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Barbórka z kardyna³em Nyczem
Nadszed³ grudzieñ, miesi¹c górniczego
œwiêta. Równie¿ w tym roku uroczystoœæ przebieg³a zgodnie z wielowiekow¹ tradycj¹, przekazywan¹ z pokolenia na pokolenie, której górnicy KWK Brzeszcze s¹ wierni.
G³ówne obchody Barbórki w kopalni Brzeszcze rozpoczê³a pobudka górniczej orkiestry. 4
grudnia ju¿ wczeœnie rano skoczne marszowe rytmy budzi³y mieszkañców brzeszczañskich osiedli. Bardzo uroczysty przebieg mia³a msza w koœciele œw. Urbana, celebrowana w intencji górni-

ków i ich rodzin przez Jego Eminencjê ks. kardyna³a metropolitê warszawskiego Kazimierza Nycza. Œwi¹tynia zape³ni³a siê wiernymi w galowych, górniczych mundurach. W uroczystoœci
uczestniczyli równie¿ przedstawiciele organizacji nios¹c honorowe poczty sztandarowe, w³adze
kopalni i Kompanii Wêglowej, pos³owie, senatorowie, reprezentanci w³adz wojewódzkich i powiatowych, a tak¿e miasta i gminy. Hierarcha z wielkim uznaniem odniós³ siê do faktu, i¿ spo³ecznoœæ brzeszczañska kultywuje piêkn¹ tradycjê obchodów barbórkowych i przekazuje j¹ z pokolenia na pokolenie. W tym bowiem znajduje wyraz
etos górników powsta³y z szacunku dla pracy,
d¹¿enia do jej rzetelnego wykonywania oraz zawierzenia w³asnego losu Opatrznoœci Bo¿ej. Kardyna³ wyrazi³ swoje przekonanie, ¿e tak bêdzie
równie¿ i w przysz³oœci. Przyrówna³ tak¿e polskie górnictwo do wahad³a, które zajmuje raz jedno, a raz drugie skrajne po³o¿enie. Wspomnia³ lata
70-te i 80-te, w których zapotrzebowanie na wêgiel by³o na tyle du¿e, ¿e górnicy pracowali nawet w czasie œwi¹t i to i tak nie wystarcza³o. Potem nadesz³y pocz¹tki lat ‘90, kiedy ograniczono
pracê do 5-ciu dni w tygodniu i rozpoczêto likwidacjê mocy produkcyjnej niektórych kopalñ.

Obecnie znów obserwuje siê zainteresowanie górnictwem i cennym dla gospodarki wêglem. To
dobry symptom dla przemys³u wydobywczego i jego
pracowników, którzy mog¹ byæ dumni z wykonywanej profesji. Kardyna³ Kazimierz Nycz nawi¹za³ równie¿ do œw. Barbary, która od dawna patronuje ludziom zje¿d¿aj¹cym codziennie kilkaset metrów pod ziemiê, by przez zmagania z si³ami natury wydobywaæ cenny surowiec. To w³aœnie œw. Barbara jest przewodniczk¹ œwiata górniczego, a jej konsekwentna postawa wiernoœci
Bogu stanowi dla nas wci¹¿ aktualny wzór do naœladowania. Metropolita warszawski dziêkuj¹c górnikom za ich wielkie przywi¹zanie do Koœcio³a i
œwiadectwo wiary, prosi³ tak¿e,
aby w ka¿dej, nawet najtrudniejszej
sytuacji ¿yciowej, zaufaæ Chrystusowi i Jego nauce. Po mszy œw.
uczestnicy uroczystoœci w towarzystwie orkiestry dêtej przemaszerowali na halê sportow¹, gdzie odby³a
siê akademia barbórkowa. Kazimierz Grzechnik, dyrektor Kopalni Brzeszcze, witaj¹c obecnych w
szczególny dzieñ, stwierdzi³, ¿e
Barbórka to czas podsumowania
pracy górników. Jaki by³ rok 2011
dla naszej kopalni? Œmia³o mo¿emy przyznaæ, ¿e
by³ to dobry rok. Za³o¿one zadania produkcyjne
zosta³y w pe³ni zrealizowane. W swoim krótkim
wyst¹pieniu Kazimierz Grzechnik zapewni³ równie¿, ¿e kopalnia jest odpowiednio przygotowana
do realizacji dalszych celów. Na zakoñczenie z³o¿y³ ciep³e ¿yczenia ca³ej brzeszczañskiej za³odze.
Jak wiadomo, do kanonu barbórkowych uroczystoœci nale¿y równie¿ uhonorowanie zas³u¿onych
pracowników, których nie zabrak³o i w tym roku.
14 osób odebra³o medale „Zas³u¿ony dla Górnictwa RP”, odznakê „Zas³u¿ony dla KWK Brzeszcze” przyznano 35 pracownikom, order za d³ugoletni¹ s³u¿bê otrzyma³o 17 osób, a Honorowe
Szpady Górnicze przyjê³o 47 górników. Wrêczono równie¿ odznaczenia jubilatom obchodz¹cym
40-lecie, 45-lecia i 50-lecia pracy. Po czêœci oficjalnej nadszed³ czas na sk³adanie ¿yczeñ. Do dyrektora kopalni Kazimierza Grzechnika ustawi³a
siê d³uga kolejka. ¯yczenia odebra³ miêdzy innymi od metropolity warszawskiego, wojewody
ma³opolskiego Stanis³awa Kracika, marsza³ka
województwa ma³opolskiego Marka Sowy, starosty powiatu oœwiêcimskiego Józefa Krawczyka, wiceprezesa Zarz¹du Kompanii Wêglowej
(ci¹g dalszy na str. 21

Zasole

Podsumowanie projektu
modernizacji sk³adowiska
odpadów
Na pytania dotycz¹ce modernizacji sk³adowiska odpadów w gminie Brzeszcze odpowiedzi udziela Prezes Agencji Komunalnej Miros³aw Gibas.
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S³u¿ba ponad w³asne interesy
Rotary International (RI) to najstarsze stowarzyszenie tzw. klubów s³u¿ebnych (service clubs) na œwiecie. Rotarianie dzia³aj¹ równie¿ na terenie gminy
Brzeszcze.
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Tesco ju¿ otwarte!
Do istniej¹cych w Brzeszczach du¿ych sklepów jak Lidl, Inter Marche,
Netto oraz Biedronka do³¹czy³ nowo wybudowany market Tesco. Uroczyste
otwarcie nast¹pi³o 17 grudnia.
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Urodzi³em siê, by œpiewaæ
Wywiad ze Zdzis³awem Bagud¹ - uczestnikiem „Bitwy na g³osy”, który zdradza
swój klucz do sukcesu i ods³ania kulisy
kariery.
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„Hanka” - Kawalanka
Irena Kahanek (z domu Kawala) urodzi³a siê 29 marca 1913 roku w Brzeszczach. Wœród mieszkañców gminy pozostaje znana jako oddana swojej pracy,
pe³na pasji nauczycielka oraz osoba nios¹ca pomoc wiêŸniom z KL Auschwitz.
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A wolnoœæ przysz³a od wschodu
D³u¿y³y siê okupacyjne dni, ¿aden
cz³owiek nie by³ pewny swego jutra. Latem 1944 r. dniem i noc¹ dymi³y kominy
krematoriów obozu w Birkenau.
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Felieton

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d
Dobro wspólne
Ka¿da gmina œwiadczy na rzecz swoich mieszkañców us³ugi, które
przewiduje prawo. Do nich nale¿y zaspakajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty wykonywanych jako zadania w³asne. Zadania te zwi¹zane
s¹ przede wszystkim z infrastruktur¹ techniczn¹, infrastruktur¹ spo³eczn¹, ³adem przestrzennym i ekologicznym oraz zarz¹dzaniem maj¹tkiem. Jako ¿e maj¹tek gminy nie jest w³asnoœci¹ ¿adnego konkretnego cz³owieka tylko „dobrem wspólnym”, na wybranych demokratycznie w³adzach spoczywa bardzo du¿a odpowiedzialnoœæ za prawid³owe nim zarz¹dzanie. Na mój ma³o skomplikowany rozum chodzi o to, by
skorelowaæ wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnym i mo¿liwoœciami finansowymi gminy. Nie trwoniæ jej maj¹tku na lewo i prawo,
wydaj¹c na zbêdne i niepotrzebne rzeczy. Na pierwszy, drugi i nawet
trzeci rzut oka rzecz to prosta. Jednak, jak pokazuje praktyka w ca³ym
kraju, wydaje siê to byæ sztuk¹ niemo¿liw¹ do opanowania. Niemo¿liw¹ albo niechcian¹. W ka¿dym razie gdzie pojawia siê w³adza, tam
pojawiaj¹ siê problemy, nieœcis³oœci, k³ótnie i niesnaski. Widocznie
wpisane jest to w ludzk¹ naturê i trudno o idealnych przedstawicieli
spo³ecznych. Niemniej mnie zawsze podoba³y siê ruchy w³adz, które
d¹¿¹ do ograniczania niepotrzebnych wydatków oraz zarz¹dzania finansami w sposób uwzglêdniaj¹cy wiedzê p³yn¹c¹ z ekonomii klasycznej, a nie ksiê¿ycowej. I co najwa¿niejsze, traktuj¹cej nas obywateli
jak osoby, dla których œwiadczone s¹ us³ugi, a nie jak kolejnych przeszkadzaj¹cych w spokojnym egzystowaniu petentów, których nale¿y odprawiæ z kwitkiem (bo czegoœ nie doczyta³, nie za³¹czy³) i raz na cztery
lata omamiæ obietnicami lokalnego raju. Brzeszcze to gmina w miarê
stabilna. W dobrych czasach wydawa³o nam siê, ¿e staæ nas na wydawanie ponad stan. To, ¿e w d³u¿szej perspektywie czasowej nie bêdzie
to dla nas dobre, zosta³o wyparte ze œwiadomoœci, tylko raz za czas
ktoœ gdzieœ próbowa³ coœ pobrzêkiwaæ. Aktualnie jesteœmy w sytuacji,
która zmusza do szukania oszczêdnoœci w ka¿dym mo¿liwym miejscu.
W sumie podoba³ mi siê przedwyborczy pêd aktualnej koalicji w radzie
do racjonalizacji i reformowania. Dobrze to brzmia³o. Rzeczywistoœæ
powyborcza rozwia³a jednak wszystkie w¹tpliwoœci. Obecna wiêkszoœæ
w radzie dosta³a realn¹ w³adzê, z któr¹ nie do koñca wie, co chce zrobiæ. Z zewn¹trz wygl¹da to tak, jakby brakowa³o wizji, konkretnych
planów, porozumienia wewn¹trz, a decyzje podejmowane s¹ ad hoc,
bez konsultacji, bez ws³uchiwania siê w potrzeby spo³eczne, dyktowane emocjami. Bardzo wymownym przyk³adem jest likwidacja GZE.
Gdyby to przynosi³o oszczêdnoœci bez utraty jakoœci i operatywnoœci
szkolnictwa, wtedy powinno siê to zrobiæ bez mrugniêcia okiem. Z wyliczeñ wynika jednak, ¿e likwidacja tej jednostki spowoduje wzrost wydatków. Jeœli tak, to jest to wed³ug mnie ewidentne szkodzenie finansom gminnym. I tutaj pojawia siê pytanie - jaki cel temu przyœwieca?
Drodzy Pañstwo! Nie po to Was wybieraliœmy!
Byæ mo¿e siê mylê i tak nie jest. Byæ mo¿e radni maj¹ wizjê, maj¹ pomys³y, cel i zaplanowane dzia³ania, a te dzia³ania s¹ s³uszne i naprawcze dla finansów gminy. Ale my nic o tym nie wiemy. Brakuje tutaj komunikacji. I konsultacji. Jak zawsze po demokratycznych wyborach
zabrak³o demokracji w myœleniu. Sk¹d siê to bierze? Swego czasu jedno z gminnych stowarzyszeñ poinformowa³o o wziêciu udzia³u w ogólnopolskiej akcji „Masz g³os, masz wybór”. Akcja jest mi znana i podobaj¹ mi siê niektóre pomys³y ró¿nych organizacji z kraju na sposób
uczestniczenia w niej. Mia³em nadziejê, ¿e udzia³ tego podmiotu w przedsiêwziêciu przyczyni siê do popularyzacji samej akcji i idei oraz zrealizuje dzia³ania poprawiaj¹ce komunikacjê pomiêdzy w³adzami samorz¹dowymi a mieszkañcami. Niestety z tego, co póŸniej obserwowa³em wynika, ¿e skoñczy³o siê tylko informacj¹ na stronie internetowej
o uczestnictwie w niej. Obawiam siê, ¿e do tej pory wszyscy tak budowaliœmy spo³eczeñstwo obywatelskie.

Piotr Œwi¹der-Kruszyñski
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Szanowni Pañstwo,
7 lipca 2012 roku minie 50 lat od chwili nadania Brzeszczom praw miejskich. Ten rok daje nam wiêc szczególn¹ mo¿liwoœæ spojrzenia z perspektywy jubileuszu na aktywnoœæ spo³eczn¹, wydarzenia, inwestycje, przedsiêwziêcia, które wp³ynê³y na zmiany i standard ¿ycia Mieszkañców zarówno
w Brzeszczach, jak i w Jawiszowicach, Przecieszynie, Skidziniu, Wilczkowicach i Zasolu.
Wa¿na jest teraŸniejszoœæ, bo teraz te¿ dzieje siê historia i warto o ni¹ zadbaæ, doceniaæ i m¹drze tworzyæ; wa¿na jest przesz³oœæ, bo daje nam poczucie godnoœci, dumy i bezpieczeñstwa; wa¿na jest przysz³oœæ, bo dziêki
wyzwaniom i wizji, nadaje sens naszym dzia³aniom w poczuciu obowi¹zku
dla przysz³ych pokoleñ.
Serdecznie zachêcam Pañstwa do aktywnego udzia³u i tworzenia inicjatyw,
dziêki którym bêdziemy mogli wspólnie œwiêtowaæ urodziny naszego miasta.
¯yczê Pañstwu równie¿ wszelkiej pomyœlnoœci i dumy z Naszej Ma³ej Ojczyzny oraz Jej Mieszkañców w roku 2012, w roku Jubileuszu 50-lecia.
Mam nadziejê, ¿e ten niezwyk³y czas przyniesie wiele ciekawych wydarzeñ, projektów i realizacji spe³niaj¹cych Pañstwa oczekiwania.

Z wyrazami szacunku
Teresa Jankowska

Informacja
W zwi¹zku z realizacj¹ ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz
Brzeszcz zaprasza przedstawicieli
organizacji pozarz¹dowych oraz innych podmiotów prowadz¹cych
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego do
zg³aszania kandydatów na cz³onków
komisji konkursowej do oceny ofert
na wsparcie realizacji zadañ w 2012
roku w konkursie ofert og³oszonym
7 grudnia 2011 roku. Zg³oszenia
nale¿y dokonaæ pisemnie i dostarczyæ do Urzêdu Gminy w Brzeszczach przy ul. Koœcielnej 4 lub na

adres e-mail do 13 stycznia 2012 r.
W pracach komisji konkursowej nie
mog¹ uczestniczyæ osoby reprezentuj¹ce organizacje pozarz¹dowe oraz
inne podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego bior¹ce
udzia³ w konkursie.

Podziêkowanie
Wszystkim, którzy przyczynili
siê do renowacji zabytkowej figury œw. Anny sk³adam serdeczne podziêkowania.

Maria Górka

Samorz¹d
Szanowni Pañstwo,
Dziêkujê p. Józefowi Stolarczykowi (autorowi artyku³u zamieszczonego w niniejszym
wydaniu gazety) za zadane pytania, które z pewnoœci¹ nurtuj¹
wielu mieszkañców gminy,
dlatego te¿ chêtnie udzielam informacji, które, mam nadziejê, sk³oni¹ do szukania
prawdziwych odpowiedzi na jasno postawione kwestie, a nie bêd¹ domniemaniami i pomówieniami.
Prezentujê tabelê, która przedstawia wykonane dochody, zaci¹gane kredyty i wysokoœæ inwestycji od
roku 2003. Informujê równie¿, ¿e pierwsze kredyty
i po¿yczki by³y zaci¹gane przez gminê Brzeszcze
ju¿ w latach wczeœniejszych. W roku 1998 zaci¹gniêto po¿yczkê i kredyt w ³¹cznej wysokoœci
2 085 000 z³, natomiast w 1999 roku 3 000 000 z³
na zadania inwestycyjne. Do roku 2009 inwestycje
by³y realizowane (z dochodów w³asnych gminy,
a tak¿e z zaci¹ganych kredytów) w wysokoœci od 4
-8,6 mln z³. W drugim pó³roczu 2009 roku równie¿
i samorz¹d naszej gminy zacz¹³ odczuwaæ skutki
spowolnienia gospodarczego, objawiaj¹ce siê m. in.
spadkiem dochodów z tytu³u udzia³ów w podatku
dochodowym od osób fizycznych (PIT), trudnoœciami w sprzeda¿y nieruchomoœci, wzrostem kosztów

mediów. W roku 2009 uzyskaliœmy wiêc dochody
mniejsze a¿ o 3 862 005 z³ w stosunku do roku 2008,
co znalaz³o prze³o¿enie na wysokoœæ inwestycji.
Z tego wzglêdu zosta³y tak¿e wdro¿one programy
oszczêdnoœciowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Ju¿ od kilku lat rz¹d przerzuca na samorz¹dy gmin nowe zadania bez zabezpieczenia finansowego, m. in. w zakresie oœwiaty i pomocy spo³ecznej, co skutkuje zwiêkszonymi wydatkami bie¿¹cymi, natomiast katalog dochodów jest ograniczony, co wp³ywa na zmniejszenie wysokoœci kwot
przeznaczanych na inwestycje. Na wysokoœæ inwestycji bardzo rygorystycznie wp³ywaj¹ zapisy ustawy o finansach publicznych i przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych z 2009 roku.
Trwaj¹ rozmowy burmistrza z Rad¹ Miejsk¹ na temat racjonalizacji wydatków poprzez reorganizacjê
struktur jednostek organizacyjnych, aby spowodowaæ zmniejszenie wydatków bie¿¹cych. W roku

