatowej
Trójki by³ absolwent brzeszczañskiego Gimna-
zjum nr 1, mieszkaniec Jawiszowic, Jakub
Krzywolak. Wspólnie z Krystian¹ Drzy¿d¿yk
IIc LO i Karolin¹ Jaros IIc LO (pod opiek¹ na-
uczyciela Katarzyny Kapciñskiej-Czerniak)
w æwieræfinale pokonali ZSS z Nowego S¹cza
- w debacie na temat „Samorz¹d uczniowski do-
brze przygotowuje do pracy w samorz¹dzie te-
rytorialnym” - natomiast w pó³finale Kolegium
Europejskie z Krakowa. Dru¿yna powiatowej
Trójki mia³a wtedy bardzo trudne zadanie: za-
przeczyæ tezie, ¿e „Samorz¹d Terytorialny two-
rzy przestrzeñ dla aktywnych obywateli”. W fi-
nale, który odby³ siê 9 listopada 2010 r. w sali
obrad Rady Miasta Krakowa w Pa³acu Wielo-
polskich, w ostatniej debacie przedstawiciele
oœwiêcimskiej szko³y zmierzyli siê z I LO z Boch-
ni. W ocenie ekspertów Marka Szczepanka
(TVP3), Piotra Legutki (redaktora naczelnego
„Dziennika Polskiego”), Micha³a KuŸmiñskie-
go („Tygodnik Powszechny”) oraz Wojciecha
Stañczyka („Wspólnota Ma³opolska”) zdecydo-
wanie wygra³a dru¿yna naszego powiatu, jed-
nak o ostatecznym wyniku decydowa³y g³osy

krakowskiej publicznoœci. Uczniowie w³o¿yli
bardzo du¿o pracy w przygotowanie wszystkich
debat. Spotykali siê przedstawicielami samorz¹-
dów powiatu oœwiêcimskiego i pos³ami Ziemi
Oœwiêcimskiej. By³a to dla nich jedyna okazja
poznania warsztatu pracy na wspomnianych sta-
nowiskach jak równie¿ pog³êbienia wiedzy na
temat pracy samorz¹du terytorialnego, szczegól-
nie w naszym powiecie. Przyk³ady podawane
przez samorz¹dowców mogli wykorzystaæ pod-
czas debat. Przed fina³em „Decentralizacja w³a-
dzy sprzyja lepszemu zarz¹dzaniu pañstwem”

dru¿yna Trójki mia³a okazjê uczestniczyæ w zor-
ganizowanym przez dyrektor PZ Nr 3 Gra¿ynê
Gaw³owsk¹ spotkaniu z wicestarost¹ oœwiêcim-
skim J. Krawczykiem i pos³em J. Chwierutem. J.
Krawczyk przedstawi³ m³odzie¿y plusy i minusy
decentralizacji w³adzy w samorz¹dzie ze wska-
zaniem na tak. Pose³, opowiadaj¹c o swoim do-
œwiadczeniu, przybli¿y³ dok³adnie ideê decentra-

lizacji w³adzy w sa-
morz¹dzie terytorial-
nym z innej perspek-
tywy. 9 listopada
2010 r. w krakow-
skim Pa³acu Wielo-
polskich podczas fi-
na³u m³odym przed-
stawicielom powiatu
kibicowali wicesta-
rosta Józef Kraw-
czyk oraz dyrektor
PZ nr 3STiO Gra¿y-
na Gaw³owska.
- W³o¿yliœmy du¿o
pracy, przygotowali-

œmy siê bardzo solidnie, lepiej ni¿ niejeden na
maturê i jesteœmy trochê rozczarowani, tym
bardziej, ¿e wygraliœmy w oczach ekspertów
a niestety nie w opinii publicznoœci. Czujemy
siê jednak moralnymi zwyciêzcami, a ja cie-
szê siê bardzo, ¿e zauwa¿yli nas eksperci i to
daje nam satysfakcjê” - podsumowuje Jakub
Krzywolak, lider dru¿yny.

http://wartopamietac.info/category/mlodzi-malo-
polanie/

Noworoczne postanowienia

zdzislawfilip.plzdzislawfilip.plzdzislawfilip.plzdzislawfilip.plzdzislawfilip.pl

Magdalena MitekMagdalena MitekMagdalena MitekMagdalena MitekMagdalena Mitek

M³odzi samorz¹dowcy ze swoimi nauczycielami

M³odzi Ma³opolanie
Rozmawiaj¹

Kary grzywny i zakazy stadionowe - to
kary jakie spotka³y 10 pseudokibiców, którzy
zak³ócili ³ad i porz¹dek podczas meczu hokeja
na lodzie, który odby³ siê w oœwiêcimskiej hali
lodowej w dniu 29.10.2010 r.