2011 burmistrz i dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji zaprezentowa³y trzy wersje reorganizacji sieci
placówek oœwiatowych, komendant Stra¿y Miejskiej
trzy wersje reorganizacji jednostki, dyrektor Oœrodka
Kultury przedstawi³a swoje propozycje dotycz¹ce
zmian w strukturze Oœrodka Kultury. W ramach
wspomnianych wersji w strukturze placówek oœwiatowych Rada Miejska nie zajê³a stanowiska, podjê³a za to uchwa³ê o likwidacji Gminnego Zarz¹du
Edukacji, skutkuj¹c¹ - zdaniem burmistrza - generowaniem dodatkowych wydatków bie¿¹cych bez
faktycznej zmiany struktury jednostek oœwiatowych,
co jest rozwi¹zaniem niekorzystnym dla bud¿etu
gminy. W przypadku Stra¿y Miejskiej zaproponowana kwota œciêcia wydatków przez Radê Miejsk¹
nie ma prze³o¿enia na relacje strony wydatkowej
i dochodowej bud¿etu, tym bardziej, ¿e kwota ta
(najpierw 350 tys., a póŸniej 150 tys. z³) ma powodowaæ zmniejszenie zatrudnienia bez zmniejszenia
zakresu zadañ. Szkoda tylko, ¿e Rada Miejska podejmuje takie decyzje bez analizy kosztów i wydatków, pomimo przedstawionych materia³ów przez
dyrektorów i komendanta.
W Gminnym Zarz¹dzie Edukacji zatrudniamy pracowników na 12,5 etatu (13 etatów w sezonie letnim). GZE przede wszystkim obs³uguje placówki
oœwiatowe pod wzglêdem administracyjnym, organizacyjnym, bhp, technicznie, kadrowo, prawnie,

informatycznie, ksiêgowo-finansowo, p³acowo;
ponadto nadzoruje dzia³alnoœæ placówek w imieniu
burmistrza, a tak¿e kreuje politykê oœwiatow¹ gminy. Obs³uguje 12 placówek, ok. 430 nauczycieli
i pracowników oœwiaty, 400 cz³onków Kasy Zapomogowo-Po¿yczkowej, 2 500 uczniów i wychowanków oraz ich rodziców, 16 obiektów oœwiatowych,
ok. 60 dzieci niepe³nosprawnych, ok. 150 nauczycieli emerytowanych. W przypadku likwidacji
Gminnego Zarz¹du Edukacji nale¿y zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych i ustawy
o oœwiacie utworzyæ Wydzia³ Edukacji i zatrudniæ
nowe osoby w Wydziale Finansów w Urzêdzie
Gminy, zatrudniæ g³ównych ksiêgowych i specjalistów ds. p³ac w ka¿dej placówce oœwiatowej, ponieœæ koszty utworzenia nowych stanowisk, zakupu sprzêtu i odpowiednich programów. Obecnie
w Gminnym Zarz¹dzie Edukacji zatrudniamy, jak
ju¿ wspomnia³am, pracowników na 12,5 etatu (13
etatów w sezonie letnim), natomiast w przypadku

likwidacji GZE, analizuj¹c obecn¹ strukturê oœwiaty gminnej, poniewa¿ Rada Miejska nie podjê³a
decyzji w sprawie jej zmiany, nale¿a³oby przyj¹æ
dodatkowo 19 osób (15 etatów). Koszty kadroworzeczowe GZE wynios³y za rok 2010 - 633 548 z³,
planowany wzrost kosztów obs³ugi administracyjno-ksiêgowej w nowej formie wzrós³by dodatkowo o ok. 985 268 z³. W³adze samorz¹dowe wiêkszoœci gmin i powiatów w Polsce twierdz¹, ¿e aby
ujednoliciæ i usprawniæ sposób prowadzenia ewidencji ksiêgowej, a nade wszystko racjonalizowaæ
wydatki w oœwiacie, nale¿y scentralizowaæ obs³ugê administracyjno-ksiêgow¹. W tym celu tworz¹
lub maj¹ od lat powo³ane do ¿ycia zarz¹dy oœwiaty, zespo³y obs³ugi, biura obs³ugi, czego przyk³adem mog¹ byæ Kraków, Katowice, Tychy, Bielsko-Bia³a, Czechowice-Dziedzice, Olkusz, Libi¹¿,
MiedŸna, Babice, Suszec, Pszczyna, Oœwiêcim,
Kêty. My natomiast jakoœ dziwnie chcemy dzia³aæ
na przekór dobrym, sprawdzonym doœwiadczeniom
i efektom finansowym.
A propos „racjonalnego myœlenia i partnerskich stosunków w funkcjonowaniu naszej w³adzy”, z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e sesja Rady Miejskiej
29 grudnia 2011 roku, na której mia³ byæ g³osowany bud¿et Gminy Brzeszcze na 2012 rok, zosta³a
przerwana w zwi¹zku ze z³o¿eniem przez radnych
ca³kiem nowych wniosków nie przedyskutowanych
na komisjach Rady Miejskiej oraz nie zrównowa¿eniem bud¿etu i bêdzie kontynuowana 11 stycznia
2012 roku. Projekt bud¿etu na rok 2012 zosta³ z³o¿ony 15 listopada 2011 roku do Kancelarii Rady
Miejskiej i uzyska³ pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, czyli organu nadzorczego dla gmin. Od 16 listopada 2011
roku trwa³y prace na komisjach Rady Miejskiej.
Zgodnie z zapisami Uchwa³y Nr X/87/11 Rady
Miejskiej z 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej Gminy Brzeszcze, burmistrz odniós³ siê do wniosków
z³o¿onych przez radnych. Pomimo uchwalonej
przez - podkreœlam - Radê Miejsk¹ procedury
uchwalania bud¿etu, procedura ta zosta³a przez
wiêkszoœæ radnych z³amana. 11 grudnia Rada
Miejska poprzez Komisjê Skarbu przedstawi³a
burmistrzowi wnioski do projektu bud¿etu na rok
2012, natomiast podczas sesji radni z³o¿yli ca³kiem nowe wnioski, nie wynikaj¹ce z ¿adnych
analiz finansowych i nie maj¹ce wp³ywu na poprawê funkcjonowania gminy. Szkoda, ¿e znów
zabrak³o rzeczowej debaty na licznych komisjach
i podczas sesji Rady Miejskiej, a sposób sk³adania wniosków mo¿na porównaæ do chaotycznego rozdrapywania kwot œci¹gniêtych m. in. z wymiany centrali wentylacyjnej na basenie „Pod Platanem”, której ¿ywotnoœæ okreœlona w ekspertyzie wskazuje na sierpieñ 2012 roku, oraz likwidacji zatrudnienia 4 funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej, bez zmniejszenia zakresu dzia³alnoœci wynikaj¹cych ze statutu tej jednostki.
Na zakoñczenie mojej odpowiedzi, aby nie by³a
okreœlona jako „kwêkolenie”, maj¹c wielk¹ nadziejê przy³¹czam siê do ¿yczeñ autora artyku³u: „Mam nadziejê, ¿e Nowy Rok przyniesie racjonalne myœlenie i partnerskie stosunki w funkcjonowaniu naszej w³adzy”.
Z wyrazami szacunku

Teresa Jankowska
Burmistrz Brzeszcz
Odg³osy Brzeszcz
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Samorz¹d

Powiat wst¹pi³ do Euroregionu Beskidy

Informacja
W zwi¹zku z wygraniem przetargu na Administrowanie kanalizacj¹ sanitarn¹ stanowi¹c¹
w³asnoœæ gminy Brzeszcze w 2012 r. przez Administracjê Mieszkañ „SILESIA” CzechowiceDziedzice Spó³ka z o.o. ul. Nad Bia³k¹ 2A, Urz¹d
Gminy w Brzeszczach informuje mieszkañców
Jawiszowic zamieszka³ych w rejonie ulic Piaski, Olszyny, Kacza, Nawsie mieszkañców
Brzeszcz zamieszka³ych w rejonie ulic S³owiañska, Wspólna, Stefczyka, Leœna, Mi³a, D¹browskiego, Sobieskiego Przedwieœnik, Legionów,
Piastowska w kierunku zachodnim oraz mieszkañców Przecieszyna zamieszka³ych w kierunku pó³nocnym od ulicy Wyzwolenia, ¿e od 1
stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. sprawy
zwi¹zane z:
- wydawaniem warunków technicznych pod³¹czenia posesji do sieci gminnej kanalizacji
sanitarnej,
- dokonywaniem odbiorów przy³¹czy,
- zawieraniem umów na odbiór œcieków sanitarnych,
- zap³at¹ kasow¹ za odprowadzanie œcieków sanitarnych (faktury wystawione po 31.12.2011 r.),
w imieniu gminy Brzeszcze za³atwiane s¹ przez
Administracjê Mieszkañ „SILESIA” Sp. z o.o
Czechowice-Dziedzice ul. Nad Bia³k¹ 2A, Filia
w Brzeszczach ul. Koœciuszki 1.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ osobiœcie lub telefonicznie:
1. Administracja Mieszkañ „SILESIA” Czechowice-Dziedzice ul. Nad Bia³k¹ 2A, Filia w Brzeszczach przy ul. Koœciuszki 1 pod nr tel. 032/
2111793.
2. Wydzia³ Mienia Komunalnego Urzêdu Gminy
w Brzeszczach, pokój 218 pod nr tel. 032/
7728570, 032/7728571.

Informacja
Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e podany
zosta³ do publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Gminy w Brzeszczach przy ul. Koœcielnej 4, wykaz nieruchomoœci lokalowych przeznaczonych
do sprzeda¿y, tj.: 2 boksy na motory o numerach
52 i 54 po³o¿onych w Brzeszczach w budynku
wielolokalowym przy ul. G. Narutowicza nr 23.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

Informacja
Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e 9 grudnia 2011 r. podany zosta³ do publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie na tablicach og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach
przy ul. Koœcielnej 4, wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do oddania w najem z przeznaczeniem na usytuowanie pojemników na odzie¿ u¿ywan¹. Wykazem zosta³y objête ni¿ej wymienione czêœci nieruchomoœci: po³o¿ona w Brzeszczach, oznaczona numerem dzia³ki pgr 758/460
o pow. 1 m2, po³o¿ona w Jawiszowicach oznaczona numerem dzia³ki pgr 191/5 o pow. 1 m2.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.
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Rozwój lokalny oraz nawi¹zywanie wspó³pracy transgranicznej to g³ówne za³o¿enia Stowarzyszenia Euroregionu Beskidy, do którego
wst¹pi³ Powiat Oœwiêcimski. Uchwa³ê w tej
sprawie podjê³a Rada Powiatu w Oœwiêcimiu.
Euroregion Beskidy powsta³ na bazie porozumienia „Beskidy bez granic” - inicjatywy w³adz
lokalnych miast i gmin beskidzkich polsko-s³owacko-czeskiego pogranicza. Obejmuje przygraniczn¹ czêœæ terenu województwa œl¹skiego i ma³opolskiego po stronie polskiej, województwa ¿yliñskiego po stronie s³owackiej oraz
gmin wokó³ miasta Frydek-Mistek w Republice
Czeskiej. W sk³ad Euroregionu wchodz¹ Stowarzyszenie „Region Beskidy” z siedzib¹ w Bielsku-Bia³ej, Zdru¿enie Región Beskydy z siedzib¹
w ¯ylinie oraz Sdru¿eni Region Beskydy we
Frydku-Mistku. Cz³onkostwo w stowarzyszeniu
„Region Beskidy” u³atwi pozyskiwanie œrodków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud¿etu Pañstwa i pomo¿e w nawi¹zy-

waniu wspó³pracy ze s³owackimi partnerami.
- Najbli¿szy nabór zak³ada dofinansowanie przedsiêwziêæ w wysokoœci 95 proc. Najwy¿sza wartoœæ pojedynczego projektu to kwota 50 tys. euro
- informuje Jerzy Chrz¹szcz, naczelnik wydzia³u
Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
- Korzyœci finansowe niew¹tpliwie s¹ wa¿n¹ kwesti¹, ale chcia³bym tak¿e podkreœliæ, ¿e istotnie
wa¿ny jest aspekt wspó³pracy transgranicznej,
który wzmocni nasz¹ rolê w Unii Europejskiej zaznacza Józef Krawczyk, starosta oœwiêcimski.
Dzia³ania podejmowane w ramach przynale¿noœci do Stowarzyszenia obejm¹ wspó³pracê gospodarcz¹, turystykê, ochronê œrodowiska i gospodarkê leœn¹, edukacjê, kulturê, rolnictwo i gospodarkê ¿ywnoœciow¹, planowanie przestrzenne i budownictwo, pracê i politykê socjaln¹, przeciwdzia³anie katastrofom, awariom i klêskom
¿ywio³owym oraz zwalczanie ich skutków, ochronê zdrowia i ratownictwo medyczne, komunikacjê i ³¹cznoœæ, kulturê fizyczn¹ i sport.

NL

Ró¿a Thun
Europos³em Roku

ne z przedmiotowym sektorem. Nastêpnie sami
europos³owie wybieraj¹ zwyciêzców.
- Jestem wdziêczna moim kolegom europarlamentarzystom za to wyró¿nienie. Jest to dla mnie wielRó¿a Thun zosta³a europos³em roku w kakie zobowi¹zanie na przysz³oœæ, by dalej znosiæ
tegorii Rynek Wewnêtrzny i Ochrona Konsubariery, na jakie napotykaj¹ obywatele, w tym
mentów. Nagroda przyznawana jest przez preprzedsiêbiorcy na jednolitym rynku. Wspólne stosti¿owy brukselski miesiêcznik „The Parliasunki gospodarcze to wielki
ment Magazine”.
fundament integracji europejskiej, wiêc musimy o nieKryszta³owe statuetki
go dbaæ tak jak o dom rodzinw kszta³cie gwiazdy przyny - powiedzia³a Ró¿a Thun,
znawane s¹ co roku najbarjedyna polska eurodeputodziej pracowitym i wp³ywowana nagrodzona w tym
wym pos³om Parlamentu
roku. Nominowanymi do naEuropejskiego. Nagroda jest
grody zostali tak¿e: Jan Oluznaniem szczególnej pracy
brycht oraz Lena Kolarskai zaanga¿owania deputowa- Podczas gali rozdania nagród
Bobiñska. To pierwsza kadencja w PE by³ej szenych w swoich komisjach parlamentarnych. Na
fowej Komisji Europejskiej w Polsce.
pierwszym etapie nominacji wyboru dokonuj¹
B.E.
zwi¹zki pozarz¹dowe oraz organizacje po³¹czo-

Na naukê nigdy nie jest za wczeœnie
Wreszcie jest! Pierwsza od lat w naszej gminie oferta dla naszych najm³odszych mieszkañców
i ich rodziców. Towarzystwo Kultury Alternatywnej i Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych „Kurnik”,
Oœrodek Kultury oraz Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Brzeszczach dziêki dotacji z Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego rozpoczn¹
niebawem realizacjê projektu: „Malowanie i klaskanie - nasze œwiata poznawanie - cykl zajêæ dla
dzieci i ich rodziców”.
Na pocz¹tku lutego rozpocznie siê rekrutacja,
podczas której do projektu bêdzie mo¿na zg³aszaæ
dzieci, które w 2012 roku ukoñcz¹ 2, 3 lub 4 lata,
a nie chodz¹ do przedszkola. Jak wspomnieliœmy, jest
to pilota¿owe przedsiêwziêcie, na razie nasz¹ ofertê
kierujemy do mieszkañców Jawiszowic, a kolejne
edycje bêd¹ w du¿ej mierze zale¿a³y od zainteresowania potencjalnych uczestników. Zajêcia bêdziemy
prowadziæ regularnie raz w tygodniu od lutego do
czerwca 2012 r. Ka¿de ze spotkañ to okazja do radosnej zabawy, ponadto, dwa zebrania w miesi¹cu bêd¹

wzbogacone o zajêcia ruchowo-muzyczne (elementy muzykoterapii, Klanza) z elementami metody
Weroniki Sherborne (tzw. Metoda Ruchu Rozwijaj¹cego). Co drugie spotkanie bêdzie z kolei obejmowa³o zajêcia plastyczne usprawniaj¹ce umiejêtnoœci
manualne maluchów. Rola rodziców/opiekunów nie
koñczy siê na przyprowadzeniu dzieci na zajêcia,
wrêcz przeciwnie, tu przygoda dopiero siê rozpoczyna. Bêd¹ oni aktywnie uczestniczyæ w zabawie, gdy¿
jednym z podstawowych za³o¿eñ metody Weroniki
Sherborne jest koniecznoœæ wspó³pracy dziecko-rodzic. Wiêkszoœæ zdobytych doœwiadczeñ, bêdzie
mo¿na wykorzystywaæ w domu i póŸniej po zakoñczeniu projektu. Bêdzie tak¿e mo¿liwoœæ regularnych
konsultacji z nasz¹ w³asn¹ „Super Niani¹”. Zajêcia
zosta³y zaplanowane tak, aby ju¿ w najwczeœniejszym okresie ¿ycia wyposa¿yæ dzieci w umiejêtnoœci i zdolnoœci koordynacji, które wspaniale zaowocuj¹ na dalszych etapach edukacji, m. in. poprzez
znaczne zmniejszenie ryzyka problemów logopedycznych i grafomotorycznych.

Fabiola Switalla-Korczyk

WYWIAD

Podsumowanie projektu modernizacji
sk³adowiska odpadów
Na pytania dotycz¹ce modernizacji sk³adowiska
odpadów w gminie Brzeszcze odpowiedzi udziela Prezes Agencji Komunalnej Miros³aw Gibas.
Sk¹d siê wziê³a potrzeba realizacji takiego
projektu?
- Ochrona œrodowiska, w tym gospodarka odpadami, jest bardzo dynamicznie zmieniaj¹c¹
siê dziedzin¹. Od roku 1999, kiedy zosta³o uruchomione sk³adowisko, prze¿yliœmy w gospodarce odpadami 3 rewolucje przepisów - wprowadzenie op³at za korzystanie ze œrodowiska,
nakaz zmniejszania iloœci sk³adowanych odpadów ulegaj¹cych biodegradacji oraz obecn¹ wprowadzenie tzw. „podatku œmieciowego” i utworzenie regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów. Warto podkreœliæ, ¿e rola sk³adowisk odpadów systematycznie maleje na rzecz
linii sortowniczych, kompostowni, a przede
wszystkim spalarni odpadów.
Agencja Komunalna musia³a wiêc podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do dostosowania Zak³adu Gospodarki Odpadami, w którego sk³ad wchodzi sk³adowisko, do obowi¹zuj¹cych obecnie i w niedalekiej przysz³oœci przepisów. Aby móc efektywnie funkcjonowaæ na rynku unieszkodliwiania
odpadów, musieliœmy zmodernizowaæ liniê do
segregacji zmieszanych odpadów komunalnych
i wybudowaæ kompostowniê odpadów biodegradowalnych, co by³o g³ównym elementem naszego programu rozbudowy. Dodatkowo zakupiliœmy
niezbêdny sprzêt techniczny oraz, co bardzo wa¿ne, rozbudowaliœmy czêœæ socjaln¹ dla naszych
pracowników. W tym miejscu muszê siê pochwaliæ, ¿e w roku 1999, gdy sk³adowisko by³o uruchamiane, zatrudnionych zosta³o troje pracowników. W ci¹gu 12 lat stworzyliœmy tam 29 nowych
miejsc pracy.
Czy Agencja Komunalna mia³a ju¿ jakieœ doœwiadczenia w realizacji projektu z udzia³em
œrodków unijnych?
- Do czasu modernizacji sk³adowiska nie mieliœmy
doœwiadczeñ zwi¹zanych z korzystaniem czy ubieganiem siê o œrodki unijne. Dopiero wniesione
aportem od gminy sk³adowisko odpadów otworzy³o nam drogê do starania siê o œrodki zewnêtrzne.
Czy ³atwo by³o zatem zdobyæ œrodki unijne i zrealizowaæ projekt?
- Na pewno nie by³o to ³atwe. Skorzystaliœmy
z us³ug firmy konsultingowej, która przygotowa³a wniosek aplikacyjny. Przechodziliœmy
kilka etapów oceny wniosku, kiedy trzeba by³o
w krótkim terminie dokonaæ poprawek lub
uzupe³nieñ. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu podjêliœmy wspó³pracê z panem
£ukaszem Joñczy odpowiedzialnym za œrodki zewnêtrzne w Urzêdzie Gminy w Brzeszczach. Do niego nale¿a³y odt¹d bie¿¹ca koordynacja i rozliczanie projektu. Za techniczn¹
realizacjê przedsiêwziêcia odpowiada³ natomiast pan Mariusz Wojty³a - Kierownik Za-

k³adu Gospodarki Odpadów.
Czy projekt zosta³ zrealizowany w 100%?
- Tak, zrealizowaliœmy
go w ca³oœci.
Na jakie trudnoœci czy Miros³aw Gibas
„niespodzianki” natrafili Pañstwo przy realizacji projektu?
- Nie przypominam sobie jakichœ wiêkszych trudnoœci. Do niespodzianek zaliczy³bym koniecznoœæ z³o¿enia w nadzoruj¹cym realizacjê projektu Urzêdzie Marsza³kowskim tzw. Umowy
wykonawczej miêdzy Gmin¹ Brzeszcze a Agencj¹
Komunaln¹. Ten dodatkowy za³¹cznik nie by³
wymagany przed rozpoczêciem realizacji projektu, nie by³o ¿adnych wytycznych co do jego
kszta³tu, nie znaliœmy jego faktycznego znaczenia. Potem okaza³o siê, ¿e jest konieczny, bo
gwarantuje monitorowanie wysokoœci wszelkiej pomocy publicznej dla Agencji Komunalnej, a co siê z tym wi¹¿e - tak¿e utrzymanie
przyznanej dotacji na poziomie 85% kosztów
kwalifikowanych projektu.
Jak skomentuje Pan dzia³ania Urzêdu Marsza³kowskiego, który ocenia³ a nastêpnie
rozlicza³ na bie¿¹co projekt? Czy mogliœcie liczyæ na pomoc, czy raczej byliœcie zdani tylko na siebie?
- Muszê przyznaæ, ¿e jestem podbudowany aktywn¹ postaw¹ Urzêdu Marsza³kowskiego przy
realizacji naszego projektu. O ile etap oceny wniosków stawia wspomnian¹ instytucjê w roli obiektywnego i nieraz ch³odnego arbitra, o tyle etap realizacji i rozliczania projektu pokaza³ nam ¿ywe
zainteresowanie urzêdu prawid³owym przebiegiem dalszych dzia³añ. Byliœmy w ci¹g³ym kontakcie, szczególnie z nasz¹ „opiekunk¹” w Zespole ds. Weryfikacji i Potwierdzeñ P³atnoœci w Departamencie Funduszy Europejskich, pani¹ Anet¹
Tokarz. Trzeba przyznaæ, ¿e Ma³opolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jest programem przyjaznym beneficjentowi, zarówno jeœli chodzi o procedury i dostêpnoœæ ró¿nego rodzaju wytycznych, jak i kadry urzêdnicze, odpowiedzialne za wdra¿anie projektów. Dziêki nim
realizacja projektu przebiega³a sprawnie i bez
zak³óceñ. Wielkim plusem programu jest system
zaliczkowania procesu inwestycyjnego.
Czy bêdziecie Pañstwo staraæ siê o kolejne
dofinansowania inwestycji? A jeœli tak, to czy
macie ju¿ jakieœ plany w tym zakresie?
- Zak³adaj¹c, ¿e ostateczne rozliczenie projektu
oka¿e siê dla nas korzystne i pomyœlnie przejdziemy kontrolê Urzêdu Marsza³kowskiego po zrealizowaniu projektu, jak najbardziej bêdziemy szukaæ kolejnych funduszy. Prawdopodobnie w styczniu spróbujemy siêgn¹æ po œrodki w ramach Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie trwa
nabór wniosków z zakresu tworzenia systemu
zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych. To jednak na razie wstêpne przymiarki,
dlatego o tym projekcie oraz o kolejnych planach
inwestycyjnych poinformujemy mieszkañców
w odpowiednim czasie. Przed nami jeszcze dalsze prace nad rozbudow¹ kompostowni. Chcielibyœmy wybudowaæ kompostowniê kontenerow¹
z dynamicznym napowietrzaniem wsadu. Zmniejszy³aby ona zdecydowanie uci¹¿liwoœæ zapachow¹ ca³ej instalacji, poniewa¿ frakcja organiczna pozyskiwana na sicie linii segregacyjnej mog³aby byæ w kontrolowanych warunkach stabilizowana i dopiero póŸniej sk³adowana - ju¿ pozbawiona zapachów fermentacji. Jeœli pojawi¹ siê
mo¿liwoœci zdobycia dofinansowania tej inwestycji, równie¿ siê o nie postaramy.
Czy w ostatecznym rozrachunku warto by³o
zrealizowaæ projekt?
- Zdecydowanie tak. Ca³kowity koszt projektu
wyniós³ 6,2 mln z³ brutto, a nasz udzia³ 2 mln,
w tym 75 tys. z³otych poch³onê³y koszty przygotowawcze projektu. Œrodki te nie zosta³yby odzyskane, gdybyœmy nie uzyskali dofinansowania.
Bez dotacji unijnej nie bylibyœmy w stanie przeprowadziæ modernizacji, a co za tym idzie, nasze
sk³adowisko zosta³oby przeznaczone do jak najszybszego zape³nienia i zamkniêcia, a odpady
z Brzeszcz trafia³yby do innych instalacji, co
oczywiœcie podnios³oby znacznie koszt ich wywozu ponoszony przez mieszkañców. Chcia³bym
w tym miejscu podkreœliæ, ¿e ca³y program modernizacji i pozyskania funduszy unijnych nie
zosta³by zrealizowany, gdyby w roku 2008 Rada
Gminy na wniosek Pani Burmistrz nie przekaza³a nam sk³adowiska aportem.

O.B.

Podziêkowanie
Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia dla druhny podharcmistrz Zofii Kolasy z powodu
œmierci ojca

W³adys³awa Gancarczyka
sk³adaj¹ pogr¹¿eni w smutku cz³onkowie
Harcerskiego Krêgu Seniorów w Jawiszowicach przy Gminnym Zwi¹zku Dru¿yn
w Brzeszczach.

Podziêkowanie
„Nie umiera ten, kto trwa w pamiêci ¿ywych”
Wszystkim, którzy w tak bolesnych chwilach dzielili z nami smutek i ¿al oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej

œp. Otylii Jasiñskiej
rodzinie, przyjacio³om, s¹siadom z bloku 35
klatka I i II oraz bloku 42, obecnym i emerytowanym pracownikom Przedszkola nr 4
w Jawiszowicach, cz³onkom POD „Têcza”,
pracownikom PZS w Bieruniu i KWK
„Piast” serdeczne podziêkowania sk³adaj¹
m¹¿ oraz córka z rodzin¹.

Odg³osy Brzeszcz
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Czeœæ Jego pamiêci
Z g³êbokim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ, o œmierci
prof. dr hab. Kazimierza Bielenina - historyka sztuki, archeologa, specjalisty w dziedzinie pradziejowego hutnictwa, Honorowego Obywatela Gminy Brzeszcze i Nowej S³upi.

Prof. dr hab. Kazimierz Józef
Bielenin urodzi³ siê 29 stycznia
1923 roku w Brzeszczach. Studiowa³ na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie, a tak¿e na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika
w Toruniu. Jest odkrywc¹ dymarek
w Górach Œwiêtokrzyskich i wspó³twórc¹ dorocznej imprezy Dymarki Œwiêtokrzyskie w Nowej S³upi.
Od 1988 posiada³ naukowy tytu³
profesora. Jest uznanym œwiatowym autorytetem w dziedzinie pradziejowego hutnictwa.
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W 2005 roku Pan Profesor Bielenin rozpocz¹³ prace badawcze i poszukiwania dzwonów z legendarnego koœció³ka œw. Otylii. Dziêki Jego
konsekwencji w maju 2008 roku
œredniowieczny dzwon, odnaleziony w koœciele œw. Birgid w Wiesbaden-Bierstadt powróci³ do koœcio³a œw. Urbana w Brzeszczach. M³odzie¿owy Parlament jest zafascynowany
i pe³ny podziwu dla odkryæ
Pana Profesora. Dwukrotnie
pod¹¿aliœmy szlakiem jego
badañ archeologicznych na
Ziemi Œwiêtokrzyskiej, zwiedziliœmy w jego towarzystwie Muzeum Archeologiczne w Krakowie oraz
gratulowaliœmy, gdy zosta³
uznany Honorowym Obywatelem
Gminy Brzeszcze.
Pan Profesor pozostanie w naszej
pamiêci jako Cz³owiek wielkiego
autorytetu i serca, pe³ny ciep³a,
dobra i piêkna, który konsekwentnie, dziêki wytê¿onej pracy osi¹ga³ zamierzone cele. By³ naszym
wielkim nauczycielem. Jego postawa ¿yciowa bêdzie zawsze dla
nas wzorem do naœladowania.

MPGB wraz z opiekunami
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Mówiê do ciebie milcz¹c
Rok Czes³awa Mi³osza za nami,
a wraz z nim publikacje, uroczystoœci, wystawy i odczyty poœwiêcone nobliœcie. Gmina Brzeszcze
równie¿ wpisa³a siê w literacki
kr¹g tradycji konkursem wiedzy
na temat ¿ycia pisarza.
19 grudnia uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr
1 oraz z Gimnazjum nr 2
zebrani w sali widowiskowej Oœrodka Kultury
odpowiadali na pytania
dotycz¹ce faktów z lat
dzieciñstwa i wczesnej
m³odoœci Czes³awa Mi³osza spêdzonych w wiêkszoœci na Litwie. Gdzie
dok³adnie urodzi³ siê poeta? Które
urodziny zapamiêta³ szczególnie?
Ile mia³ lat, gdy wst¹pi³ do gimnazjum? Imiona rodziców? Kto by³ dla
niego antywzorem w okresie dorastania? Których nauczycieli szczególnie zapamiêta³? Dlaczego wyprawy do rodzinnego maj¹tku w latach
20-tych sta³y siê tak niebezpieczne? Co ³¹czy Mi³osza, Mickiewicza
i obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej? Nale¿a³o równie¿ sporz¹dziæ
notatkê biograficzn¹ oraz reklamê

zachêcaj¹c¹ do zg³êbienia twórczoœci pisarza. Nie zabrak³o tak¿e
okazji do zapoznania siê z elementami folkloru litewskiego, który towarzyszy³ poecie od najwczeœniejszych lat. Zadania o ró¿nym stopniu trudnoœci przygotowane zosta³y w oparciu o fragmenty wydanej w ubieg³ym roku ksi¹¿ki Andrzeja Franaszka. Odpowiedzi ocenia³o jury
pod przewodnictwem
Jolanty Hodur, gminnego doradcy metodycznego z jêzyka polskiego. Wielu uczniów
wykaza³o siê du¿¹ wiedz¹ i kreatywnoœci¹, a wszyscy zgromadzeni
mogli spojrzeæ na postaæ pisarza
w zupe³nie nowy, niecodzienny
sposób.
Miejmy nadziejê, ¿e ca³e przedsiêwziêcie przybli¿y sylwetkê Mi³osza, ¿e w przysz³oœci pozwoli uczestnikom konkursu dostrzec w twórczoœci noblisty ¿ywe odbicia jego prze¿yæ, przemyœleñ, zainteresowañ i fascynacji pomagaj¹c wyjœæ poza
martwy dla m³odzie¿y slogan „Wielkim Poet¹ by³”.
Katarzyna Senkowska

Franciszek Sobik
Cz³owiek, który
budowa³
Urodzi³ siê w Dankowicach w rodzinie robotniczej. Tam te¿ ukoñczy³ siedmioklasow¹
szko³ê podstawow¹. By³ cz³owiekiem zdolnym
i bardzo pracowitym. Ze wzglêdu na trudn¹
sytuacjê finansow¹ rodziny nie móg³ podj¹æ
dalszej nauki. Jako czternastolatek rozpocz¹³
pracê - najpierw jako pomocnik murarski, a póŸniej jako murarz. Wtedy te¿ wst¹pi³ do cechu
rzemios³ budowlanych i podj¹³ naukê w wieczorowej szkole zawodowej. Po jej ukoñczeniu w 1932 roku zosta³ pracownikiem dzia³u
budowlanego KWK „Brzeszcze”. W 1938 roku
ukoñczy³ roczny kurs mistrzów budowlanych
i kreœleñ techniczno-budowlanych w Œl¹skim Instytucie Rzemieœlniczo-Przemys³owym w Katowicach. We wrzeœniu 1939 roku zawar³ zwi¹zek
ma³¿eñski. Podczas okupacji pracowa³ w dziale
budowlanym KWK „Brzeszcze”. Od momentu
powstania podobozu w Jawiszowicach zosta³
oddelegowany przez kierownictwo kopalni do
prowadzenia na tym terenie robót budowlanych.
W podobozie utworzono tzw. „brau komando”
licz¹ce 54 wiêŸniów. Wiêkszoœæ stanowili ¿ydzi
niemaj¹cy pojêcia o budownictwie. Pod nadzorem Pana Franciszka byli przyuczani do wykonywania ró¿nych zadañ. Budowali baraki
mieszkalne na terenie podobozu oraz wykonywali prace na terenie kopalni. Pan Franciszek
Sobik nie tylko kierowa³ nimi, ale nara¿aj¹c
swoje ¿ycie pomaga³ wiêŸniom, dostarczaj¹c
listy, lekarstwa i ¿ywnoœæ. S³u¿y³ równie¿ rad¹
przy organizowaniu ucieczek z obozu. Tak
dzia³a³ przez ca³y czas okupacji. Po wojnie Pan
Franciszek obj¹³ stanowisko kierownika dzia³u
budowlanego KWK „Brzeszcze”, które piastowa³ do 1975 roku, do czasu odejœcia na emeryturê. Za 43 lata pracy w kopalni i dla miasta
odznaczony zosta³ Br¹zowym, Srebrnym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, a w 50-t¹ rocznicê po¿ycia ma³¿eñskiego odznaczono go wraz
z ¿on¹ Krzy¿em Z³otych Godów. Oprócz pracy zawodowej dzia³a³ spo³ecznie. Prze 25 lat
by³ cz³onkiem Rady Zak³adowej KWK „Brzeszcze”, przez 32 lata pe³ni³ funkcjê radnego Miejskiej Rady Narodowej. Budowa³ dla kopalni
i miasta. I tak: kierowa³ budowami Oœrodków
Wczasowo-Rekreacyjnych w Rycerce, Polanicy Zdroju, Ustroniu Morskim. Prowadzi³ budowê basenu k¹pielowego przy KWK „Brzeszcze”. Na terenie miasta i gminy prowadzi³ i nadzorowa³ budowy: Domu Stra¿aka w Jawiszowicach, Domu Ludowego w Przecieszynie,
Domu Ludowego i stra¿nicy w Brzeszczach Borze, Stra¿ackiego Domu Ludowego w Zasolu oraz Oœrodka Zdrowia w Zasolu. Ostatni¹
kierowan¹ przez niego inwestycj¹ by³ Oœrodek
Zdrowia przy ul. Pi³sudskiego w Brzeszczach.
Konsekwencja, solidna i odpowiedzialna praca oraz poœwiêcenie dla spo³ecznoœci naszej
gminy Pana Franciszka zas³uguj¹ na nasz¹ pamiêæ i szacunek.

Józef Stolarczyk

Dzieñ Górnika w PZ
nr 6 w Brzeszczach
9 grudnia 2011 roku w Oœrodku Kultury
w Brzeszczach odby³y siê uroczyste obchody
Dnia Górnika po³¹czone ze œwiêtem szko³y Powiatowego Zespo³u nr 6 w Brzeszczach.
Imprezê zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ liczni
goœcie, m.in. starosta oœwiêcimski Józef Krawczyk,
pos³owie na Sejm RP Dorota Niedziela i Tadeusz
Arkit, dyrektor d.s. pracy KWK Brzeszcze Jan
Percer, naczelnik Wydzia³u Edukacji, Zdrowia
i Spraw Spo³ecznych w Oœwiêcimiu Aleksandra
Bibrzycka, przedstawiciele zwi¹zków zawodowych KWK Brzeszcze, radni Rady Powiatu oraz
rodzice, nauczyciele i uczniowie. Dyrektor Anna
Kasprzyk-Ha³at przypomnia³a zebranym postaæ
patrona szko³y, honorowego obywatela miasta
Brzeszcze, niedawno zmar³ego profesora Kazimierza Bielenina. Nastêpnie g³os zabrali zaproszeni goœcie. Józef Krawczyk przekaza³ dobr¹
wiadomoœæ dla szko³y o planowanym na 2012 rok
rozpoczêciu budowy nowej sali gimnastycznej.
W czêœci artystycznej m³odzie¿ zaprezentowa³a
przygotowany specjalnie na tê okazjê spektakl pt.
„Bieda w biedaszybie”. Podczas uroczystoœci
m³odzi adepci zawodu górniczego otrzymali certyfikaty, które gwarantuj¹ im po ukoñczeniu szko³y podjêcie pracy w kopalniach Kompanii Wêglowej. Jest to mo¿liwe na mocy porozumienia
pomiêdzy Powiatem Oœwiêcimskim a Kompani¹
Wêglow¹ S.A. Certyfikaty wrêczane s¹ podczas
obrzêdu zwanego „Skokiem przez skórê”. Jest to
rytua³ przyjmowania adeptów (lisów) do stanu
górniczego. Odbywa³ siê on w gospodzie na
szychcie piwnej. Adepci doprowadzani zostali

w œpiewnym korowodzie przez Lis-Majora przed
oblicze starych kopaczów (starych strzech). Po egzaminie kandydat wykonywa³ skok przez skórê,
po czym nastêpowa³o pasowanie na górnika. Do
sto³u biesiadnego doprowadza³ go ojciec piwny.
Skóra górnicza, zwana równie¿ ³at¹, by³a najwa¿niejszym akcentem zawodowym, atrybutem wyposa¿enia górniczego. Skórê podk³ada³ sobie górnik pod kolana, gdy musia³ pracowaæ w pozycji
klêcz¹cej; okrywa³ siê ni¹, gdy ze stropu la³a siê
wod¹; siedzia³ na niej przy posi³ku; równie¿ na niej
dokonywana by³a wyp³ata. „Skóra” sta³a siê wiêc
symbolem przyjêcia do stanu górniczego. Mianowanie na górnika by³o zawsze akcentem uroczystym. Obecnie skok przez skórê jest kultywowany
w ramach uroczystoœci barbórkowych. Ceremonia
„skoku przez skórê” prezentowana jest przewa¿nie podczas spotkañ na Karczmach Piwnych lub
w formie inscenizacji na ulicach miast górniczych.
Uroczystoœæ prowadzi Lis Major.
Nasz¹ uroczystoœæ prowadzi³ Lis Major pan Stanis³aw Kut. W tym roku wydano 145 certyfikatów. M³odym górnikom towarzyszy³y dŸwiêki orkiestry górniczej KWK Brzeszcze. Po uroczystoœciach zaproszeni goœcie udali siê do budynku
szkolnego przy ulicy Mickiewicza 32, gdzie nast¹pi³o otwarcie nowej si³owni szkolnej.

PZ nr 6

Og³oszenie
Oœrodek Kultury w Brzeszczach odda w najem lokal u¿ytkowy znajduj¹cy siê w budynku „Basenu pod Platanem”, z przeznaczeniem
na solarium. Lokal sk³ada siê z 3 pomieszczeñ
o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 21,4 m2.
Kontakt: Oœrodek Kultury w Brzeszczach,
tel.: (32) 21-11-490, 21-11-391.