Imprezy o charakterze sportowym ciesz¹ siê du-
¿ym zainteresowaniem kibiców, dla ich bezpie-
czeñstwa oœwiêcimska Policja podejmuje dzia³a-
nia zmierzaj¹ce do ograniczenia b¹dŸ wyelimi-
nowania wszelkich przypadków naruszenia ³adu
i porz¹dku, a przede wszystkim czynów o cha-
rakterze chuligañskim. W ostatnim okresie takich
naruszeñ by³o kilka m. in. w dniu 28 wrzeœnia br.
policjanci zatrzymali dwóch mieszkañców Oœwiê-
cimia, którzy na meczu hokejowym posiadali na-
poje alkoholowe w postaci piwa. Sprawcy zosta-
li os¹dzeni w trybie przyspieszonym, a S¹d orzek³
wobec nich karê grzywny oraz 2 lata zakazu sta-
dionowego. Ostatnie, o wiele powa¿niejsze zda-
rzenie mia³o miejsce w dniu 29.10.br., równie¿
podczas meczu hokeja na lodzie. W tej sprawie
policjanci nieco d³u¿ej, lecz równie¿ skutecznie
przeprowadzili postêpowanie, w trakcie którego
ustalono i zebrano dowody przeciwko 19 spraw-
com zak³ócenia ³adu i porz¹dku. Wobec 10 pseu-
dokibiców ju¿ zapad³y wyroki: kary grzywny oraz
zakazy stadionowe od 2-4 lat, wi¹¿¹ce siê ze

Oœwiêcim - 10
pseudokibiców ju¿
z zakazami, 9 kolejnych
czeka na wyrok s¹du

-
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stawieniem siê w jednostce Policji ka¿dora-
zowo podczas trwania meczu. Kolejnych 9
pseudokibiców czeka na wyrok s¹du.
W zwi¹zku z powy¿szym informujemy, i¿
zgodnie z Ustaw¹ o bezpieczeñstwie imprez
masowych, osoby obecne na imprezie maso-
wej maj¹ obowi¹zek zachowywaæ siê w spo-
sób nie zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu innych
osób, a w szczególnoœci przestrzegaæ przepi-
sów prawa, postanowieñ i regulaminów obiek-
tu i imprezy. Osobom obecnym na imprezie
masowej zabrania siê wnoszenia i posiadania
w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych

Komenda PolicjiKomenda PolicjiKomenda PolicjiKomenda PolicjiKomenda Policji
w Oœwiêcimiuw Oœwiêcimiuw Oœwiêcimiuw Oœwiêcimiuw Oœwiêcimiu

4 lutego (sala widowiskowa; godz.16.00)
POPISY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH
uczniów z Ogniska Muzycznego Metrum

FERIE Z OŚRODKIEM KULTURY

1 lutego (godz. 10.00-14.00) - Klub PIWNICA
FREE CULTURE - gry planszowe - rozgrywki indy-
widualne i grupowe
COŚ Z NICZEGO - Zajęcie plastyczne (godz.10.00;
sala nr 30)
2 lutego - Klub PIWNICA FREE CULTURE
WARSZTATY Z BIŻUTERIĄ (godz. 10.00-14.00)
PRACOWNIA CERAMICZNA - zajęcia ceramicz-
ne (godz.17.00)
3 lutego - zajęcia plastyczne (godz.10.00 sala 40)
Klub PIWNICA FREE CULTURE - TURNIEJ SZA-
CHOWY (godz. 16.00-20.00).
PRACOWNIA CERAMICZNA - zajęcia ceramicz-
ne (godz.17.00).
4 lutego - COŚ Z NICZEGO - Zajęcie plastyczne
(godz. 10.00; sala nr 30)
OTWARTE ZAJĘCIA RYTMICZNO- TANECZNE
(godz. 11.30; sala widowiskowa)
Klub PIWNICA FREE CULTURE - TURNIEJ TE-
NISA STOŁOWEGO (godz. 16.00-20.00)
7 lutego - ZABAWY INTEGRACYJNE (godz.10.00;
sala widowiskowa)
Klub PIWNICA FREE CULTURE - SPOTKANIA IN-
TEGRACYJNE (godz. 10.00- 14.00)
7 lutego (Biblioteka Główna; godz. 11.00 i 13.00)
FERIE W BIBLIOTECE: warsztaty teatralne z Kata-
rzyną Kopczyk - aktorką Teatru Groteska w Krakowie
10 lutego (sala widowiskowa; godz.15.00)
ŚNIEŻNE OPOWIEŚCI - Spektakl agencji artystycz-
nej KANON z Krakowa. Bilet: 10 zł. Zapraszamy
dzieci powyżej 7 lat na otwarte zajęcia.