Stan wojenny okiem zbieracza
13 grudnia minê³o 30 lat od wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce. Mimo, ¿e wydawaæ
by siê mog³o, ¿e czas wyleczy³ ju¿ rany, obrazy
i wydarzenia z tamtego okresu s¹ nadal obecne w g³owach wielu ¿yj¹cych œwiadków ówczesnej rzeczywistoœci. Okr¹g³a rocznica to doskona³a okazja do wspomnieñ i dyskusji na temat
tych kart historii naszego kraju.

lu Fakty Oœwiêcim Pawe³ Wodniak. W kameralnym gronie, w pokoju nr 30 Oœrodka Kultury
w Brzeszczach, Ryszard Ciupka opowiada³ o swoich wspomnieniach zwi¹zanych ze stanem wojennym i okresem PRL-u, przygodach ze „smutnymi panami” oraz przedstawi³ posiadane publikacje, które kupowa³, aby poznaæ ró¿ne spojrzenia na interesuj¹cy go temat i móc wyrobiæ sobie
w³asne zdanie. Wœród prezentowanych materiaCz³onkowie Klubu
³ów znalaz³y siê m.in.
Nieprofesjonalnej Twór„KOS”, Biuletyn Bielskieczoœci Literackiej „Piórogo NSZZ „Solidarnoœæ”,
mani” postanowili zorga„Tygodnik Solidarnoœæ”,
nizowaæ wernisa¿ wystaRegionalny Informator
wy zbiorów Ryszarda
„RIS”, „Biuletyn M³odzieCiupki - kierowcy rajdo¿y Walcz¹ce”, etc. Pere³k¹
wego, pasjonata i jak sam
dla zbieracza jest ksi¹¿ka
o sobie mówi „zbieracza”
„Zbrodnia katyñska w œwiepublikacji z okresu m. in.
tle dokumentów” wydana
stanu wojennego. Jak
przez wyd. Gryf Londyn
podkreœla sam Pan Ryw 1982 r. Po serii pytañ rozszard, kolekcjonerem nie
winê³a siê ciekawa dyskujest, „poniewa¿ nie chosja na temat by³ego ustroju,
dzi³ po strychach i nicze- Ryszard Ciupka i Pawe³ Wodniak
oraz obecnej sytuacji poligo nie odkupywa³”, a wszystkie swoje pozycje
tycznej w kraju. Szkoda tylko, ¿e publicznoœæ
wydawnicze zakupi³ w czasach ich wprowadze„œrednio” dopisa³a, bo szczególnie m³odzi ludzie
nia do oficjalnego b¹dŸ nieoficjalnego obiegu.
mogliby na ¿ywo przekonaæ siê, jak wygl¹da³a
Spotkanie z zaproszonym goœciem pt. „Droga do
Polska jeszcze dwadzieœcia kilka lat temu.
Wolnoœci” poprowadzi³ redaktor naczelny portaJakub Krzywolak
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S³u¿ba ponad w³asne interesy
Rotary International (RI) to najstarsze
stowarzyszenie tzw. klubów s³u¿ebnych (service clubs) na œwiecie. Zrzesza oko³o 32 000
klubów Rotary w prawie 170 krajach. Nale¿y do nich ponad 1 200 000 ludzi. Ich cz³onkowie wywodz¹ siê z ró¿nych œrodowisk zawodowych, religijnych, politycznych i kulturowych, a ³¹czy ich chêæ pomocy lokalnym
spo³ecznoœciom oraz œwiatu.
Pocz¹tki organizacji siêgaj¹ pierwszych lat
ubieg³ego wieku. Na terenach wschodniej Europy Rotary dzia³a³o w okresie miêdzywojennym,
jednak póŸniej na d³ugo zosta³o zawieszone (jako
wyjête spod prawa zarówno w okupowanej Polsce jak i w Rzeszy Niemieckiej). Dopiero z odzyskaniem niepodleg³oœci podjêto dzia³ania, by
ducha Rotary odtworzyæ. Dziœ kluby zgrupowane s¹ w regionach geograficznych zwanych Dystryktami Rotary. Na czele ka¿dego z nich stoi
Gubernator Dystryktu, wystêpuj¹cy przez jeden
rok jako cz³onek zarz¹du RI i reprezentuj¹cy
miêdzynarodow¹ radê dyrektorów. Obecnie na
ca³ym œwiecie istnieje ponad 520 Dystryktów
Rotary. Polska nale¿y do miêdzynarodowego dystryktu nr 22 30, zrzeszaj¹cego 73 kluby z Polski, 44 z Ukrainy i 3 z Bia³orusi.
- Ka¿dy Rotary klub jest niezale¿n¹ samoorganizuj¹c¹ siê struktur¹, chocia¿ pozostaje luŸno
powi¹zany z innymi klubami na ca³ym œwiecie.
Co roku w ka¿dym z nich dokonuje siê wyboru
nowego prezydenta. To praktyka stosowana od
kilkuset lat po to, by daæ mo¿liwoœæ wykazania
siê wszystkim cz³onkom, nie tylko w formacji
pomocowej, ale równie¿ w strukturze zarz¹dzaj¹cej. Na zachodzie Europy, w USA i Kanadzie
dzia³alnoœæ Rotary jest o wiele bardziej aktywna, podobnie jak sama rozpoznawalnoœæ klubu.
Mówi¹c w najwiêkszym uproszczeniu, nasze
funkcjonowanie opiera siê na s³u¿bie dla innych
ludzi. W krajach z wieloletnimi tradycjami rotariañskimi wiêkszoœæ odnosz¹cych sukcesy
biznesmenów, osób posiadaj¹cych dobre opinie i wp³ywy w swoich spo³ecznoœciach nale¿y
do Rotary. W Polsce rozwój RI jest ca³y czas na
etapie raczkuj¹cym, wci¹¿ walczymy o to, by
siê rozwijaæ. Nowe organizacje tego typu powstaj¹, niektóre znów siê rozwi¹zuj¹. Co prawda nasz dystrykt obejmuje ogromny geograficznie obszar, lecz jeœli chodzi o liczbê cz³onków,
nie ma ich wielu. W oœwiêcimskim klubie jest
osiemnaœcioro - wyjaœnia Albert Bartosz, Prezydent Oœwiêcimskiego Klubu Rotary.
- Nasz klub zawi¹za³ siê w 2005 roku, pierwsze wp³aty s¹ datowane na 21 maja - dodaje
Mariola Senkowska, Skarbnik Klubu. - Ka¿dy
Rotarianin jest zobowi¹zany do p³acenia miesiêcznej sk³adki o okreœlonej wysokoœci, pieni¹dze te stanowi¹ podstawowe Ÿród³o dochodów organizacji. Dla poszczególnych klubów
stawki s¹ ró¿ne. Dodatkowo pozyskujemy równie¿ fundusze poprzez sponsorów i zbiórki poza
Klubem na celowe dzia³ania. Czêœæ œrodków
przeznaczana jest na bie¿¹ce akcje, czêœæ do
centrali dystryktu, czêœæ do RI, a reszta bezpoœrednio do fundacji, z którymi wspó³pracuje-
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my. Zwykle zebrane pieni¹dze wykorzystujemy do ró¿nego rodzaju projektów, realizuj¹c je w formie grantów.
Polega to na tym, ¿e czêœæ
przedsiêwziêcia finansujemy
my, czêœæ zarz¹d dystryktu,
a czasem równie¿ zarz¹d
g³ównego Rotary. Oczywiœcie to wszystko pod warunkiem, ¿e projekt jest na tyle
interesuj¹cy, potrzebny i wysoko oceniany, ¿e
inni Rotarianie zechc¹ nam w nim pomóc. Jeœli pomys³ oka¿e siê ciekawy i zostanie zaakceptowany, RI podwaja uzbieran¹ stawkê. Dlatego szczególnie przy wiêkszych projektach
nierzadko ³¹czymy wysi³ki z innymi klubami
- z jednym, dwoma, czasem szeœcioma, bo im
wiêcej œrodków uda siê zdobyæ, tym wiêksze
mo¿e byæ przyznane dofinansowanie. Rotary
od lat wspó³pracuje tak¿e z fundacj¹ Billa
Gatesa, który fundusze rotaryjne w taki sam
sposób mno¿y razy dwa ze swoich - opowiada Pani Mariola.
- Najwiêkszym, choæ mo¿e lepiej powiedzieæ:
najbardziej wyrazistym osi¹gniêciem, jest chyba fakt, ¿e polio zniknê³o z Afryki dziêki szczepionkom zapewnionym przez RI. Starania trwa³y 20 lat, 2005 r. zosta³ oficjalnie uznany za rok
uwolnienia œwiata od tej groŸnej choroby. Za
spraw¹ Rotary wci¹¿ powstaj¹ te¿ nowe studnie
w Afryce, Peru, Somalii. Podobnych dzia³añ jest
mnóstwo - stwierdza Halina Kobosko.
- Na ca³ym œwiecie organizowane s¹ równie¿
wymiany m³odzie¿y w ramach klubów rotariañskich. W Polsce oko³o 40 rodzin przyjmuje goœci i przez ca³y rok siê nimi opiekuje. Wa¿nym
elementem ich pobytu jest uczestnictwo we
wspó³organizowanym przez nas Marszu
¯ywych - dodaje Iwona Sobala.
- Podobnie cz³onkowie Rotary odwiedzaj¹ siê
w klubach zagranicznych, tam te¿ podpisuj¹
swoje listy obecnoœci, poniewa¿ na ca³ym œwiecie Rotarianie spotykaj¹ siê raz w tygodniu,
tyle, ¿e w ró¿nych porach. W Toronto jest na
przyk³ad klub lunchowy. Wszystkich ³¹cz¹
przecie¿ te same cele - podkreœla Pani Mariola.
- Jeœli mowa o zagranicznych kontaktach,
warto podkreœliæ, ¿e prawdziwych przyjació³
mamy w Niemczach, nasz klub z powsta³ w³aœnie z inicjatywy niemieckich Rotarian. Bardzo
czêsto ³¹czymy si³y w pracy nad wspólnymi
projektami. Nie da siê ukryæ, ¿e ten teren, czyli
Oœwiêcim i jego okolice, odznacza siê jedyn¹
w œwiecie specyfik¹. Szczególnie zale¿y nam
wiêc na wzajemnej pomocy miêdzy spo³eczeñstwami Polski i Niemiec w ramach szeroko
pojêtego humanizmu. Jeœli mo¿emy do³o¿yæ
maleñk¹ cegie³kê do tej wielkiej idei, jesteœmy
bardzo dumni - dodaje Pan Albert. - Na co dzieñ
wspó³pracujemy tak¿e z wieloma organizacjami, m.in. Ma³¹ Orkiestr¹ Wielkiej Pomocy,
PWSZ w Oœwiêcimiu, starost¹ oœwiêcimskim,
MDSM-em, Oœwiêcimskim Centrum Kultury
i FPS w Brzeszczach. Staramy siê raczej wspie-

raæ inicjatywy skierowane do
grupy osób, by jak najwiêcej
ludzi mog³o z nich skorzystaæ, jednak nie wykluczamy
te¿ pomocy indywidualnej.
Pomimo najszczerszych chêci, nie zawsze jesteœmy w stanie sprostaæ wszystkim potrzebom, jednak robimy co
w naszej mocy.
- Geneza idei jest zazwyczaj
ró¿na. Staramy siê dzia³aæ
lokalnie, ostatnim naszym pomys³em by³o hospicjum, ale zajmujemy siê te¿ pomniejszymi
projektami, np. sprowadzeniem specjalistycznych ³ó¿ek dla szpitala, sprzêtu dla FPS w Brzeszczach, pomoc¹ dla domu dziecka w Kêtach,
w Oœwiêcimiu oraz wsparciem dla Œwietlicy
Brata Alberta. W najbli¿szym czasie dostarczymy ³ó¿ka do dzieciêcego szpitala w Rabce. Jednym z powa¿nych przedsiêwziêæ by³o utworzenie œwietlicy m³odzie¿owej w oœwiêcimskim
Zasolu - sfinansowaliœmy wyposa¿enie ca³ej
placówki, w tym równie¿ sprzêtu komputerowego, aparatów fotograficznych, rowerów i si³owni. Koszt ca³kowity wyniós³ ok. 150 tys. z³.
Pamiêtam, ¿e na pocz¹tku myœleliœmy o m³odych ludziach z dysfunkcyjnych rodzin, ale
szybko okaza³o siê, ¿e œwietlica stanowi równie¿ miejsce spotkañ nastolatków, którzy nie
maj¹ rodzinnych problemów, a tak¿e ludzi starszych. M³odzie¿ szybko siê integruje, zawiera
nowe przyjaŸnie, a dobry przyk³ad rówieœnika
i przynale¿noœæ do normalnego, zdrowego œrodowiska mog¹ naprawdê sprawiæ wiele dobrego. Z czasem do³¹czy³a do tych dzia³añ jeszcze
kolejna inicjatywa - przecie¿ po pobycie w œwietlicy nastolatki i tak wracaj¹ do domu, gdzie
znów musz¹ stawiaæ czo³a ró¿nym trudnoœciom.
Dlatego w³aœnie w ramach Salezjañskiej Œwietlicy Œrodowiskowej „Akademia Radoœci” zorganizowano równie¿ warsztaty dla rodziców z rodzin dysfunkcyjnych - stwierdza Zofia GwóŸdŸStawowy.
- Co do planów, staramy siê byæ ostro¿ni, poniewa¿ bardziej reagujemy na potrzeby, które
siê pojawiaj¹, ni¿ realizujemy wielkie abstrakcyjne projekty. Relatywnie jesteœmy ma³ym
klubem. Nasz¹ najwiêksz¹ motywacj¹ jest poczucie spe³niania dobrej roboty i tego, ¿e najzwyczajniej jest nam ze sob¹ dobrze, œwietnie
czujemy siê we w³asnym towarzystwie. Myœlê,
¿e z przyjaŸni czerpiemy si³ê, która popycha
nas do realizacji nowych zadañ. Wszystko dzia³a na zasadzie, ¿e ka¿dy z nas dok³ada swoje 5
groszy w tych przestrzeniach, gdzie czuje siê
najsilniejszy i mo¿e siê realizowaæ. Indywidualnie podejmowane wysi³ki zawsze sk³adaj¹ siê
w jedn¹ ca³oœæ - podkreœla Teresa Jankowska.
- Jesteœmy organizacj¹, która stara siê funkcjonowaæ jak profesjonalna firma. Mamy ludzi odpowiedzialnych za PR, za pozyskiwanie nowych cz³onków, za finanse. Wymieniamy siê
doœwiadczeniami z innymi klubami, by wci¹¿
podnosiæ skutecznoœæ naszych dzia³añ. Podstawowa zasada zak³ada, ¿e cz³onkowie klubów
powinni wywodziæ siê z ró¿nych œrodowisk,

pojawiaj¹ siê wiêc lekarze prawnicy, pracownicy
bud¿etowi, przedsiêbiorcy - ogólnie grono osób,
które osi¹gnê³y sukces zawodowy w ró¿nych
dziedzinach spo³ecznych i pragn¹ podzieliæ siê
jego owocami - stwierdza Prezydent Klubu.
Do klubu nie mo¿na siê zapisaæ, mo¿na jedynie zostaæ zaproszonym. Ka¿dy/a kandydat lub
kandydatka jest najpierw przedstawiany/a ca³ej spo³ecznoœci, Rotarianie zapoznaj¹ siê z jego
wczeœniejsz¹ dzia³alnoœci¹ i reputacj¹ w spo³eczeñstwie. Jeœli pojawi siê choæ jeden sprzeciw, obojêtnie w którym klubie na ca³ym œwiecie, starania takie zostaj¹ zaniechane. Decyzja
musi byæ jednomyœlna. Formalnoœci zwykle
trwaj¹ miesi¹c - to czas na zbieranie informacji i przemyœlenia. Jeœli nie ma ¿adnych zastrze¿eñ, wtedy dopiero cz³onkowie klubu proponuj¹ przyst¹pienie do swoich szeregów.

Poduszka dla serduszka
W ludzkim ¿yciu s¹ dwie najwa¿niejsze
wartoœci - zdrowie i bliskoœæ drugiego cz³owieka. Gdy tej pierwszej zabraknie trzeba zrobiæ
wszystko, aby mimo choroby, na twarzy pacjenta pojawi³ siê uœmiech. Szczególnie, gdy
do szpitalnego ³ó¿ka przykuci s¹ najm³odsi.

„Wszystkie dzieci s¹ nasze”. Przedstawi³ te¿
kilku ma³ych pacjentów, do których trafi¹ zebrane datki, m.in. dwunastoletni¹ ¯anetkê, która ci¹gle czeka na przeszczep serduszka, czy
maj¹cego ju¿ operacjê za sob¹ oœmioletniego
Maciusia. Nastêpnie pad³y konkretne liczby.
Dziêki hojnoœci wspania³ych ludzi uda³o zebraæ
siê ponad 5000 z³ (!) oraz blisko 60 poduszek
i maskotek. Wszyscy, którzy w jakiœ sposób
w³¹czyli siê w pomoc podczas akcji otrzymali
pami¹tkowe grafiki wykonane przez zaprzyjaŸnionego z organizatorami Ryszarda Gancarza.
Na spotkaniu obecni byli tak¿e g³ówni patroni
„Poduszki dla maluszka”. W swoim i burmistrz
Teresy Jankowskiej imieniu g³os zabra³a Bo¿ena Sobociñska i przekaza³a trzy du¿e, kolorowe misie (od siebie, Zarz¹du Edukacji i pani
burmistrz). Podziêkowania zosta³y z³o¿one tak¿e na rêce dyrektor OK Ma³gorzaty Wójcik. Nie
zabrak³o te¿ Alicji Chachaj (cz³onkini zarz¹du
Œl¹skiego Centrum Chorób Serca) i zaanga¿owanych w akcje m³odych wolontariuszy. Na
zakoñczenie swoim wystêpem spotkanie
uœwietni³ zespó³ „Têcza”.

Dlatego te¿ ruszy³a IV edycja programu Razem Zmieniajmy Œwiat, Razem Pomagajmy Innym pod tytu³em „Poduszka dla maluszka” stworzonej i koordynowanej przez Rafa³a Andreasa.
Przez miesi¹c wolontariusze w wielu szko³ach
na terenie gminy Brzeszcze, a tak¿e placówkach
z Kêt i Czechowic Dziedzic zbierali pieni¹dze,
maskotki i poduszki przytulanki, aby wspólnie
zorganizowaæ ma³ym pacjentom Œl¹skiego
Centrum Chorób Serca w Zabrzu niezapomniane i radosne miko³ajki.
- Przywi¹zujemy du¿¹ wagê do takich kroków
-„Poduszka dla maluszka” to wielki uk³on w stroi bardzo starannie dobieramy nowych Rotarian
nê Fundacji Œl¹skiego Centrum Chorób Serca
i Rotarianki, przez co mo¿e jesteœmy doœæ heri ogromne podziêkowanie za czerwcowy mecz
metyczn¹ organizacj¹ - przyznaje Albert BarSzpiczaœci kontra Sk³adaki. Razem z przyjació³tosz. - Ostro¿noœæ wynika jednak st¹d, ¿e niemi, uznaliœmy, ¿e taka przyw³aœciwe zachowanie jednej osoby rzutuje na
tulankowa akcja to wyœmienica³y klub. Na takie sytuacje nie mo¿emy sobie
ta okazja, aby podarowaæ
pozwoliæ. Ponadto, jak ju¿ wspomnia³a Zosia,
dzieciom czekaj¹cym na przenasza dzia³alnoœæ opiera siê na wewnêtrznych
szczep, uœmiech, którego tak
wiêzach przyjaŸni. Dlatego tym bardziej nie
bardzo w tych trudnych momo¿emy przyj¹æ kogoœ, kto bêdzie œwiadomie
mentach potrzebuj¹ - podkrelub nie, psu³ panuj¹cy tutaj nastrój. To naprawœlaj¹ jednog³oœnie Rafa³ Andê niezwykle istotne. Pamiêtam, ¿e na samym
dreas i Ola Lacek. 30 listopapocz¹tku istnienia naszego klubu ponaglani
da przyszed³ czas na uroczywewnêtrzn¹ chêci¹ aktywnej pracy od razu
ste podsumowanie akcji. Orprzyst¹piliœmy do doœæ du¿ego projektu. Tymganizatorzy przygotowali
czasem przyjechali Rotarianie niemieccy i
w brzeszczañskim Oœrodku
mówi¹, ¿e to wszystko piêknie, ale najpierw
Kultury spotkanie ze wszystmusimy jednak skupiæ siê na budowaniu wzakimi, którzy wspomogli przedjemnych relacji, trzeba przecie¿ czasu, by siê
siêwziêcie, aby jeszcze raz za
poznaæ i dopiero bazuj¹c na tym - dzia³aæ. Inawsparcie, tym razem oficjal- Przedszkolaki z Zasola z zebranymi poduszkami
czej mo¿na ³atwo zwarzyæ atmosferê. Myœlê
nie, mo¿na by³o podziêkowaæ.
Aby akcjê uznaæ za ostatecznie zakoñczon¹ i udan¹
jednak, ¿e u nas jak do tej pory wszystko œwietJako pierwszy zabra³ g³os Jan Statuch wicepre5 grudnia ekipa wolontariuszy w miko³ajkonie funkcjonuje. Oby jak najd³u¿ej.
zes Fundacji ŒCCS w Zabrzu. Przybli¿y³ on
wych przebraniach, w sk³adzie: Rafa³ Andredzia³alnoœæ klinki, jej potrzeby oraz program
Katarzyna Senkowska
as (Miko³aj), Monika £obos (diabe³), Ola
Lacek (elficka pomocniczka), Angelika Broñka z Oœwiêcimia oraz Ewa i Asia Szumer z Osieka (3 anio³ki), które na w³asnej skórze przePatronat nad akcj¹ sprawowa³y Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska oraz Dyrektor
kona³y siê czym jest oczekiwanie i strach zwi¹Gminnego Zarz¹du Edukacji w Brzeszczach Bo¿ena Sobociñska.
zany z przeszczepem (obie dosta³y nerki od
swoich rodziców), wybra³a siê do Zabrza, aby
Szko³y bior¹ce udzia³: Szko³a Podstawowa nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. S. Stapodarowaæ dzieciom maskotki oraz ofiarowaæ
szica w Brzeszczach, Szko³a Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Brzeszczach, Szko³a
zebrane pieni¹dze, które przeznaczone zostan¹
Podstawowa im. K.I. Ga³czyñskiego w Jawiszowicach, Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami
na zimowy obóz rehabilitacyjny w KluszkowIntegracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Brzeszczach, Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach,
cach dla dzieciaków po transplantacji. Dzieci
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. W. Chotomskiej w Przecieszynie, Zespó³ Szkolnonie posiada³y siê z radoœci, upominkom, œmiePrzedszkolny nr 2 im. K. Jagie³³y w Zasolu, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. E.
chu i zabawie nie by³o koñca. Na maluchy
Szelburg-Zarembiny w Skidziniu, Powiatowy Zespó³ Szkó³ nr 9 im. M. D¹browskiej
oprócz naszych wolontariuszy czeka³ tak¿e
w Kêtach, Szko³a Podstawowa nr 5 im. M. Kopernika w Czechowicach Dziedzicach.
wystêp uczniów jednego z zabrzañskich liceów. Usatysfakcjonowani, ¿egnani istn¹ œnieOrganizatorzy: Fundacja Œl¹skiego Centrum Chorób Serca, Urz¹d Gminy Brzeszcze,
¿yc¹ m³odzi wolontariusze wrócili do domu
Gminny Zarz¹d Edukacji w Brzeszczach, Rafa³ Andreas, Oœrodek Kultury.
pe³ni wra¿eñ i pomys³ów na nowe szlachetne
inicjatywy.
Sponsorzy: Sponsorzy Indywidualni, Krioni.pl, NSZZ „Solidarnoœæ”, Zwi¹zek Zawodo- Na 27 zaplanowaliœmy ju¿ kolejny mecz Sk³awy Pracowników Do³owych, Zwi¹zek Zawodowy „Kadra”, Sala Zabaw Fiku-Miku, Grudaków w Brzeszczach. Tym razem zmierz¹ siê z
pa „Têcza”, Solarium&perfumeria SunTown.
cz³onkami Grupy Maltañskiej - dodaje Rafa³ Andreas. Trzymamy kciuki i ¿yczymy powodzenia!
Zebraliœmy razem 5247,17 z³ i 57 poduszek!

Poduszka dla Maluszka

Jakub Krzywolak
Odg³osy Brzeszcz
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Piknie godali
8 grudnia na scenie Oœrodka Kultury po
raz pi¹ty dosz³o do potyczek na g³osy w ramach Brzeszczañskiego Konkursu Gawêdziarzy i Œpiewaków Ludowych pod patronatem Burmistrza Brzeszcz Teresy Jankowskiej oraz Wójta Gminy MiedŸna Bogdana
Taranowskiego.
W jury zasiedli: jako przewodnicz¹cy - Mieczys³aw NiedŸwiecki, kierownik
artystyczny Teatru M³odego Widza w Katowicach, re¿yser, cz³onek prezydium
Zarz¹du G³ównego TKT Warszawa, re¿yser teatralny; Andrzej Starzec - muzykolog i etnomuzykolog, od 33 lat dziennikarz Polskiego Radia, wieloletni juror
przegl¹dów, konkursów i festiwali folklorystycznych, realizator nagrañ i audycji radiowych, d³ugoletni vice-prezes Krakowskiego Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan; El¿bieta Porêbska-Kubik - etnograf, absolwent katedry Etnografii S³owian UJ i studiów podyplomowych
w Instytucie Historii UJ, pracownica Ma³opolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, autorka publikacji i badaczka z zakresu sztuki ludowej, zwyczajów, obrzêdów, tradycji i historii regionu krakowskiego, Cz³onkini Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego. Jak co roku szanowne prezydium mia³o trudny orzech do zgryzienia. Ze sceny p³ynê³y wartko p³ynê³a gwara przekazuj¹c zebranym ró¿norodne opowiadania w interpretacji
poszczególnych wykonawców. Konkurs tradycyjnie rozpoczêli najm³odsi mi³oœnicy rodzimej odmiany polszczyzny - znajome s³owa dŸwiêcz¹ce
dzieciêcymi g³osikami bawi³y i wzrusza³y starsz¹
publicznoœæ. Po ich wystêpie przyszed³ czas na
starszych uczniów, w koñcu wykonawców w wieku ich rodziców i dziadków. Jak stwierdza El¿bieta Porêbska-Kubik:

Pszczo³om na ratunek!
Ko³o Pszczelarzy Jawiszowice powsta³o 62
lata temu. Obecnie dzia³a na terenie trzech
powiatów. Hodowcy pszczó³ z so³ectwa i okolic w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca spotykaj¹ siê na zebraniach, aby rozmawiaæ o swojej pasji. 27 listopada odby³o siê coroczne szkolenie, na którym podjêto wiele istotnych zagadnieñ zwi¹zanych ze zdrowiem ukochanych
przez nich owadów.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (z Pszczyny, Bielska-Bia³ej i Oœwiêcimia) oraz Œl¹skiego
Zwi¹zku Pszczelarzy (Cz³onek Zarz¹du Bronis³aw Wojnar, Wiceprezes Zwi¹zku „Bartnik” Stanis³aw Kamiñski). W zebraniu uczestniczyli tak¿e Starosta powiatu oœwiêcimskiego Józef Krawczyk, od lat zapalony pszczelarz, Cz³onek Zarz¹du Powiatu Tadeusz Szczerbowski, Cz³onek Ma³opolskiej Izby Rolniczej Przemys³aw Szczerbowski, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Brzeszcze, a zarazem So³tys Jawiszowic Stanis³aw Sajdak oraz delegacje okolicznych kó³ pszczelarskich
(m. in. z Pszczyny, Kêt, Oœwiêcimia, Osieka, Starej Wsi, Czechowic-Dziedzic). Wszyscy zgromadzili siê, aby podj¹æ dyskusjê na temat coraz wiêkszej iloœci zagro¿eñ, jakie czyhaj¹ na pszczo³y.
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- Z etnograficznego punktu widzenia potyczki
gawêdziarzy i œpiewaków grup Krakowiaków
Zachodnich i górnoœl¹skich Górzan i Lachów,
ukaza³y w pe³ni aktualny stan folkloru na pograniczu œl¹sko-ma³opolskim oraz sposób podejœcia
do niego przez wspó³czesnych wykonawców. Zachwyca wielki entuzjazm uczestników Przegl¹du do rodzimej tradycji, jak równie¿ szacunek do

Tego wieczoru oprócz uczty dla ucha mi³oœnicy folkloru mogli równie¿ zakupiæ œwi¹teczne
ozdoby w holu OK. Do swoich stoisk zapraszali m. in. przedstawiciele Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Dzieci Niepe³nosprawnych
Olimp w Brzeszczach, Œwietlicy Œrodowiskowej
Impuls, Powiatowego Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Kêtach z placówk¹ w Brzeszczach, KGW z Jawiszowic, Miros³awa Matlak,
Magdalena Szymkowiak oraz Gimnazjum nr 1.

Katarzyna Senkowska
Przyznane nagrody i wyró¿nienia:
W kategorii Gawêdziarze Dzieci:
I m. - Emilia Pomiet³o - Wola
II m. - Aleksandra Górka - Jawiszowice
III m. - Weronika Hojdas - Przecieszyn
niej okazywany przez godne prezentowanie stroju, jêzyka gwarowego i pieœni. Impreza pokaza³a
ogromne bogactwo i zró¿nicowanie ubiorów ludowych na tym terenie i znajomoœæ miejscowej
gwary, nie tylko wœród starszych, ale równie¿ dzieci
i m³odzie¿y. Zaobserwowaliœmy równie¿, ¿e istniej¹ tendencje zmian od tradycyjnego wykonawstwa gawêd i pieœni do form bardziej ekspresyjnych, co nale¿y odnotowaæ jako zjawisko prawdopodobnie bli¿sze wspó³czesnym wykonawcom
folkloru. Nale¿y równie¿ podkreœliæ i doceniæ, ¿e
wci¹¿ powstaj¹ nowe, uk³adane przez miejscowych
autorów teksty gwarowe. Z ca³¹ pewnoœci¹ „potyczki”, w których bierze udzia³ tak wiele dzieci,
m³odzie¿y i osób starszych, przyczyniaj¹ siê do
o¿ywienia i ubogacenia regionu, jak równie¿ dobrej wspó³pracy miêdzy gminami. Jury pragnie
podziêkowaæ Organizatorom za sprawne przeprowadzenie imprezy oraz stworzenie mi³ej atmosfery dla wszystkich uczestników - podsumowuje
Pani El¿bieta.
G³ównym punktem spotkania by³ wyk³ad dr. weterynarii Marii Zoñ na temat zgnilca amerykañskiego - choroby, która coraz czêœciej atakuje
pszczele rodziny, a nawet ca³e pasieki. Wszyscy
zebrani mogli zaczerpn¹æ informacji na temat patogenezy objawów, rozpoznania czy leczenia
schorzenia. Doktor wskazywa³a tak¿e na najczêstsze b³êdy pope³niane podczas samodzielnych prób pozbycia siê zgnilca i dawa³a przydatne wskazówki jak zoptymalizowaæ pozytywne efekty podjêtych dzia³añ. Okazuje siê, i¿ najskuteczniejsz¹ metod¹ walki z endosporami odpowiedzialnymi za zamieranie larw pszczó³ jest
szeroko pojêta profilaktyka oraz przede wszystkim utrzymywanie wysokiego poziomu higieny
w ulach. Fundamentalna powinna byæ tak¿e
wspólna pomoc i solidarnoœæ pszczelarzy wobec zaistnia³ego zagro¿enia. Zgnilec amerykañski nie jest now¹ chorob¹, ale dotychczas nie
wynaleziono jeszcze skutecznych œrodków farmakologicznych, które eliminowa³yby go w stu
procentach. Najczêœciej zara¿one rodziny trzeba niestety zlikwidowaæ, dlatego istotnym elementem wyk³adu i towarzysz¹cej mu dyskusji
by³y kwestie prawne zwi¹zane z ubezpieczeniem
i rekompensat¹ poniesionych strat. Po prezentacji odby³a siê interesuj¹ca debata, nad przebiegiem której czuwa³ prowadz¹cy ca³e spotkania
prezes Jawiszowickiego Ko³a Pszczelarzy Cze-

W kategorii Gawêdziarze M³odzie¿:
I m. - Marta Ajchler - Gilowice
II m. - Wojciech Piotrowski - Brzeszcze
III m. - Anna Komendera - Gilowice
W kategorii Gawêdziarze Doroœli:
I m. - nie przyznano
II m. - Józefa Apryas - Przecieszyn
III m. - nie przyznano
W kategorii Zespo³y Doroœli:
I m. - Zespó³ Œpiewaczy Iskierkowa Familia Brzeszcze
II m. - Zespó³ Bobrowianki - Bobrek
III m. - Zespó³ Œpiewaczy Górzanie - Góra
Wyró¿nienia:
Zespó³ Przecieszynianki - Przecieszyn
Zespó³ Jawiszowianki - Jawiszowice
Zespó³ Paœwiszczanie - Zasole.
s³aw Grzywa. Ka¿dy móg³ rozwiaæ swoje w¹tpliwoœci dotycz¹ce frapuj¹cych go zagadnieñ lub
podzieliæ siê swoimi spostrze¿eniami i doœwiadczeniami. W przerwie spotkania podano obiad
przygotowany przez organizatorów. Po smacznym poczêstunku podjêto temat chemicznych
œrodków ochrony roœlin, szczególnie tych na
bazie substancji aktywnych z grupy neonikotynoidów. Naukowcy z Francji, Wielkiej Brytanii,
W³och i Niemiec stwierdzili ich szkodliwoœæ dla
¿ycia i prawid³owego funkcjonowania pszczó³.
Jest to ok. 40 œrodków ochrony roœlin z 850 dopuszczonych do u¿ytku. Nastêpnie wywi¹za³a
siê niezwykle ciekawa dyskusja, zakoñczona t¹
sam¹ deklaracj¹ z ka¿dej strony - solidarnoœci
i wspó³pracy miêdzyterytorialnej, bo przecie¿
pszczo³y nie znaj¹ granic gmin i powiatów.
Wszyscy razem musz¹ zmobilizowaæ siê w imiê
wspólnego dobra, bowiem gdy wygin¹ pszczo³y, nie tylko zabraknie miodu. Mo¿e zabrakn¹æ
równie¿ nas. Dlatego te¿ na wniosek francuskich
pszczelarzy 15 paŸdziernika og³oszono Miêdzynarodowym Dniem Ochrony Pszczo³y Miodnej.

Jakub Krzywolak
Pszczelarze dziêkuj¹ Proboszczowi ks.
dr Henrykowi Z¹tkowi za bezp³atne
udostêpnienie sali.

Brzeszcze lata ’20 i ’30
wi Tytu³u Honorowego Obywatela Gminy
ubieg³ego wieku
Brzeszcz. W czasie spotkania pamiêæ zmar³ego
„Brzeszcze lata dwudzieste, lata trzydzieste ubieg³ego wieku” to tytu³ kalendarza
œciennego na 2012 rok, opracowanego i wydanego przez Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST”, którego promocja odby³a siê 5 grudnia 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia.
- Dlaczego na pocz¹tku XXI
wieku siêgamy po tematykê z ubieg³ego stulecia? Poniewa¿ celem
naszego dzia³ania jest poznawanie i dokumentowanie historii,
pielêgnowanie tradycji - rozpoczê³a wieczór Barbara W¹sik, prezes Stowarzyszenia „BRZOST”.
Publikacj¹ pragniemy zainteresowaæ Pañstwa histori¹ Brzeszcz,
zachêciæ do siêgniêcia po rodzinne albumy, wywo³aæ wspomnienia, sk³oniæ do rozmów, o¿ywiæ
miejsca w przestrzeni miasta, które w przesz³oœci pe³ni³y inn¹
funkcjê ni¿ dzisiaj - kontynuowa³a. Stowarzyszenie BRZOST dzia³a w gminie Brzeszcze od
2000 roku. W ci¹gu jedenastu lat jego cz³onkowie opracowali i wydali kilka publikacji, np.
„Karol Wojty³a biskup kardyna³ papie¿ w ¿yciu
parafii œw. Urbana”, zorganizowali kilkanaœcie
wieczorów wspomnieñ poœwiêconych m.in. Feliksowi Chowañcowi, okupacji gminy Brzeszcze, obchody (np. 600-lecia bitwy pod Grunwaldem), a tak¿e realizowali kilka projektów,
m.in. „Milcz¹cy œwiadkowie naszej historii kapliczki i krzy¿e przydro¿ne”. Stowarzyszenie „BRZOST” jest równie¿ wnioskodawc¹
nadania prof. dr hab. Kazimierzowi Bielenino-

Tesco ju¿
otwarte!
Czas œwi¹tecznych zakupów za nami, ale
t³umy ludzi w supermarketach i centrach handlowych pozosta³y. Do istniej¹cych w Brzeszczach du¿ych sklepów jak Lidl, Inter Marche,
Netto oraz Biedronka do³¹czy³ nowo wybudowany market Tesco. Oficjalne otwarcie
mia³o miejsce 17 grudnia o godzinie 8.00.
Na parkingu przy ulicy Krótkiej 1 rozci¹ga³a siê d³uga kolejka, w której ludzie z zniecierpliwieniem oczekiwali pory uroczystego
przyjêcia klientów. Z chwil¹ rozsuniêcia siê

Pierwsi klienci w sobotni poranek

Profesora Kazmierza Bielenina uczestnicy uczcili
chwil¹ ciszy.
- Realizuj¹c ró¿ne przedsiêwziêcia na rzecz dokumentowania dziedzictwa kulturowego Brzeszcz,
zgromadziliœmy w naszym archiwum kilkaset
zdjêæ. Czêsto nieopisane, niewiele mówi¹, ale
dziêki Paniom Zdzis³awie
Chowañcowej i Stanis³awie
Moroñczyk, o¿ywaj¹. S¹ rozpoznawani nasi przodkowie,
okolicznoœci powstania zdjêcia, zapomniane miejsca, sytuacje. Wiele z nich zosta³o zamieszczone w kalendarzu mówi³a Barbara W¹sik. - Dwanaœcie miesiêcy kalendarza to
kilkadziesi¹t przedwojennych
fotografii przedstawiaj¹cych
¿ycie religijne, spo³eczne, kulturalne mieszkañców Brzeszcz
z pierwszej po³owy XX w. Ogl¹damy ulice, którymi w œwiêta
koœcielne a zarazem narodowe (3 Maja, 15 sierpnia), maszerowali przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, w³adz kopalnianych, organizacji spo³ecznych, m. in. druhny i druhowie z Katolickiego Stowarzyszenia
M³odzie¿y ¯eñskiej i Mêskiej, stra¿acy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, cz³onkowie Towarzystwa
Gimnastycznego „SOKÓ£”, Kó³ka Rolniczego,
uczniowie Szko³y Powszechnej im. Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego, orkiestra górnicza. Czujemy klimat odpustu ku czci œw. Urbana, widzimy
Leopolda Baczkowskiego z grup¹ swoich rówieœników rozgrywaj¹cego seta na korcie tenisowym w parku kopalnianym, zagl¹damy do sklepu, gdzie solidna drewniana lada oddziela³a
drzwi wejœciowych mo¿na by³o us³yszeæ wiele
atrakcyjnych ofert œwi¹tecznych oraz zostaæ poczêstowanym ciep³¹ kaw¹ z p¹czkiem. Dla najm³odszych idealnym prezentem okaza³y siê
upominkowe niebieskie baloniki z logo sklepu. Uwagê t³umu zwróci³y przede wszystkim
stoiska miêsne i rybne, gdzie mo¿na by³o zakupiæ ¿ywego karpia oraz œwie¿e pieczywo za
symboliczn¹ z³otówkê. Wœród kobiet zainteresowanie wzbudzi³o stoisko z bielizn¹, natomiast
dla m³odzie¿y atrakcj¹ sta³ siê sprzêt RTV.
£ukasz, jeden z kupuj¹cych stwierdza:
- Otwarcie Tesco tu¿ przed œwiêtami okaza³o siê
dobrym pomys³em. Ludzie rozgl¹daj¹ siê za promocjami na zabawki, sprzêt czy przysmaki wigilijne. W dodatku market jest znany i czêsto kojarzony z reklamami telewizyjnymi. To przyci¹ga
klientów. Trzeba równie¿ przyznaæ, ¿e w tego typu
sklepach mo¿na kupiæ praktycznie wszystko, dlatego wiele osób nie chc¹c traciæ czasu wybierze
siê w³aœnie tutaj.
W nied³ugim czasie na terenie Brzeszcz powsta³o
wiele oddzia³ów sieci sklepowych znanych w ca³ym kraju, a tak¿e w Europie. Czas poka¿e, czy
Tesco istniej¹ce na polskim rynku ju¿ od dawna
zachêci zarówno brzeszczan jak i przyjezdnych do
czêstego korzystania ze swych ofert.

Kornelia NiedŸwiedŸ

klienta od pó³ek z wyeksponowanym towarem,
poznajemy inne przeznaczenie budynku przy ulicy Koœciuszki, gdzie obecnie znajduje siê dom
socjalny, a gdzie Wojciech Baran prowadzi³ Handel Towarów Mieszanych. Dowiadujemy siê, ¿e
w budynku z charakterystyczn¹ elewacjê z beczu³kami, mieœci³a siê Wytwórnia Win i Soków
Owocowych Jakóba Findera. Ok³adka kalendarza przedstawia nieistniej¹cy budynek dworu,
siedziby w³aœcicieli i administratorów Brzeszcz.
Jest to rysunek tuszem autorstwa Andrzeja Madeja, wykonany dla œp. Feliksa Chowañca.
Podczas spotkania promocyjnego wys³uchano
wspomnieñ Stanis³awy Moroñczyk - niegdysiejszej harcerki z zastêpu „Kozice” - oraz pieœni w wykonaniu Zespo³u Regionalnego „Brzeszczanki”. Projekt „Brzeszcze lata dwudzieste, lata
trzydzieste ubieg³ego wieku. Kalendarz 2012”
zrealizowany przez Stowarzyszenie „BRZOST”
w ramach œrodków uzyskanych w konkursie
og³oszonym w 2011 przez Urz¹d Gminy Brzeszcze dla organizacji pozarz¹dowych.

B.W.