Zapowiedzina luty

15 stycznia (Hala Sportowa; godz. 11.00)
MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI JUNIORÓW W LEK-
KIEJ ATLETYCE

17 stycznia (Biblioteka Główna; godz. 17.00)
Z JULKIEM I JULKĄ POZNAJEMY ŚWIAT WIEDZY,
SPOTKANIA DLA TYCH, KTÓRZY LUBIĄ WIEDZIEĆ
„W kosmosie” - zapraszamy dzieci w wieku 5-7 lat

18 stycznia (Biblioteka Publiczna w Jawiszowicach;
godz. 13.15)
MIKOŁAJEK POZNAJE ODKRYCIA I WYNALAZKI

20 stycznia (Hala Sportowa; godz.18.30)
ZUMBA w Brzeszczach - najnowszy trend w fitness,
hit w USA, obecnie podbija Europę; lekcję pokazową
prowadzi licencjonowana instruktorka zumby Kasia
Straszyńska.

20 stycznia (Biblioteka Główna; godz. 19.00)
STRACHY NA LACHY - Godzina z duchami między
bibliotecznymi półkami - dla tych, którzy lubią się
bać i rozwiązywać zagadki, zapraszamy dziewczę-
ta z klas III – VI

21 stycznia (Biblioteka Główna; godz. 19.00)
STRACHY NA LACHY - Godzina z duchami między
bibliotecznymi półkami - dla tych, którzy lubią się
bać i rozwiązywać zagadki, zapraszamy chłopców
z klas III – VI

23 stycznia (Hala Sportowa; godz.11.00)
MISTRZOSTWA ŚLĄSKA JUNIORÓW I SENIORÓW
W LEKKIEJ ATLETYCE

24 stycznia (Biblioteka Główna; godz. 17.00)
ROZMOWY NIE TYLKO O KSIĄŻKACH - Klub za-
prasza na kolejne spotkanie „Wspomnień czar: lata 50-
te i 60-te”

25 stycznia (sala nr 30; godz. 17.00)
DOBRO POZOSTAWIA TRWAŁY ŚLAD - Spotkanie
w Klubie Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej PIÓ-
ROMANI

28 stycznia (sala widowiskowa; godz.18.00)
KONCERT NOWOROCZNY
W programie:
OSKARDY 2010 - WRĘCZENIE NAGRÓD BURMI-
STRZA BRZESZCZ

9 stycznia (sala widowiskowa OK., godz. 15.00)
XIX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY
Dnia 9 stycznia 2010 r. 120 wolontariuszy Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy wyruszy na ulice Gminy
Brzeszcze, aby przeprowadzić uliczną zbiórkę pienię-
dzy na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urolo-
gicznymi i nefrologicznymi. Sztab XIX Finału WOŚP
utworzony został w Urzędzie Gminy przy ulicy Kościel-
nej 4. Organizatorem akcji jest Młodzieżowy Parlament
Gminy Brzeszcze przy współudziale Urzędu Gminy,
Gminnego Zarządu Edukacji, Ośrodka Kultury i Grupy
Charytatywni.pl, Klub Wolontariusza Pomocna Dłoń.
Wolontariusze są uczniami szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponad gimnazjalnych a ich opiekunami
nauczyciele i pracownicy Ośrodka Kultury. Każdy wo-
lontariusz ma identyfikator z hologramem i puszkę.

15.00-17.00 MINI TALENT SHOW; Pokazy młodych
talentów oraz zaproszonych grup tanecznych, licyta-
cje (wejście 2zł.)
17.00-17.45 Przed budynkiem OK POKAZY RATOW-
NICTWA MEDYCZNEGO w wykonaniu grupy GPM
Jawiszowice, pokaz wozów i sprzętu strażackiego
18.00-18.40 Sala widowiskowa KONCERT ZESPO-
ŁÓW RATELS, INTERVIEW (wejście 2 zł)
19.50-20.15 OK ŚWIATEŁKO DO NIEBA (przed bu-
dynkiem OK)
20.15-22.10 KONCERT ZESPOŁÓW PSYCHODELIC
SEXY FUNK (Sala widowiskowa; wejście 2 zł) Ponad-
to sprzedaż ciast, pokaz sprzętu otrzymanego w ra-
mach akcji „Stop Powodziom”

9 stycznia (Kościół Matki Bożej Bolesnej w Jawiszo-
wicach; godz.18.45)
Parafia Matki Bożej Bolesnej oraz Chór Canticum No-
vum zapraszają na SPOTKANIE Z KOLĘDĄ. Kolę-
dować będą Chór Parafii św. Marcina z Pisarzowic,
Chór Parafii św. Marcina z Jawiszowic, zespół Tę-
cza, Dziecięcy zespół Pieśni i Tańca Iskierki, Iskier-
kowa Familia, Chór Urbanum z Brzeszcz, Chór Can-
ticum Novum

10 stycznia (Biblioteka Główna; godz. 17.00)
BAŚNIOWE CZYTANKI - zapraszamy wszystkich mi-
łośników baśni od lat 6

10 stycznia (hol dolny; godz. 18.00)
POSZUKIWACZE SŁOŃCA - pokonkursowa wysta-
wa i wernisaż prac osób chorych onkologicznie

Kalendarium przedsiêwziêæ
w styczniu

KONCERT CHÓRU CAMMINANDO  z Gimnazjum
z Osieka

31 stycznia (sala widowiskowa; godz.10.00)
ZABAWY INTEGRACYJNE
OTWARTE ZAJĘCIA RYTMICZNO-TANECZNE
(godz.11.30; sala widowiskowa)
Klub PIWNICA FREE CULTURE - SPOTKANIA IN-
TEGRACYJNE (godz. 10.00-14.00)

31 stycznia (Biblioteka Główna; godz. 11.00 i 13.00)
FERIE W BIBLIOTECE - Warsztaty z Łukaszem Za-
bdyrem, krakowskim ilustratorem i autorem komiksów.
Szczegóły w bibliotece.

Od 31.01 do 13.02 ZAJĘCIA DLA DZIECI Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO.
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od lat 3 na zaję-
cia z języka angielskiego. Nauka odbywa się poprzez
gry słowne, pamięciowe i ruchowe, zagadki, naukę pio-
senek i inne formy przekazywania dzieciom podstaw
języka. Zajęcia w ferie gratis!

Więcej szczegółów znajdziecie na plakatach i stronie
internetowej www.ok.brzeszcze.pl

przedmiotów, materia³ów wybuchowych, wy-
robów pirotechnicznych, materia³ów po¿aro-
wo niebezpiecznych, napojów alkoholowych,
œrodków odurzaj¹cych lub substancji psycho-
tropowych. Sprawca powy¿szych wykroczeñ
mo¿e liczyæ siê nie tylko z kar¹ aresztu, ogra-
niczenia wolnoœci lub grzywny nie ni¿szej ni¿
1000 z³, ale równie¿ s¹d mo¿e wobec niego
orzec œrodek karny w postaci zakazu wstêpu
na masow¹ imprezê sportow¹ na okres od 2
do 6 lat.

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

Og³oszenie drobneOg³oszenie drobneOg³oszenie drobneOg³oszenie drobneOg³oszenie drobne
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Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK

Repertuar
07-08.01.2011
godz.18.00, 20.00 - OPOWIEŚCI Z NARNII: PODRÓŻ
WĘDROWCA DO ŚWITU 3D
09-10.01.2011 nieczynne
11-12.01.2011
godz. 18.00, 20.00 - OPOWIEŚCI Z NARNII: PODRÓŻ
WĘDROWCA DO ŚWITU 3D
13.01.2011
godz. 16.00 KINO SENIORA - JAŚNIEJSZA OD
GWIAZD
godz. 18.00, 20.00 - OPOWIEŚCI Z NARNII: PODRÓŻ
WĘDROWCA DO ŚWITU 3D
14-16.01.2011
godz. 17.30, 20.00 - TRON: DZIEDZICTWO 3D (USA, 10)
17.01.2011 nieczynne
18-20.01.2011
godz. 17.45, 20.00 - TRON: DZIEDZICTWO 3D
21-23.01.2011
godz. 17.00, 18.45, 20.30 - OCH KAROL (Polska, 15)
24.01.2011 nieczynne
25.01.2011
godz. 17.00, 18.45, 20.30 - OCH KAROL
26.01.2011
godz. 18.00, 20.00 - OCH KAROL
27.01.2011
godz. 17.00, 18.45, 20.30 - OCH KAROL
28.01.2011
godz. 14.00 OCH KAROL
29-30.01.2011
godz. 17.00, 18.45, 20.30 - OCH KAROL
31.01.2011 nieczynne

BórBórBórBórBór
21.01 Wyjazd na „Jasełka” do Teatru im. A. Mickiewi-
cza w Cieszynie; zaprasza Klub Emerytów i Seniorów.
22.01 Karnawałowy bal maskowy dla dzieci; zaprasza
Samorząd Mieszkańców i DL (15.00).
29.01 Dzień Babci i Dzień Dziadka; zaprasza Klub Eme-
rytów i Seniorów, KGW i DL (17.00).
31.01-11.02 Ferie zimowe: proponujemy wyjazd na lo-
dowisko, kulig, zajęcia plastyczne itp.

WilczkowieWilczkowieWilczkowieWilczkowieWilczkowie
12.01 Spotkanie opłatkowe w Kole Gospodyń Wiejskich
(17.00).
14.01 Zabawa karnawałowa dla dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Skidziniu
20.01 „W zimowej szacie” - konkurs recytatorski dla
dzieci i młodzieży (16.00).
31.01-11.02 Ferie zimowe: proponujemy wyjazd na lo-
dowisko, kulig, zajęcia plastyczne itp.