Œwiêto górnicze
w Przecieszynie
Dzieci z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego
Nr 1 w Przecieszynie wiedz¹, jak ciê¿ka oraz
wa¿na jest praca górników. Ka¿dego roku
z okazji górniczego œwiêta zwanego Barbórk¹
dziêkuj¹ górnikom i „górniczkom” za trud pracy. Nie zapomnia³y tego uczyniæ równie¿ w 2011
roku. Uroczysta akademia odby³a siê 2 grudnia.
W tym dniu do ZSP Nr 1 przybyli goœcie, którzy
pracowali lub pracuj¹ w kopalni, a zw³aszcza
w Kopalni Wêgla Kamiennego w Brzeszczach.

Niektórzy pojawili siê w pe³nej gali - lœni³y
górnicze mundury, a puszyste piórka z czako
dodawa³y powagi ca³ej uroczystoœci. Wszystkich powita³a dyrektor ZSP Maria Polak,
¿ycz¹c wszelkiej pomyœlnoœci. Zaprosi³a tak¿e do obejrzenia wystêpów na scenie w Domu
Ludowym. Program artystyczny rozpocz¹³
„Hymn górniczy”, a potem by³y wiersze,
piosenki, tañce i dowcipy o Karliku i Zefliku
w wykonaniu uczniów. Nie zabrak³o równie¿
gry na instrumencie i œl¹skich górniczych szlagierów. Goœcie byli oczarowani talentami dzieci, które na koniec barbórkowego spotkania
z³o¿y³y ¿yczenia, odœpiewa³y tradycyjne „Sto
lat!” oraz wrêczy³y w³asnorêcznie wykonane
prezenty. S³odki poczêstunek przygotowany
zosta³ z kolei przez Radê Rodziców. Wszyscy
bêdziemy mi³o i ciep³o wspominaæ to spotkanie. Szczêœæ Bo¿e!

ZSP nr 1 w Przecieszynie
Odg³osy Brzeszcz
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Urodzi³em siê, by œpiewaæ
Jakub Krzywolak: Szczypior, jak wra¿enia po
ostatnim koncercie w Oœrodku Kultury Przyjaciele byli zadowoleni? Brzeszcze da³y radê?
Zdzis³aw Baguda: Zacznê od
tego ¿e bardzo chcia³em zrealizowaæ ten koncert i na szczêœcie
siê uda³o. Przyby³o doœæ sporo
osób, za co bardzo im dziêkujê
- byli nie tylko znajomi, rodzina i przyjaciele. Wiem, ¿e nie
zawiedliœmy oczekiwañ i by³o
wspaniale. Brzeszcze postara³y
siê kolejny raz o to, by coœ siê
dzia³o. Bardzo dziêkujê pani
dyrektor Oœrodka Kultury i pani
kierownik Dzia³u Merytorycznego za okazan¹ ¿yczliwoœæ
oraz ca³ej ekipie plastyków za
œwietne dekoracje, a wszystkim
pozosta³ym za ca³oœciow¹ organizacjê koncertu. Ja i pozostali
cz³onkowie zespo³u byliœmy
naprawdê zadowoleni, zostaliœmy wspaniale przyjêci. Bêdziemy to z pewnoœci¹ mi³o wspominaæ.
J.K.: Jak oceniasz wspó³pracê z Halink¹ Mlynkov¹ i reszt¹ grupy?
Z.B.: W dniu kiedy zaczê³a siê ca³a przygoda,
nie do koñca zdawa³em sobie sprawê w czym
tak naprawdê biorê udzia³. Dopiero kolejne etapy programu ods³ania³y jego sedno i sens. Przez
ca³y ten czas nauczy³em siê bardzo wielu rzeczy. Praca w grupie i z tak wybitnie uzdolnion¹
osob¹ jak¹ jest Halina Mlynkova sprawi³y, ¿e
dziœ jestem bogatszy o ogrom wiedzy jeœli chodzi o œpiew, ale i nie tylko. Podczas programu
stworzyliœmy tak naprawdê jedn¹ wielk¹ rodzinê, gdzie liczy³y siê uczucia, emocje, wspólny
sens tego do czego d¹¿yliœmy, czyli do wygranej i przekazania pieniêdzy na szczytny cel. Dziœ
pozostaj¹ ju¿ tylko niezapomniane wspomnienia i nagrania z tamtych chwil, ale my dalej siê
spotykamy, gramy koncerty z Halin¹ i mam nadziejê, ¿e ten kontakt zawi¹zany dziêki „Bitwie
na g³osy” nigdy siê nie urwie.
J.K.: Ju¿ jako ma³y ch³opiec chcia³eœ byæ piosenkarzem?
Z.B.: Kiedy ktoœ pyta mnie, kim chcia³em byæ
w dzieciñstwie „i co robiæ”, odpowiadam zawsze:
W zasadzie œpiewam, odk¹d pamiêtam. Czêsto siê
uœmiecham, gdy czytam czy ogl¹dam autobiografie znanych artystów estrady, sceny muzycznej,
w których wspominaj¹ swoje dzieciñstwo - œpiewanie na klatkach schodowych, koncerty dla rodziny, babæ, dziadków. Wszystko siê zgadza - tak
rodz¹ siê artyœci, tak kszta³towa³a siê i moja osoba. Po dziœ dzieñ nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez
œpiewu czy muzyki.
J.K.: Kiedy zrozumia³eœ, ¿e chcesz siê oddaæ
muzyce tak na powa¿nie?
Z.B.: „Tak na powa¿nie” zrozumia³em to bardzo
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dawno temu, a po drodze napotyka³em na wielu
ludzi, którzy tylko utwierdzali mnie w przekonaniu, ¿e mam d¹¿yæ do tego, realizowaæ swoje
marzenia.
J.K.: Twoja muzyczna
przygoda ze œpiewaniem to
nie tylko „Bitwa na g³osy”.
Ju¿ wczeœniej mia³eœ swoje pierwsze sukcesy. Dwukrotnie zosta³eœ wyró¿niony w konkursie portalu
iSing. Opowiedz nam coœ
o tym. Czego siê nauczy³eœ? Jak to wspominasz?
Z.B.: Tak, przygoda z portalem iSing to taka pierwsza
g³êboka woda, na któr¹ zosta³em rzucony. iSing to
strona internetowa dla œpiewaj¹cych, czyli coœ dla
mnie :-). Konkursy „œpiewaj z gwiazdami” organizowane raz w miesi¹cu to œwietna sprawa... Zosta³em wybrany przez piosenkarza £ukasza Zagrobelnego, który doceni³ mój talent i wy³oni³ spoœród przesz³o tysi¹ca wys³anych nagrañ. Dziêki
temu wygra³em trzydniowe warsztaty wokalne
w Warszawie w³aœnie z £ukaszem. Potem pozosta³o tylko zrealizowaæ wygran¹ - pojecha³em,
by³o rewelacyjnie pod wzglêdem prze¿yæ i zdobytej wiedzy pod okiem tak wybitnego artysty,
jakim jest £ukasz Zagrobelny.
Jakiœ czas póŸniej, na tym samym portalu dostrzeg³ mnie
zespó³ Pectus, zdobywca bursztynowego s³owika w Sopot Festival, znowu zosta³em wyró¿niony spoœród bardzo wielu ludzi, b¹dŸ co b¹dŸ, nadsy³aj¹cych nagrania z ca³ej Polski.

Z.B.: Ludzie z niewielkich miejscowoœci wcale
nie s¹ pozbawieni szans na realizacjê swoich marzeñ, dziœ przy tak szerokich mo¿liwoœciach
mo¿na zdzia³aæ naprawdê wiele. Brzeszcze to
stosunkowo ma³a miejscowoœæ, ale czy to zaprzecza temu, by coœ osi¹gn¹æ? Wrêcz przeciwnie, jest wielu artystów pochodz¹cych z niedu¿ych wsi czy miast, osi¹gaj¹cych wielkie sukcesy. Mnie Brzeszcze bardzo pomog³y w programie - chyba jednak nie ma jak ma³a miejscowoœæ, która jest zgrana i w której mieszkañcy
kojarz¹ siê, zamiast rozp³ywaæ w wielkomiejskim, anonimowym t³umie. Przecie¿ w³aœnie
dziêki g³osom wielu mieszkañców mogliœmy
cieszyæ siê ka¿dym odcinkiem i udzia³em w tej
zabawie :-). Jeszcze raz serdecznie dziêkujê za
SMS-y i za trzymane kciuki.
J.K.: Gdybyœ mia³ podaæ jeden moment z programu jaki zapamiêta³eœ najbardziej?
Z.B.: Takich momentów by³o bardzo du¿o i nie
sposób wymieniæ tylko jednego. Dzieñ, gdy dosta³em siê do programu by³ chyba najwspanialszy ze wszystkich. Ka¿da chwila przy og³oszeniu wyników – ¿e znów byliœmy najlepsi, ¿e widzowie docenili nasz wielki trud i wielk¹ pracê
w³o¿one w ka¿dy wystêp - by³y niezapomniane.
Ca³y ten program by³ w³aœciwie „najpiêkniejszym
momentem” mojego ¿ycia i mam nadziejê, ¿e nie
ostatnim.
J.K.: 2011 rok by³ dla Ciebie wyj¹tkowy. Co
planujesz, czego ¿yczy³byœ sobie w nowym
roku?

J.K.: Mia³eœ jeszcze jakieœ
osi¹gniêcia?
Z.B.: Przez ca³y czas w okresie „przed Bitw¹ i po” bra³em
udzia³ w wielu koncertach, konkursach, gdzie
czêsto zdobywa³em zacne miejsca. Oczywiœcie,
czasami siê nie udawa³o, ale najwa¿niejsze to nie
poddawaæ siê. Jednym z takich ciekawszych osi¹gniêæ jest chyba rola w teledysku Haliny „Kobieta z moich snów” - to coœ innego ni¿ œpiewanie,
ale aktorstwo te¿ mnie interesuje :-). Po programie wys³a³em swoje zg³oszenie do udzia³u we
wroc³awskich warsztatach muzycznych, dosta³em
siê i spêdzi³em tydzieñ w tym piêknym mieœcie,
szkol¹c g³os, ucz¹c siê jak œpiewaæ poprawnie,
pod okiem muzyków, poznaj¹c tajniki wokalu.
Tak jak w programie, tak i tu by³a praca w zespole, sta³em siê bogatszy o kolejne doœwiadczenia,
dziêki którym ³atwiej mi kontrolowaæ swój g³os.
J.K.: A potem by³a „Bitwa na g³osy”. Czy to,
¿e jesteœ z ma³ej miejscowoœci mia³o jakiœ
wp³yw na udzia³ w programie? Pomog³o Ci czy
wrêcz przeciwnie?

Z.B.: Tak, rok 2011 przeszed³ do mojej prywatnej historii jako najlepszy pod ka¿dym wzglêdem.
Co natomiast planujê? ...przede wszystkim zrobiæ coœ swojego. Piszê teksty, chcia³bym stworzyæ coœ od siebie, coœ co poka¿e, jaki jestem naprawdê. Chcê poprzez teksty i muzykê w pe³ni
przekazaæ siebie. Dlatego mo¿e ¿yczy³bym sobie wytrwa³oœci i dalszego d¹¿enia do wymarzonego celu.
J.K.: A czego ¿yczy³byœ mieszkañcom Brzeszcz
i Twoim fanom w nowym roku?
Z.B.: Mieszkañcom Brzeszcz ¿yczê przede
wszystkim spokojnego roku, lepszego od tego
poprzedniego, a swoim fanom tego, by wiara
w siebie i jakiekolwiek w³asne marzenia nigdy
ich nie opuszcza³a, bo warto do takich celów d¹¿yæ i je realizowaæ.

Jakub Krzywolak

Miko³aj na oœ.
Paderewskiego

Owoce prac
5 grudnia w Oœrodku Kultury w Brzeszczach odby³ siê kiermasz œwi¹teczny. Przybyli
goœcie mogli zakupiæ prace wykonane przez
podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta,
Warsztaty Terapii Zajêciowej w Che³mku (filia w Jawiszowicach) oraz podziwiaæ obrazy
wystawione w galerii na piêtrze.
- Po raz trzeci organizujemy wystawê, która
jest owocem udzia³u naszych podopiecznych
w Warsztatach Terapii Zajêciowej. Wykonanie
niektórych rzeczy wymaga sporo czasu, oprócz
œwieczników, choinek, stroików prezentowane s¹
równie¿ linoryty. Zawsze staramy siê dostosowaæ
tematykê do zbli¿aj¹cych siê uroczystoœci, po to,
by prace by³y aktualne, ale równie¿ dlatego, by
nasi podopieczni mogli sobie lepiej uœwiadomiæ,
co wi¹¿e siê z danym œwiêtem. Zdecydowana
wiêkszoœæ osób uczestnicz¹cych w warsztatach
jest wiary katolickiej, wiêc ju¿ od kilku miesiêcy
przygotowujemy siê na okres bo¿onarodzeniowy
- wyjaœnia Gra¿yna Kêdzierska, zastêpca kierownika Warsztatu Terapii Zajêciowej Fundacji im.
Brata Alberta, prowadz¹ca pracowniê rêkodzie³a
artystycznego. Oprócz tych zajêæ dzia³a równie¿
pracownia rzemios³ ró¿nych pod kierunkiem Joanny Koz³owskiej, pracownia ogrodnicza, któr¹
opiekuje siê Karolina Gruszka oraz pracownia
gospodarstwa domowego Justyny BaŸmirowskiej.
- Podopieczni podzieleni s¹ na grupy 5-osobowe. Bior¹c udzia³ w ka¿dym z warsztatów, ka¿dy
uczy siê czegoœ nowego. Jeœli ukoñczy³ ju¿ zajêcia we wszystkich pracowniach i jakaœ szczególnie przypad³a mu do gustu, ma prawo wyboru i po-

Zgodnie z tradycj¹ do œwietlicy na oœ. Paderewskiego zawita³ Miko³aj w towarzystwie
diab³a. Dostojny goœæ wraz z przyby³ymi dzieæmi ogl¹dn¹³ wystêp Formacji „AS” z Oœwiêcimia, która swoim ¿ywio³owym pokazem tañca
wywo³a³a zachwyt na buziach maluchów. Dla
dzieci zosta³y tak¿e zorganizowane konkursy
uk³adania puzzli, malowania ba³wanków, zagadki i ubieranie Miko³aja. Wszyscy uczestnicy imprezy czêstowali siê równie¿ cukierkami i owocami. Na koniec spotkania do pracy zabra³ siê sam
Miko³aj rozdaj¹c dzieciom paczki, których w tym
roku by³o przygotowanych a¿ 200 sztuk!

Kupuj¹cych zaskoczy³ niezwykle szeroki wybór

wrotu do niej. Wiadomo, ¿e tam gdzie najprzyjemniej siê czuje, bêdzie te¿ najlepiej siê rozwija³ - dodaje Pani Gra¿yna. Niektóre prace zosta³y
ju¿ zakupione, a reszta pozostaje do wykorzystania na innych kiermaszach przedœwi¹tecznych
w Oœrodku Kultury Brzeszcze. Co roku nasze
dzie³a wystawiane s¹ podczas odpustu w koœciele œw. Marcina oraz w Urzêdzie Miasta Brzeszcze, gdzie wspierani jesteœmy przez radnych i innych pracowników gminy. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e mamy ju¿ swoich sta³ych klientów.

Katarzyna Senkowska

Rockowe spotkania w Wilczkowicach
dê jest! Inicjatorami imprezy byli przecie¿ m³ody ch³opak - Kuba Pawlusiak - oraz Zbigniew Stawowy, sk¹din¹d cz³owiek o rockowej duszy
(mogê sobie pozwoliæ na tak¹ dygresjê, gdy¿ znamy siê kopê lat). Po raz kolejny mieliœmy wiêc
przyk³ad integracji pokoleniowej podszytej muzyk¹. Obaj, jak sami przyznaj¹, zorganizowaæ
mogli tê imprezê dziêki pomocy œrodowiska a œciœlej rzecz bior¹c - m³odzie¿y zamieszkuj¹cej
so³ectwo, która ochoWszystko zaczê³o siê od
czo zaanga¿owa³a siê
obserwacji i przemyœleñ:
w dzia³ania rockowi- M³odzie¿, próbuj¹ca swych
skowe (a by³o ich niesi³ w rockowym graniu, nie
ma³o), czuwaj¹c namia³a okazji zaprezentowaæ
wet nad bezpieczeñsiê przed szersz¹ publiczstwem przyby³ych fanoœci¹. Okaza³o siê, ¿e przy
nów. Moim skromodrobinie dobrych chêci
nym zdaniem, ch³omo¿na im to umo¿liwiæ, udopaki spisa³y siê na
stêpniaj¹c salê domu ludomedal. Rockowisko,
wego. Nie doœæ, ¿e bêd¹ mopoza spotkaniem mugli zagraæ koncert, bêdzie Wokalista Panny Marzeny i Bizonów na rêkach fanów zycznym nios³o rówwidownia, to jeszcze z pewnoœci¹ zmobilizuje ich
nie¿ przes³anie pomocy bliŸniemu. Zespo³y zato do szlifowania swych umiejêtnoœci i spe³niania
gra³y nie pobieraj¹c ga¿y, a w trakcie koncertów
siê w tym, co lubi¹. Jest to bardzo wa¿ny aspekt
przeprowadzona zosta³a zbiórka dla rodzeñstwa
edukacyjny w wychowaniu m³odego pokolenia Ewelinki i Kamila z Zasola, która zaowocowa³a
mówi Zbyszek Stawowy, so³tys Wilczkowic.
kwot¹ 545,11 z³. Mo¿e dla niektórych to niewieW trakcie drugich rockowych spotkañ na ma³ej,
le, lecz liczy siê chêæ pomocy. I ja tam by³am,
lecz goœcinnej scenie domu ludowego zaprezendobrze siê bawi³am, obserwowa³am, wnioski
towali siê Ratels, Files, Eight Ball, Panna Marzewyci¹ga³am, a to co siê dzia³o, w wielkim skróna i Bizony. Muzyka ³¹czy pokolenia - wiele razy
cie opisa³am. Czekamy na kolejn¹ edycjê!
mieliœmy okazjê s³yszeæ te s³owa, ale tak naprawA. Kozak

Za nami druga tura koncertów, które odby³y siê w Domu Ludowym w Wilczkowicach.
Podczas nich mieliœmy okazjê wys³uchaæ zespo³ów o szerokim wachlarzu muzycznym, a wszystko w ramach ROCKOWISKA, organizowanego przez radê So³eck¹ Wilczkowic. Pierwsza edycja odby³a siê jeszcze latem tego
roku, a wyst¹pili wówczas Ratels, Eight Balls,
Kundle, The Dicksons.

Fakt, ¿e impreza mog³a siê odbyæ, zawdziêczamy Przewodnicz¹cemu Samorz¹du Aleksandrowi Zontkowi oraz pozosta³ym jego cz³onkom,
Jadwidze Chowaniec, radnemu Jerzemu Sojce,
Barbarze Chrz¹szcz-Noworycie, Danucie Halaburdzie i wolontariuszom.

K.B.

Pomocna d³oñ
Grupa wolontariuszy ze œwietlicy na oœ. Paderewskiego odwiedzi³a mieszkañców osiedla
zbieraj¹c dary dla dzieci z Dziennego Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pszczynie. Mieszkañcy ofiarowywali
maskotki, ksi¹¿ki, s³odycze i œrodki czystoœci.
Zbiórka darów by³a przeprowadzona ju¿ po raz
siódmy i cieszymy siê, ¿e ludzie wspieraj¹ nas
w tej akcji. Serdecznie za to dziêkujemy.
W przedsiêwziêciu zbierania darów wziêli czynny udzia³: Kamila Kutek, Micha³ Adamczyk, Patrycja Gonciarczyk, Dominika Ko³odziejska, Angelika Kwaœny, Monika Szczepaniok, Dorota
Zawadzka, Wojtek Smó³ka, Aleksandra Chmielniak, Paulina Borkowska, Arletta Faliœiewicz
i Aleksandra BliŸniak.

K.B.