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
Biblioteka zaprasza na zajęcia:
14.01 Galeria Młodych (17.00).
20.01 Rozczytaj swoje dziecko z Julkiem i Julką (17.00).
26.01 Spotkanie pod literką - zajęcia dla przedszkola-
ków (10.00).
Huragan Babski zaprasza na spotkania (17.00).
Zespół „Przecieszynianki” zaprasza na spotkania we
wtorki (17.00).

Od 31 stycznia świetlica zacheca do udziału w „Fe-
riach 2011”. Szczegółowe informacje na plakatach.

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
14.01 Zabawa karnawałowa dla uczniów SP Skidziń
(15.00).
19.01 Spotkanie biblioteczne dla dzieci przedszkolnych
(9.00).
20.01 „W zimowej szacie” - konkurs recytatorski dla
dzieci i młodzieży (16.00).
22.01 „Opłatek” - Klub Emeryta zaprasza na wieczo-
rek taneczny (18.00).
26.01 Pokaz kulinarny prowadzi instruktor ODR Oświę-
cim, p. Małgorzata Małkus (16.00).
27.01 „Komu potrzebny jest dziadek” - bajkowe popo-
łudnie dla dzieci przedszkolnych z cyklu: „A co Basia
na to?” (17.00).
wtorki - aerobic dla pań (18.30).
środy - próby i spotkania okolicznościowe zespołu Ski-
dzinianie (19.00)

Od 31.01-11.02. zapraszamy na Ferie z Domem Lu-
dowym. W programie: wycieczki, zabawy, konkursy,
turnieje, warsztaty plastyczne.

Oœ. PaderewskiegoOœ. PaderewskiegoOœ. PaderewskiegoOœ. PaderewskiegoOœ. Paderewskiego
14.01 Zabawa noworoczna dla dzieci.
20.01 „Maski karnawałowe”- warsztaty ceramiczne dla
pań.
21.01 „120 scen na 120 lat Teatru Polskiego”- wyjazd
do Bielska-Białej.

31.01 Ferie:
Wyjazd na lodowisko i basen, wyjście na górkę,
spotkania międzyplacówkowe, zajęcia w pracowni ce-
ramicznej, zajęcia świetlicowe.

Projekt „Welcome to London” powsta³
w celu poszerzenia wiedzy wœród uczniów i do-
ros³ych na temat kultury, historii oraz czasów
wspó³czesnych Wielkiej Brytanii.

G³ównymi zadaniami programu by³y dzia³a-
nia sprzyjaj¹ce zniwelowaniu „blokad” jêzyko-
wych, skuteczniejszemu komunikowania siê, lep-
szej sprawnoœci jêzykowej, nawi¹zaniu bezpo-
œrednich kontaktów z m³odzie¿¹ i nauczycielami
z Londynu, integrowaniu uczniów ze szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów w gminie, podniesieniu
kompetencji jêzykowych na-
uczycieli, wymianie do-
œwiadczeñ dydaktyczno-wy-
chowawczych pomiêdzy pe-
dagogami z Polski i Wielkiej
Brytanii, a tak¿e innych kra-
jów anglojêzycznych (np.
USA). Projekt realizowano
poprzez konwersatoria dla
uczniów i doros³ych, zajê-
cia z wolontariuszk¹ z USA
w Gminie Brzeszcze (6-tygodniowe warsztaty dla
dzieci i m³odzie¿y pt. „Wakacje z angielskim”),
wyjazd do Londynu oraz flash meetingi z ucznia-
mi i nauczycielami z Londy, a tak¿e konkurs pio-
senki angielskiej „Sing with us”, który odby³ siê
w dniu 14 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Brzeszczach. Organizatorami byli Sto-
warzyszenie Linqua we wspó³pracy z Polsko-

Amerykañsk¹ Fundacj¹ Wolnoœci, gimnazjami,
szko³ami podstawowymi, zespo³ami szkolno-
przedszkolnymi, Gminnym Zarz¹dem Edukacji
w Brzeszczach. W zmaganiach wziê³o udzia³ 34
m³odych uczestników i uczestniczek. Jury przy-
zna³o nastêpuj¹ce nagrody:

W KATEGORII SOLIŒCI:
I miejsce: Julia Rothkegel (SP nr 2 w Brzeszczach)
II miejsce ex aequo: Sandra Wato³a (ZSP nr 1 w Prze-
cieszynie) oraz Marta Krysta (Gimnazjum nr 2

w Brzeszczach)
III miejsce: Natalia Wolny (SP nr
1 w Brzeszczach)

W KATEGORII ZESPO£Y:
I miejsce: zespó³  „Merry Chri-
stmas” (SP Jawiszowice)
II miejsce: zespó³ „The Beatles”
(Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach)
III miejsce: zespó³ „MEL C”
(ZSP nr 3 w Skidziniu)

WYRÓ¯NIENIA OTRZYMALI:
zespó³ „Zasolinki” (ZSP nr 2 w Zasolu)
Zespó³ „Zasoludki” (ZSP nr 2 w Zasolu”
duet z SP nr 2 w Brzeszczach
zespó³ „The Beatles” (SP nr 1 w Brzeszczach)
Trio z Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach

M³odzie¿ Powiatowego Zespo³u nr 6
Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
im. prof. K. Bielenina w Brzeszczach od
wrzeœnia 2009 roku uczestniczy w projek-
cie „Uczyæ siê, aby dzia³aæ”, który jest
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w  r a m a c h  E u ro p e j s k i e g o  F u n d u s z u
Spo³ecznego.

Dwa razy w tygodniu uczniowie spotykaj¹ siê
na pó³toragodzinnych zajêciach dodatkowych
z jêzyka niemieckiego i angielskiego. Ponad-
to w domu rozwi¹zuj¹ testy gramatyczne na
platformie e-learningowej, dziêki którym na
bie¿¹co mog¹ kontrolowaæ postêpy w nauce.
W projekcie, który jest bezp³atny, bierze udzia³
ponad 20 uczniów klas II i III technikum gór-
nictwa podziemnego. W grudniu zgodnie z za-
³o¿eniami koñcz¹ siê zajêcia z jêzyka niemiec-
kiego, dlatego te¿ uczniowie wype³nili ewa-
luacyjne ankiety jêzykowe, w których ocenili
swoje kompetencje, umiejêtnoœci jêzykowe,
informatyczne, satysfakcjê oraz metodykê pro-

Uczyæ siê, aby dzia³aæ

Sing with us! –
Œpiewaj z nami!

Bo¿ena SobociñskaBo¿ena SobociñskaBo¿ena SobociñskaBo¿ena SobociñskaBo¿ena Sobociñska

The Beatles z SP nr 1
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wadzenia zajêæ przez lektora. Wyniki wskazuj¹, ¿e ankietowani byli
zadowoleni z uczestnictwa w przedsiêwziêciu, skorzystania z mo¿li-
woœci poszerzenia wiedzy. Jako nauczyciel jêzyka niemieckiego z dum¹
muszê przyznaæ, ¿e wielu uczniów podci¹gnê³o siê w tym nie³atwym
przedmiocie i nowe zagadnienia gramatyczne nie stanowi¹ ju¿ dla nich
wiêkszego problemu. Przekonali siê, ¿e Übung macht den Meister -
Æwiczenie czyni mistrza. Pragnê te¿ zauwa¿yæ, ¿e pomimo i¿ zajêcia
odbywa³y siê w ich czasie wolnym, znaleŸli si³y i chêci by skorzystaæ
z tej wyj¹tkowej oferty. Za sw¹ ciê¿k¹ pracê otrzymaj¹ certyfikaty i za-
œwiadczenia potwierdzaj¹ce udzia³ w projekcie, a najlepsi bêd¹ mo-
gli przyst¹piæ do egzaminu LCCI.

Bardzo dziêkujê m³odzie¿y za ten wysi³ek i mam nadziejê, ¿e z takim
samym zapa³em i zaanga¿owaniem bêd¹ kontynuowaæ do czerwca 2011
roku naukê jêzyka angielskiego.

El¿bieta WiewiórskaEl¿bieta WiewiórskaEl¿bieta WiewiórskaEl¿bieta WiewiórskaEl¿bieta Wiewiórska

Reklama
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Rozpoczynaj¹c swoj¹ przygodê z narciar-
stwem warto zasiêgn¹æ rady u profesjonalne-
go instruktora g³ównie po to, by nie nabraæ
z³ych nawyków, których póŸniej bardzo trud-
no siê pozbyæ.