M³odzi wolontariusze
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„Hanka” - Kawalanka
Irena Kahanek (z domu Kawala) urodzi³a siê 29 marca 1913 roku w Brzeszczach.
Wœród mieszkañców gminy pozostaje znana
jako oddana swojej pracy, pe³na pasji nauczycielka oraz osoba nios¹ca pomoc wiêŸniom z KL Auschwitz.
M³odoœæ w pe³nym wymiarze

Irena by³a rozpoznawaln¹ postaci¹, obok ksiêdza
i naczelnika kolei. Szybko zajê³a siê organizacj¹
szko³y. Dbaj¹c o edukacjê swoich podopiecznych,
nie zapomina³a tak¿e o ich rozrywkach, organizuj¹c rozgrywki sportowe, na które w roli kibiców przychodzi³y ca³e rodziny. Uczniowie stanowili mieszankê kulturow¹ - w pi³kê kopali razem ¿ydzi, prawos³awni, katolicy; Polacy i Bia³orusini. Sama pani Irena by³a zapalon¹ sportsmenk¹, jeŸdzi³a na nartach, uprawia³a lekkoatletykê, gimnastykê artystyczn¹, lubi³a równie¿ p³ywaæ, a tak¿e graæ w tenisa. Wszystko zmieni³o
siê wraz z wybuchem wojny w 1939 roku. Po
dwóch latach spêdzonych na Kresach pani Irena
postanowi³a jak najszybciej wracaæ w rodzinne
strony. Wyje¿d¿aj¹c w poœpiechu, zostawi³a prawie wszystkie rzeczy (w tym skrzypce, futra, narty), zabieraj¹c ze sob¹ tylko baga¿
podrêczny.

W 1927 roku jako dorastaj¹ca dziewczyna wst¹pi³a do Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, gdzie
dzia³a³a przez d³ugie lata, najpierw jako druhna,
potem jako dru¿ynowa. Wyjazdy harcerskie wygl¹da³y wtedy nieco inaczej, bardziej przypomina³y prawdziwe obozy przetrwania ni¿ biwaki.
Dziewczêta dostawa³y jedynie materia³y, z których same musia³y wykonaæ nie tylko namioty
i sienniki, ale te¿ sto³y, ³awy
i kuchnie polowe. Od 1934
roku pani Irena nale¿a³a tak¿e
(wspólnie z siostr¹ Zofi¹) do
Czas próby
Towarzystwa Gimnastycznego
Sokó³. Wkrótce na podstawie
W 1941 r. z obawy przed zes³aniem
egzaminu „uznano Kawalankê
na roboty do Niemiec, Pani Irena
Irenê za uzdatnion¹ do prowazatrudni³a siê jako ekspedientka
dzenia æwiczeñ sokolich w dzielw sklepie niemieckim u volksdeutnicy krakowskiej w charakterze
scha Antoniego Kegla w Przecienaczelniczki”. W tamtym czaszynie. Pod okupacj¹ z oczywisie niezwykle popularne sta³y
stych przyczyn nie mog³a pracosiê równie¿ wyjazdy zimowe
waæ w swoim zawodzie. Tam, jak
w góry, pani Irena zapisa³a siê
wspomina³a Irena Kahanek, nawi¹wiêc do Polskiego Zwi¹zku
za³a z ni¹ kontakt Helena P³otnicka:
Narciarskiego. W doborowym
„- Pani Ireno, mam proœbê. Proszê
towarzystwie znajomych przeprzygotowaæ mi na jutro 12 kg
Z w³aœcicielem sklepu Keglem
mierza³a na nartach trasy miêchleba, margaryny i mas³a, potrzew 1941 r.
dzy beskidzkimi schroniskami.
bujê tego dla wiêŸniów.
W 1934 roku po ukoñczeniu szko³y podstawoO nic wiêcej nie pytaj¹c, przyrzek³am. Po zamówej w Brzeszczach wst¹pi³a do prywatnego ¿eñwiony towar przysz³a nazajutrz wieczorem przed
skiego seminarium nauczycielskiego im. œw. Hilzamkniêciem sklepu. I tak zosta³am w³¹czona
degardy w Bia³ej, które po 5 latach ukoñczy³a,
w grono tych ludzi, którzy pomagali wiêŸniom.”
zdaj¹c egzamin dyplomowy na nauczyciela szkó³
Zosta³a wci¹gniêta do siatki konspiracyjnej BCh
powszechnych. W latach 1933-1937 pracowa³a
pod pseudonimem Hanka. Od tego czasu, narajako kierowniczka œwietlicy dla dziewcz¹t w ra¿aj¹c siê na ogromne niebezpieczeñstwo, wydamach Zwi¹zku Pracy Obywatelskiej Kobiet, powa³a towary na podrobione kartki. Zdobyte w ten
tem dosta³a nakaz pracy na tzw. Kresach
Wschodnich. Ostatnie wolne wakacje spêdzi³a na brzeszczañskim korcie, który znajdowa³ siê w obecnym parku przy kopalni.
Praca z dala od domu
Od 1 listopada 1937 roku Irena Kawala rozpoczê³a pracê na Kresach, najpierw w 7klasowej szkole w Kamionce, nastêpnie od
1 wrzeœnia 1938 r. w gminie Ró¿anka
w Rakowiczach (powiat Szczuczyn Nowogródzki; dzisiejsza Bia³oruœ). Tam prowadzi³a lekcje jêzyka polskiego, geografii,
przyrody, rysunku, robót rêcznych, w starszych klasach uczy³a œpiewu i gimnastyki.
Na miejscu napotka³a wiele ró¿nic kulturowych - zaraz na pocz¹tku dosta³a upoZ wychowankami kursu doszkalaj¹cego (1945 r.)
mnienie od miejscowego ksiêdza, ¿e przychodzi na niedzielne msze z odkryt¹ g³ow¹ (zasposób produkty przemycano do obozu g³oduj¹miast w chustce, jak to mia³y w zwyczaju tamtejcym wiêŸniom. Jak wynika ze wspomnieñ Fransze kobiety). Sprawa nie by³a bez znaczenia, gdy¿
ciszka Kasperka, za jej poœrednictwem w sklepie
jak siê szybko okaza³o, w ma³ej, wiejskiej spoAntoniego Kegla pobrano do 1942 r. nastêpuj¹ce
³ecznoœci z racji zajmowanego stanowiska, pani
iloœci towarów: cukru na kartki w³asnej produk-
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Pani Irena w 1933 r.

cji - 458 kg, m¹ki pszennej - 340 kg, kie³basy 375 kg, smalcu lub s³oniny - 297 kg, papierosów
- 2000 sztuk, mas³a - 315 kg, chleba 1675 kg,
margaryny 316 kg, oraz wiele innych artyku³ów
¿ywnoœciowych. Pani Irena aktywnie uczestniczy³a równie¿ w przekazywaniu tajnej korespondencji rodzin rozdzielonych przez kolczaste druty obozu. Po aresztowaniu P³otnickiej pomog³a
równie¿ ukryæ siê Zofii Zdrowak.
„- By³a to praca nerwowa, wyczerpuj¹ca, niebezpieczna, ale dziwnie wiele siê nad tym niebezpieczeñstwem nie zastanawia³am, tylko mi
sprawia³o radoœæ, ¿e mogê coœ tym katom zrobiæ na przekór. Pracuj¹c w sklepie niemieckim,
mia³am mo¿noœæ poznaæ lepiej Niemców, a szczególnie m³odzie¿. By³a w Przecieszynie jedna
klasa gimnazjalna, sk³adaj¹ca siê z ch³opców
w wieku 16-17 lat. Uczyli siê i przygotowywali
do obrony przeciwlotniczej, gdy¿ w Przecieszynie by³y stanowiska artylerii przeciwlotniczej.
Wœród tych ch³opców by³o dwóch przeciwników
re¿imu hitlerowskiego. Oni to informowali mnie
o tym, jak ich nastawiano wrogo do Polaków.
Ostrzegali równie¿, jak z niektórymi postêpowaæ, ¿eby nie wpaœæ.
Prócz tego ¿e pomaga³am wiêŸniom, udziela³am równie¿ pomocy i innym, np. ch³opcom
z AK, których ukrywa³am u siebie w domu, jak równie¿ i spadochroniarzowi radzieckiemu,
którego trzymaliœmy jedn¹
noc ukrytego w Przecieszynie,
w mieszkaniu pp. Garnusów,
w roku 1944 - wspomina³a po
wojnie Pani Irena. - Iloœci wydanego przeze mnie towaru nie
pamiêtam, gdy¿ zapiski, które
robi³am zniszczy³am po aresztowaniu p. Heleny. Codziennie,
wzglêdnie co drugi dzieñ, stara³am siê przygotowaæ 8-12 kg
chleba, a margaryny, mas³a,
butterschmalzu ró¿nie, 2-3 kg
najwiêcej. G³ówny towar to - chleb i t³uszcz.
T³uszcz by³o mi najtrudniej zorganizowaæ, bo
kartki na t³uszcz lepi³o siê inaczej ni¿ na m¹kê,
chleb czy cukier. Jeœli chodzi o cukier, to mia³am
na niego pokrycie w fa³szywych kartkach, które

Historia
p. Helena mi dostarcza³a. I tak znaleziono w gminie na 700 kg cukru fa³szywych kartek, które
wysz³y ze sklepu Kegla. Oczywiœcie po stwierdzeniu fa³szywych kartek przyjecha³o do sklepu 2 policjantów
i jeden cywil jako t³umacz…”
Dziêki opanowaniu i zgodnoœci z (fa³szywymi) zeznaniami
P³otnickiej, pani Irena uniknê³a najgorszego. Szczêœciem
dla niej, Antoni Kegel czerpa³
korzyœci z wydawania towaru
na podrobione kartki, by³ wiêc
osobiœcie zainteresowany, by
sprawa nie nabra³a rozg³osu.
Co wiêcej, jako w³aœciciel
sklepu posiada³ konkretne
œrodki, które w tej sprawie
umorzy³y œledztwo. Za pomoc
przebywaj¹cym w KL Auschwitz pani Irena zosta³a od- 1946 r.
znaczona Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 23 stycznia 1960 roku. Oprócz
tajnej dzia³alnoœci w BCh na terenie Brzeszcz
powsta³a tak¿e organizacja pomocy wiêŸniom
oflagów (obozy dla oficerów) i stalagów (obóz
dla szeregowców). Korzystano wiêc
z przys³uguj¹cego prawa do otrzymywania paczek, wysy³aj¹c t¹ drog¹ rêkawice, skarpetki, szaliki i zimow¹
odzie¿, która niejednokrotnie tak¿e
ratowa³a ¿ycie. W dowód wdziêcznoœci sami wiêŸniowie narysowali wizerunki pani Ireny - naszkicowana
o³ówkiem miniatura jest anonimowego autorstwa, natomiast druga podobizna wysz³a spod rêki podporucznika Tadeusza Staneckiego w niewoli
hitlerowskiej w 1943 roku.
Na zgliszczach wolnoœci
Po wojnie dom rodzinny Pani Ireny przy
ulicy Bojowników Ruchu Oporu wróci³
do prawowitych w³aœcicieli. W styczniu
zaraz po wyzwoleniu obozu parter zamieniono na prowizoryczny szpital dla
¿o³nierzy Armii Czerwonej, która po wyzwoleniu obozu kierowa³a siê na Pszczynê. W jednym pokoju le¿eli chorzy, za œcian¹ znajdowa³a siê sala operacyjna. Po wojnie z nakazu pracy przybyli w te strony równie¿ lwowiacy,
wœród nich nauczyciel Franciszek Kahanek.
Wkrótce znalaz³ zatrudnienie w SP 1 w Brzeszczach, gdzie pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê, Irenê. Pocz¹tki organizacji pierwszego roku szkolnego nale¿a³y do wyj¹tkowo trudnych. Trzeba
by³o przeprowadziæ testy sprawdzaj¹ce, stworzyæ klasy z uczniów w ró¿nym wieku - w zale¿noœci od tego, jakie i czy w ogóle pobierali
nauki podczas lat wojny. Nale¿a³o równie¿
wynieœæ obornik z sali gimnastycznej, gdzie
w czasie wojny znajdowa³a siê niemiecka stajnia dla koni. Na szczêœcie parkiet dêbowy nie
uleg³ zniszczeniom, w miarê mo¿liwoœci klasy
odmalowano, zorganizowano kadrê i mo¿na
by³o rozpoczynaæ pierwszy rok szkolny po okupacji. Pani Irena prowadzi³a wtedy równie¿ kursy dokszta³caj¹ce dla doros³ych, ucz¹c pisania
i czytania, oraz zajêcia w Technikum Mecha-

niczno-Elektrycznym w Brzeszczach. Powoli
w ¿ycie ludzkie powraca³a trudna do odbudowania po wojnie normalnoœæ. W 1945 roku
Gminny Komitet Opieki Spo³ecznej w Brzeszczach z³o¿y³
nauczycielce podziêkowanie
za „brawurowe opracowanie
tañców w widowisku teatralnym „Na swojsk¹ nutê”. Wywo³a³y one zachwyt i da³y wiele radoœci widzom tak d³ugo
pozbawionym widoku polskiego tañca. Dziêkujemy tak¿e
w imieniu dzieci, dla do¿ywiania których dochód z tej ma³ej
imprezy jest przeznaczony”.
31 stycznia 1946 roku pani Irena zosta³a przyjêta na wy¿szy
kurs nauczycielski w Pañstwowym Instytucie Robót Rêcznych w Warszawie z siedzib¹
w Bielsku (podniesienie kwalifikacji zawodowych by³o obligatoryjne dla wszystkich nauczycieli, którzy jeszcze przed wojn¹ ukoñczyli
seminaria). W 1948 roku pañstwu Kahankom
urodzi³a siê córka Maria. Pieniêdzy na wakacyjne wyjazdy brakowa³o, jednak Pani Irena za-

w 1973 r. Za dzia³alnoœæ na polu oœwiaty zosta³a uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej 12 lipca 1978 r.
Pani Irena Kahanek zmar³a 20 sierpnia 1984
roku w Brzeszczach, zosta³a pochowana na
cmentarzu komunalnym. W 2007 r. z okazji
uczczenia 150-lecia SP 1 jej grób przyozdobi³a
tarcza szko³y. Postaæ ta czêsto powraca jednak
we wspomnieniach swoich wychowanków.
Jedn¹ z by³ych uczennic jest Danuta Bucka,
która dobrze pamiêta tamt¹ znajomoœæ:
- To by³a jedna z najbardziej sympatycznych,
przystêpnych, a jednoczeœnie bardzo inteligentnych nauczycielek. Bardzo lubi³a wszystkie
dzieci i dobrze je traktowa³a. Wiadomo, ¿e zaraz po wojnie warunki by³y szczególnie trudne, nie tylko jeœli chodzi o iloœæ uczniów, ale
tak¿e o ich prze¿ycia… Pani Irena œwietnie
potrafi³a nas wszystkich zorganizowaæ. Mia³a
donoœny g³os - kiedy krzyknê³a, na ca³¹ szko³ê by³o s³ychaæ! By³a doœæ s³usznej postury,
jednak porusza³a siê zawsze lekko, z gracj¹, a tañczy³a tak doskonale, ¿e najlepsze z jej uczennic nie mog³y siê z ni¹ równaæ. Mnie uczy³a
gimnastyki, jednak lekcje prowadzone przez
ni¹ nie koñczy³y siê na æwiczeniach. Pani Irenie zale¿a³o, by jej podopieczni
³adnie siê wyra¿ali, dobrze do
siebie odnosili - teraz widzê, ¿e
po prostu stara³a siê wyrobiæ w nas
inteligencjê i wzajemny szacunek. Nied³ugo po wojnie za³o¿y³a zespó³ - uczy³a polek, polonezów, oberków, kozaków,
mazurów, kujawiaków, walców,
w³aœciwie trudno znaleŸæ taniec,
którego nie by³o w naszym repertuarze w tamtych czasach.
Mia³yœmy szczêœcie równie¿ jeœli chodzi o stroje, bo w ówczesnym domu kultury zatrudnione
by³y dwie krawcowe - pani Daszyñska i pani £ukowiczowa. To
one szy³y kreacje do wszystkich
wystêpów, bo jeŸdziliœmy na
konkursy do Krakowa, Zakopanego, Lublina i zawsze zdobywaliœmy bardzo
wysokie miejsca. Nasze relacje z pani¹ Iren¹
nie ogranicza³y siê jednak do sali szkolnej czy
sceny. Nie by³o wigilii, byœmy jej nie odwiedzili. Zawsze szliœmy po³amaæ siê op³atkiem,
cieszy³a siê, przyjmowa³a
nas serdecznie i czêstowa³a
piernikami, orzechami, jab³kami i herbat¹. Potem wszyscy razem na pasterkê… Myœlê, ¿e obojêtnie kogo z jej
dawnych uczniów i wspó³pracowników dziœ nie zapytaæ, us³yszy siê jedynie same
ciep³e s³owa. Taka to by³a
niezwyk³a, cudowna kobieta.

trudni³a siê jako wychowawczyni kolonijna.
Wspólnie z podopiecznymi jeŸdzi³a m. in. do
Rycerki. W 1953 roku zda³a tak¿e egzamin na
instruktora zespo³ów tanecznych, od 1963 roku
pe³ni³a obowi¹zki „opiekuna spo³ecznego nad
dzieæmi w rodzinach w³asnych
i zastêpczych”. Za pracê z dzieæmi i opiekê nad nimi Towarzystwo Przyjació³ Dzieci przyzna³o jej Odznakê Przyjaciela
Dziecka 1 czerwca 1965 roku.
Lata na nauczaniu w szkole mija³y. W 1966 r. razem ze swoim
kuzynem Mieczys³awem Faltusem i nauczycielk¹ Mari¹ Siutow¹ pani Irena zorganizowa³a
przedstawienie dla uczczenia
1000-lecia pañstwa polskiego pt.
Katarzyna Senkowska
„Droga poety - S³owacki wieczCytaty pochodz¹ z ksi¹¿ki Wojnie ¿ywy”. Jak obwieszczono na
ciecha Jekie³ka „W pobli¿u
afiszu, w widowisku bra³ udzia³
140-osobowy zespó³ dzieciêcy. Miniatura autorstwa podporucznika Oœwiêcimia”.
Na emeryturê pani Irena przesz³a Tadeusza Staneckiego
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A wolnoœæ przysz³a od wschodu
D³u¿y³y siê okupacyjne dni, ¿aden cz³owiek
nie by³ pewny swego jutra. Latem 1944 r. dniem
i noc¹ dymi³y kominy krematoriów obozu w Birkenau. Trwa³a masowa zag³ada Romów, wêgierskich ¿ydów i ¿ydów z zachodniej Europy. Jesieni¹ zaczê³y siê przygotowania do ewakuacji wiêŸniów. Odje¿d¿a³y transporty kolejowe do innych
obozów w g³¹b Niemiec, demontowano niektóre
urz¹dzenia obozowe. Coraz czêstsze by³y naloty
aliantów na obiekty przemys³owe w Czechowicach-Dziedzicach, Trzebini i w Dworach. W Przecieszynie ustawiono baterie dzia³ przeciwlotniczych. W czasie nalotów ludnoœæ chroni³a siê w piwnicach, schronie przy kopalni w Jawiszowicach,
przy ha³dzie w Brzeszczach. Zak³ócone by³y nawet zajêcia w polach. Niemcy anga¿owali ludnoœæ cywiln¹ do prac zwi¹zanych ze zbli¿aj¹cym siê frontem. Dzieci z Brzeszcz (klasy IIV) posz³y w paŸdzierniku do szko³y mieszcz¹cej siê w baraku na Starej Kolonii, jednak
tylko na dwa miesi¹ce. Opiekowa³y siê nimi
Irena Ciurla i Maria Leszczyñska. Dzieci z Jawiszowic natomiast uczy³y siê od 10 paŸdziernika 1943 roku w niemieckiej szkole z polskim
jêzykiem wyk³adowym. W 1944 r. nauka trwa³a do 21 grudnia, czyli do ferii œwi¹tecznych.
W czasie okupacji niemieckiej Jawiszowice
liczy³y 8000 mieszkañców. Mieszka³y tutaj
równie¿ rodziny wysiedlone z Babic, Brzezinki, Harmê¿, P³aw i Rajska. Oddzia³y szkolne
liczy³y po 100 dzieci. Do jawiszowickiej szko³y
uczêszczali tak¿e uczniowie z Brzeszcz, Dankowic a nawet Kaniowa. Grono nauczycielskie liczy³o 6 osób. Uczono bez podrêczników jêzyka
polskiego, rachunków, przyrody, a tak¿e zajêæ
praktycznych i gimnastyki. W starej szkole (obecnie „So³tysówka”) nie by³o zajêæ, poniewa¿ mieszkali tam wysiedleñcy. Jak podaje w kronice szko³y w Jawiszowicach Tekla Fajfer, budynek nowej szko³y w grudniu 1944 r. zajê³y wojska niemieckie i przebywa³y w nim a¿ do 17 stycznia
1945 r. Uk³adaj¹c jednak zdarzenia chronologicznie, 1 stycznia 1945 r. raniony od³amkiem w domu
Pana Bystronia w Brzeszczach ginie w wieku 29
lat Edward Patela pozostawiaj¹c ¿onê oraz dwuletniego syna Andrzeja. 17 stycznia 1945 r. zaczê³a siê ewakuacja wiêŸniów z obozów w Oœwiêcimiu, Brzezince, Monowicach, Rajsku i Jawiszowicach. Wielu wiêŸniów przygotowywa³o siê do
tego ju¿ wczeœniej - ci¹gnêli byle jak sklecone
z desek saneczki, nieœli koce, garnuszki. Czêœæ
z nich mia³a cywilne ubrania pochodz¹ce z magazynów rzeczy zrabowanych ludziom z transportów id¹cych od razu do komór gazowych.
W Brzeszczach ranna zmiana górników spotka³a
ten tragiczny pochód eskortowany przez SS-manów i psy. Chorzy, s³abi ludzie padali z wycieñczenia lub byli dobijani, kilku wiêŸniów na szczêœcie wmiesza³o siê w t³um górników. Czterech
przeziêbionych i chorych dotar³o do m³yna na Nazieleñcach. Ukryto ich w s³omie na strychu w budynku inwentarskim. Powodzeniem zakoñczy³a
siê autorstwa, natomiast druga podobizna wysz³a
spod rêki podporucznika Tadeusza Staneckiego
równie¿ ucieczka Krystyny ¯ywulskiej, póŸniejszej autorki ksi¹¿ki t³umaczonej na wiele jêzyków pod tytu³em „Prze¿y³am Oœwiêcim”. Jej
prawdziwe nazwisko brzmia³o Sonia Landau.
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By³a ³ódzk¹ ¿ydówk¹. Pod swój dach przyjêli j¹
pañstwo Szczerbowscy z ul. Bia³ej w Jawiszowicach. Po wyzwoleniu utrzymywa³a z t¹ rodzin¹
¿ywe kontakty.
Co dzia³o siê w nastêpnych dniach?
Relacje zapisane przez Teklê Fajfer i ksiêdza proboszcza W³adys³awa Têczê s¹ podobne.
W nocy z 27/28 stycznia w po³udniowo-wschodniej czêœci wsi pojawi³y siê pierwsze patrole
wojsk radzieckich, gdzie kwaterowa³y jeszcze
luŸne gromadki wojsk niemieckich. W niedzielê
28 stycznia 1945 r. w godzinach po³udniowych
wjecha³y do Jawiszowic od strony Wilamowic
pierwsze radzieckie czo³gi. W centrum wsi opór