Zasadniczo rozpocz¹æ naukê jazdy na nartach
mo¿na w ka¿dym wieku pod warunkiem, ¿e jest
siê sprawnym i w miarê aktywnym ruchowo.
Generalnie wiek ma wp³yw na szybkoœæ przyswa-
jania techniki i poszczególnych elementów. Na
pewno ³atwiej ucz¹ siê dzieci i osoby m³ode, cho-
cia¿  spotka³am na stoku osoby ko³o 70-tki które
dzielnie próbowa³y siê œlizgaæ. Najbardziej opty-
malny wiek do rozpoczêcia nauki to 5-6 lat. War-
to podkreœliæ, i¿ nie nale¿y zachêcaæ, a tym bar-
dziej zmuszaæ, zbyt ma³ych dzieci, poniewa¿
mog¹ siê zraziæ, wystraszyæ lub zrobiæ sobie
krzywdê. Sprzêt narciarski jest doœæ zró¿nicowa-
ny, na poszczególnych etapach jazdy nale¿y za-
opatrzyæ siê w ten odpowiedni dla siebie. Dla po-
cz¹tkuj¹cych wystarcz¹ tañsze uniwersalne nar-
ty, tzw. allround’owe, które s¹ zdecydowanie bar-
dziej miêkkie i wybaczaj¹ b³êdy mniej wpraw-
nym narciarzom. Jak ktoœ posiada wy¿sze umie-
jêtnoœci i wie w jaki sposób chce jeŸdziæ, mo¿e
dopasowaæ ju¿ bardziej profesjonalny rodzaj nart.
Zawsze nale¿y dobieraæ twardoœæ narty wedle
wagi i zasady, ¿e osoba ciê¿sza musi mieæ tward-
sze narty. Maj¹ one te¿ ró¿ny promieñ skrêtu, dla
je¿d¿¹cych bardziej carvingowo (d³ugim skrêtem
na krawêdziach) lepsze by³yby te o wiêkszym
promieniu skrêtu, natomiast dla osób preferuj¹-
cych klasykê - tradycyjne slalomowe deski. Naj-
tañsze nowe narty dla pocz¹tkuj¹cych to wyda-
tek oko³o 500-600 z³. Uwa¿am jednak, ¿e roz-
s¹dniej na pierwsze kilka wyjazdów wypo¿yczaæ
narty, a potem, jeœli ta zabawa kogoœ wci¹gnie,
zainwestowaæ we w³asny sprzêt. Dobre narty dla
œredniozaawansowanych kosztuj¹ od 1000 z³ a¿

do kilku tysiêcy. Oprócz tego niezmiernie wa¿ne
s¹ dobre buty. Musz¹ byæ przede wszystkim wy-
godne. Warto poœwiêciæ na ich wybór nawet wiê-
cej czasu ni¿ na sam wybór nart, poniewa¿ spê-
dzamy w butach kilka godzin na stoku, powinny
wiêc byæ dobrze dopasowane do stopy. Podobnie
jak narty, maj¹ ró¿n¹ twardoœæ. Ogólna zasada jest
taka, ¿e im twardsze narty tym twardsze buty.
Dodam, ¿e przed sezonem narty powinny byæ
odpowiednio przygotowane, czyli naostrzone

i nasmarowane. Poprawia to jakoœæ i bezpieczeñ-
stwo jazdy. Naostrzona narta lepiej trzyma na lo-
dzie, a dobrze nasmarowana ³atwiej œlizga siê w pu-
chu. Najwa¿niejszym kryterium wyboru wszel-
kich dodatków jest ich funkcjonalnoœæ. W goglach
musimy przede wszystkim wyraŸnie widzieæ,
dobrze by by³o by nie parowa³y, dopiero potem
zwracaæ uwagê na ich wygl¹d czy kolor. Na stok
nie powinniœmy wybieraæ siê równie¿ bez kasku.
Bez problemu dopasujemy wygodny, lekki i cie-
plutki, który przede wszystkim chroni g³owê
przed urazami i naprawdê mo¿e uratowaæ ¿ycie.
Jeœli chodzi o odzie¿ narciarsk¹ i rêkawice, wy-
bór jest bardzo du¿y i rozpiêtoœæ cenowa rów-
nie¿. Generalnie bardzo wa¿na jest oddychalnoœæ
i wodoodpornoœæ tych produktów. Na wyjazd nie
nale¿y siê ubieraæ zbyt ciep³o, bo to ogranicza
ruchy i mo¿na siê bardzo ³atwo zgrzaæ. Nie zapo-

minajmy o kremach na mróz, które chroni¹ nasza
cerê przed zimnem, œniegiem, s³oñcem i wiatrem.
Kiedy jest bardzo zimno, przydaje siê równie¿
kominiarka. Zamarzaj¹ce policzki mog¹ napraw-
dê uprzykrzyæ pobyt na stoku. Przed bia³ym
szaleñstwem nale¿y pamiêtaæ tak¿e o rozgrzew-
ce, i to nie tylko tu¿ przed wyjœciem na górê, ale
równie¿ o odpowiednim przygotowaniu organi-
zmu przed sezonem. Wyjœcie na stok prosto zza
biurka mo¿e groziæ powa¿nymi kontuzjami. Dla-
tego te¿ warto czasami odwiedziæ si³owniê lub
basen, a bezpoœrednio przed zjazdem wykonaæ
kilka przysiadów i porozci¹gaæ miêœnie nóg.
Co najwa¿niejsze, nale¿y dostosowaæ trudnoœæ trasy
do w³asnych umiejêtnoœci i z tym najczêœciej mamy
problemy, bo czasem ponosi nas fantazja i wydaje
nam siê, ¿e jesteœmy jak Anya Pearson, tymczasem
ledwie kontrolowanie zeœlizgujemy siê z górki. War-
to przy pierwszym zjeŸdzie przystopowaæ trochê
i nie rozpêdzaæ siê od razu, g³ównie po to by spraw-
dziæ, czy na trasie nie ma muld, kamieni, lodu albo
innych niespodzianek. Uwa¿ajmy równie¿ na innych
narciarzy, szczególnie tych s³abiej je¿d¿¹cych, któ-
rzy s¹ doœæ nieprzewidywalni i zatrzymuj¹ siê cza-
sem gdzie popadnie. O zderzenie nietrudno. Uwa-
¿ajmy równie¿ na „rozgrzewacze” - nawet niewielka
iloœæ alkoholu pozbawia nas kontroli nad nartami,
a czêsto u³amki sekund s¹ decyduj¹ce. Grzane piw-
ko raczej dopiero po nartach. Nie mo¿na równie¿ wy-
je¿d¿aæ poza wyznaczone trasy, to bardzo niebez-
pieczne. Dla wielbicieli skiicross’u (terenowa jazda
poza tras¹) s¹ ju¿ wyznaczone miejsca.
Wybieraj¹c siê na wyjazd narciarski, na przyk³ad
tygodniowy, nale¿y pamiêtaæ o odpowiednim roz-
³o¿eniu si³. Jeœli przemêczymy siê pierwszego
dnia, przez kolejne dwa jazda nie bêdzie nam ju¿
sprawia³a przyjemnoœci. Podobnie na koniec nie
przesadzajmy z wysi³kiem, bo zmêczone miêœnie
s¹ mniej pewne od wypoczêtych, nie zawsze pa-
nujemy w stu procentach nad nart¹.

Koñcem listopada odby³ siê w £asku Puchar Polski Ka-
rate (po Mistrzostwach Polski to najbardziej presti¿owa im-
preza w konkurencji semi-knockdown Oyama Karate).

 w mistrzostwach wystartowa³o 180 zawodników. Oœrodek
KOKB reprezentowa³o czterech zawodników: Pawe³ Anlauf, (se-
nior), Ma³gorzata Szczerbowska, Wiktor Czopek (Junior starszy),
Wanda Grygierczyk (junior m³odszy). Wyniki: P. Anlauf I miej-
sce i tytu³ Mistrza Pucharu Polski (kat. -80 kg), W. Czopek II
miejsce i tytu³ V-ce mistrza Pucharu Polski (kat. -70 kg), W. Gry-
gierczyk III miejsce (kat. -60 kg). M.Szczerbowska mia³a mniej
szczêœcia i nie stanê³a na podium. Na uwagê zas³uguje tak¿e
Wanda Grygierczyk, która debiutowa³a w P. Polski, zdobywaj¹c
trzecie miejsce.

Kolejne „Extremalne spotkania na linie” za nami. Jak zwykle by³o wiele ra-
doœci, zabawy i mocnych wra¿eñ.

W imprezie wziê³o udzia³ ok. 120 dzieci z naszej gminy i okolicznych miast. In-
struktorzy ze Speleoklubu w Brzeszczach przygotowali jeszcze wiêcej ni¿ zwykle atrak-
cyjnych stanowisk linowych. Jak zwykle ogromn¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê konkurs
uk³adania wie¿y ze skrzynek. Najlepsi znaleŸli siê tu¿ pod dachem hali, byli to:
Maciej Bracha - lat 10 z Brzeszcze - 20 skrzynek
Szymon Pêcikiewicz - lat 12 z Dankowic - 21
skrzynek
Monika Krajniewska lat 8 z Brzeszcz - 21 skrzy-
nek
Kinga Batorowicz - lat 8,5 z Brzeszcz - 20 skrzy-
nek
Bartosz Lubiak - lat 8,5 z Oœwiêcimia - 20 skrzy-
nek
Emilia Gêdoœ - lat 8 z Trzebini - 21 skrzynek
Natalia Krajniewska - lat 12 z Brzeszcz - 21 skrzy-
nek
Jakub Skiba - lat 11 z Tychów - 21 skrzynek
Wiktoria Palka - lat 10 z Brzeszcz - 21 skrzynek

Serdecznie gratulujemy sprawnoœci i odwagi.

Dziêkujemy Firmie WINKOM za coroczne wypo¿yczanie skrzynek na potrzeby
imprezy.

Na stok!

Instruktorka narciarstwaInstruktorka narciarstwaInstruktorka narciarstwaInstruktorka narciarstwaInstruktorka narciarstwa
Katarzyna KurczabKatarzyna KurczabKatarzyna KurczabKatarzyna KurczabKatarzyna Kurczab

Trzy medale

Rafa³ CzopekRafa³ CzopekRafa³ CzopekRafa³ CzopekRafa³ Czopek

Extremalne spotkania na linie

Beata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³oBeata Jagie³³o

Sport
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