stawia³a garstka Niemców, bardzo ucierpia³ wtedy budynek nowej szko³y. W œcianê po³udniow¹
i wschodni¹ uderzy³y pociski z radzieckich czo³gów, wybijaj¹c wielkie dziury. Nie mniejsze spustoszenie zrobi³y wewn¹trz budynku. Zniszczone zosta³y okna, drzwi, piece, w œrodku pe³no
by³o gruzu.
Ksi¹dz Têcza w dokumentach koœcielnych zapisa³, ¿e we wsi spali³a siê stodo³a Adolfa Korczyka, rozbity zosta³ dom Jana Krawczyka, Antoniego Kucza, Antoniego Skrzypczyka, Micha³a
Skrzypczyka (organisty). W czasie dzia³añ zginêli Jan Krawczyk z córk¹ Mari¹, Aniela Winiarska, Karolina Fejdyk oraz Ernest Nowotny. Wed³ug relacji ks. Têczy uszkodzone zosta³o piêtro
plebanii, w budynek gospodarczy uderzy³y trzy
pociski, a w koœció³ dwa. Jeden z nich str¹ci³ wie¿ê, drugi uderzy³ pod sygnaturkê i rozbi³ j¹, zniszczone zosta³y trzy paj¹ki (lampy oœwietleniowe).
Od³amki poniszczy³y okna, witra¿e, o³tarze, chor¹gwie. Nieuszkodzony by³ tylko wielki o³tarz.
Ludnoœæ miejscowa szybko przyst¹pi³a do usuwania szkód. W bitwie o Jawiszowice zginê³o
sporo Rosjan i Niemców. Po ekshumacji cia³a
¿o³nierzy radzieckich pochowano na cmentarzu
w Wilamowicach.
¯o³nierze radzieccy przebywali w Jawiszowicach
do lipca 1945 r. Zaraz po zakoñczeniu dzia³añ
wojennych kierownik szko³y z okresu okupacji
Jan Szimke i miejscowi nauczyciele - Józef Fajfer, Stanis³aw Fajfer, Tekla Fajfer, Leon Fajferek, Emil Korczyk, Maria Maœlonka, Anna Maœlonka, Helena Szczerbowska - podjêli inicjatywê odremontowania budynku szko³y. Czynnie
w³¹czy³o siê miejscowe spo³eczeñstwo i starsza
m³odzie¿ szkolna. Szczególnie aktywni w tej pracy byli Jan Juras Nr 5, Stanis³aw Maciejczyk,
Karol £ukowicz, Jan Gara, W³adys³aw Ma³ecki

i Pan D¹browski. Dziêki przychylnoœci Józefa Jakubowskiego szko³ê zelektryfikowano. W odbudowanym i pomalowanym budynku rozpocz¹³
siê nowy rok szkolny 4 kwietnia 1945 r., a zakoñczy³ siê 14 lipca 1945 r. Grono pedagogiczne sk³ada³o siê z oœmiu osób (Józef Fajfer, Leon
Fajferek, Tekla Fajfer, Anna Maœlonka, Maria
Maœlonka, Stanis³awa Maœlonka, Helena Szczerbowska, ks. W³adys³aw Têcza). Opiekunem
dwóch dru¿yn harcerskich zosta³ Leon Fajferek,
a PCK Tekla Fajfer.
A jak by³o w Brzeszczach?
El¿bieta Senkowska (nauczycielka), póŸniej pe³ni¹ca w zastêpstwie funkcjê kierownika szko³y
w kronice szkolnej notuje: „W samych Brzeszczach dzia³ania wojenne nie wyrz¹dzi³y wiele
szkód. Sp³onê³a stodo³a Akademii Umiejêtnoœci, stodo³a gospodarza Feliksa Pêpka, uleg³
zburzeniu dom Anny Gawe³kowej oraz kilka
budynków zosta³o uszkodzonych, miêdzy innymi budynek szko³y”. W Brzeszczach powsta³ prowizoryczny szpital PCK. Z opieki
w tym szpitalu korzystali byli wiêŸniowie
z KL Auschwitz, którzy nie byli zdolni do
ewakuacji. W funkcjonowanie tego szpitala
przy ul. Koœciuszki wiele serca i pracy w³o¿y³ Tadeusz Mleko, póŸniejszy nauczyciel szkó³
œrednich w Oœwiêcimiu. Wiele osób z Brzeszcz
i okolicznych miejscowoœci tu¿ po ewakuacji
wiêŸniów, a jeszcze przed wyzwoleniem, zapuœci³o siê na teren by³ego obozu w Birkenau, prawdopodobnie wybra³y siê do magazynów
ze zrabowanym mieniem zwanym w jêzyku obozowym „Kanad¹”. SS-mani ci¹gle jeszcze na teren obozu wracali - trzech mieszkañców Brzeszcz
zginê³o od ich kul. W „Kalendarium parafii œw.
Urbana w Brzeszczach” na str. 95 zanotowano:
26 lub 27 stycznia 1945 r. „ks. Stanis³aw Szlachta wraz z dr Marianem Zieliñskim prawdopodobnie jako pierwsi dotarli do opuszczonego przez
Niemców obozu w Brzezince. Pani El¿bieta Senkowska w kronice szko³y zanotowa³a: „Kobiety
z dzieæmi przywiezione do obozu po Powstaniu
Warszawskim sprowadzono do Brzeszcz i otoczono troskliw¹ opiek¹”.
Co siê dzieje w szkole ?
Nauka rozpoczê³a siê ju¿ w marcu, w trzech salach lekcyjnych, gdzie da³o siê wstawiæ piece.
Do grona pedagogicznego nale¿eli: Karol Jazienicki - kierownik szko³y, ks. Stanis³aw Szlachta, Aurelia Baranówna (Papiurek), Karolina
Dryksiak (Fijas), Irena Kawalanka (Kahanek),
W³adys³awa Majcherczykówna (Halaburda),
Julia Michnówna (Saduœ), Maria Nowicka, Stefania Pasternakowa, El¿bieta Senkowska, Helena Szczerbowska, Ewa Tokarzówna, Adolf Szoblik i p. Pobiehuszczak. Z czasem zorganizowano kursy uzupe³niaj¹ce wiedzê na poziomie klasy
siódmej szko³y podstawowej, zaczê³a siê te¿
walka z analfabetyzmem.
Wykorzystano nastêpuj¹ce Ÿród³a: Kalendarium
Parafii œw. Urbana w Brzeszczach, Kronikê
Szko³y Podstawowej w Brzeszczach, Kronikê
Szko³y Podstawowej w Jawiszowicach i ksi¹¿kê Wawrzyñca Mizgalskiego „Parafia œw. Marcina w Jawiszowicach”.

Anna Bawo³ek

Niezapomniany diabe³
Twórczoœæ czeskiego pisarza
Jana Drdy ju¿ po raz drugi zagoœci³a na scenie Oœrodka Kultury
w Brzeszczach, a Grupa Teatralna Czwarta Œciana i tym razem
nie zawiod³a audytorium daj¹c
popis swych umiejêtnoœci.
Po sukcesie „Igraszek z diab³em” na warsztat re¿yserski ksiêdza Miros³awa W¹drzyka trafi³a
baœñ sceniczna „Zapomniany diabe³”. Jest to niezwyk³a opowieœæ
o „niewydarzonym” Trepifajkselu, który pe³ni czarcie obowi¹zki
w wyznaczonej placówce w D³ugich
Kabatach. Zamiast jednak przyk³adnie straszyæ (specjalizacja: bezg³owa koby³a, bezg³owy pies lub ognista miot³a), zapomina zaklêcia i dziêki rezolutnej Plajznerce stopniowo
poznaje œwiat ludzi. Widzów - rów-

nie¿ tych, którzy maj¹ w pamiêci
mistrzowski spektakl z 1985 r. wyre¿yserowanym przez Tadeusza Lisa
- zaskakuj¹ udane kreacje aktorskie
cz³onków Grupy oraz doskonale
wkomponowane w oprawê ca³ego
przedstawienia innowacje re¿yserskie, a tak¿e wspó³czesne wtrêty
oraz rozwi¹zania sceniczne. Sama scenografia
z kolei - nad wyraz zmyœlny majstersztyk - stanowi dzie³o Romana Pomietlarza (konstrukcja
drewniana wed³ug pomys³u re¿ysera) oraz
Ma³gorzaty Moroñ-KuŸmiñskiej i Beaty Jakóbik.

grudnia w brzeszczañskim OK oraz
11 grudnia w Miejskim Oœrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku. Wstêp na spektakle by³ bezp³atny, jednak po przedstawieniu widzowie mogli daæ wyraz wdziêcznoœci
sk³adaj¹c datki, które rozdzielane s¹
na trzy g³ówne cele - operacjê mieszkaj¹cej w Brzeszczach Lenki Paw,
która choruje na bardzo rzadk¹ wadê

Herbatka
z królow¹
13 grudnia w SP 2 odby³o siê
podsumowanie projektu Tea at Elisabeth II realizowanego od kwietnia
do grudnia 2011 przez Stowarzyszenie
Linqua w Brzeszczach w ramach konkursu „English Teaching” przy wspó³pracy z Polsko-Amerykañsk¹ Fundacj¹
Wolnoœci. Dla osób bior¹cych udzia³
w projekcie przygotowano pozalekcyjne zajêcia z jêzyka angielskiego w formie konwersatoriów (dla 45 uczniów
i doros³ych), wideokonferencje z partnersk¹ szko³¹ we w³oskiej Londzie,
wyjazd studyjny do Londynu oraz bal

„Zapomniany diabe³”
wystawiony zosta³ jak
dot¹d 27 listopada i 4
uk³adu kostnego (tzw. PFFD), protezy dla Miko³aja Janeczko, który urodzi³ siê z wadami wrodzonymi koñczyn górnych i dolnych - nie ma r¹czek i nó¿ek oraz windê dla rodziny
£ysków z Zasola, w której dwoje
dzieci, Kamil i Ewelinka, cierpi na
chorobê objawiaj¹c¹ siê nie roœniêciem (b¹dŸ spowolnieniem rozrostu) koœci.

Katarzyna Senkowska
Terminy najbli¿szych spektakli: 15,
22 i 29 stycznia 2012, wszystkie odbêd¹ siê przedstawienia o godz.
15.00 w sali widowiskowej Oœrodka Kultury w Brzeszczach.

Czas kwêkolenia
Gest „pok³adania nadziei” jest
jednym z najbardziej tolerancyjnych gestów cz³owieka.
Józef Tischner
Min¹³ rok, dokonaliœmy rozliczeñ i podsumowañ, równoczeœnie nakreœliliœmy sobie
nowe cele, jak w ¿yciu prywatnym tak i zawodowym. Czas œwi¹teczno-noworoczny
oszczêdzi³ nam bezwzglêdnej walki politycznej na górze i na dole. Nowo wybrani „zapomnieli” o wrogach, z radoœci¹ i szczeroœci¹?...
sk³adali sobie œwi¹teczno-noworoczne ¿yczenia. Naiwnoœci¹ jest jednak wierzyæ, ¿e zostan¹ one zrealizowane. Na górze jak i na dole,
niestety, nie ma w tej walce rywali (s¹ wrogowie), a przecie¿ ci ludzie mieli nam s³u¿yæ, a nie
realizowaæ partyjne lub w³asne partykularne
interesy. Niestety nasza gmina nie stanowi pozytywnego wyj¹tku. Nasi „wybrañcy” tak
œwietnie siê u³o¿yli, ¿e zapanowa³ praktyczny
klincz - i jak tu osi¹gn¹æ sukcesy gospodarcze czy organizacyjne? Brak sukcesów trzeba
czymœ usprawiedliwiæ. I tak: to, ¿e gmina zosta³a zad³u¿ona, zafundowali nam poprzednicy, wiêc nie mamy za co inwestowaæ. Ale py-

tanie brzmi: „Na co przeznaczone zosta³y kredyty na inwestycje, które s³u¿¹ i s³u¿yæ nam
bêd¹?” Czy na konsumpcjê? Wielu obecnych
„wybrañców” nale¿y do grona „by³ych”, wiêc
powinni wiedzieæ. Myœlê, ¿e Pani Burmistrz,
która na ³amach „Odg³osów Brzeszcz” pisze
o czêœci swoich dzia³añ, pokusi siê o tak¹ informacjê, bo niestety, mimo ¿e mamy gazetê,
rolê przekaŸnika „wa¿nych wiadomoœci” przejê³a poczta pantoflowa. Pod tak¹ informacj¹
nie trzeba siê podpisywaæ i nie ponosi siê za
ni¹ odpowiedzialnoœci. Nie wszyscy mieszkañcy naszej gminy dysponuj¹ Internetem,
wiêc „Odg³osy” daj¹ „wybrañcom” mo¿liwoœæ
kontaktu z wyborcami. Nie wiemy co rada zaplanowa³a na obecn¹ kadencjê, jakie dzia³ania organizacyjne podejmie nasza w³adza, aby
oszczêdzaæ. I tu szok, rada chce oszczêdzaæ
likwiduj¹c GZE, a burmistrz pisze, ¿e to dodatkowy wydatek, oko³o 1mln z³, wiêc pytam:
kto tu k³amie, burmistrz czy informatorzy pantoflowi? To koniecznie trzeba wyjaœniæ.
Oœwiata ma i uczyæ i wychowywaæ, a nie wojowaæ, a tu kolejna zadyma jak w minionym
czasie, kiedy podjêto próbê reorganizacji
oœwiaty w gminie. Trudno pracowaæ, gdy plotka goni plotkê, gdy informacja roœnie z iloœci¹ przekazuj¹cych, gdy setki zamieniaj¹ siê

„U Królowej” po³¹czony z konkursem
wiedzy o Wielkiej Brytanii zdobytej
podczas prowadzonych warsztatów.
Najlepsi okazali siê uczniowie z SP 2,
drugie miejsce zajê³a SP Jawiszowice,
a trzecie dru¿yna z³o¿ona z uczniów
z SP 1, SP Skidziñ i SP Zasole. Specjaln¹ atrakcj¹ okaza³ siê równie¿ wybór najpiêkniejszego kapelusza wœród
uczestniczek balu. Jak widaæ, projekt
zakoñczy³ siê sukcesem - pozostaje
wiêc czekaæ na kolejne spotkania z wyspiarsk¹ kultur¹.

KS

w tysi¹ce, a te w miliony, gdy obrzuca siê b³otem i szarga opiniê konkurencji. I jak tu myœleæ o pozytywnej, partnerskiej wspó³pracy gospodarzy gminy? Kiedy s³yszê fontanna czy
„orlik”, to pytam: kiedy kanalizacja? Boisk
pi³karskich mamy w gminie osiem, a tak¿e
basen i halê. Wykorzystajmy je. Nie budujmy
nowych, aby na pozosta³ych nie prowadziæ
gospodarki ³¹kowej. Bud¿et gminy podobnie
jak bud¿et domowy ma s³u¿yæ wszystkim
cz³onkom, a podatnicy powinni wiedzieæ „ile
trzeba straciæ, ¿eby zyskaæ”, dopiero wtedy
przestan¹ dzieliæ spo³ecznoœæ na: my ok³amywani i oni w³adza, których przecie¿ sami wybraliœmy. Mam nadziejê, ¿e Nowy Rok przyniesie racjonalne myœlenie i partnerskie stosunki w funkcjonowaniu naszej w³adzy, ¿e
skoñczy siê licytacja w dziwnym stylu „my
chcemy - Ona blokuje, Ja proponujê - Oni
wszystko neguj¹”, czego nam wszystkim
¿yczê! Wierzê, ¿e skutecznie uderzy³em w stó³
i no¿yce siê odezw¹, z podpisem a nie wredn¹
plotk¹, pomówieniem czy oszczerstwem. Macie gazetê, prowadŸcie wiêc polityczn¹ i gospodarcz¹ polemikê z kultur¹ osobist¹ i polityczn¹, bo cz³owiekiem warto byæ, we wszystkim co robimy.

Józef Stolarczyk
Odg³osy Brzeszcz
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Pó³wiecze KGW

K. N.: Gdzie KGW ma dziœ swoj¹ sta³¹ siedzibê?

Rozmowa z przewodnicz¹c¹ KGW Kazimier¹
Ko³odziejczyk.
Brzeszczañskie Ko³o Gospodyñ Wiejskich
niedawno obchodzi³o 50-lecie swojej dzia³alnoœci. Ta dobrowolna, samorz¹dna i niezale¿na organizacja jest jednym z rodzajów spo³eczno-zawodowych zwi¹zków rolników. Zrzesza ona grono kobiet, które przyczynia siê do rozwijania tradycji regionalnych na danym obszarze. Z biegiem lat tego typu stowarzyszenia zanikaj¹ ze
wzglêdu na ma³e zainteresowanie wœród m³odych kobiet.
Kornelia NiedŸwiedŸ: Ile cz³onkiñ liczy klub
i jaka jest ogólna struktura tej organizacji?
Kazimiera Ko³odziejczyk: KGW liczy 55 kobiet.
Nale¿y jednak dodaæ, i¿ ca³a grupa jest podzielona na tzw. cz³onkinie aktywne, które dzia³aj¹ na
rzecz ko³a oraz bierne, które ze wzglêdu na wiek
nie s¹ w stanie d³u¿ej anga¿owaæ siê w ¿ycie organizacji. Ponadto ko³o posiada 9-osobowy zarz¹d, w sk³ad którego wchodz¹ m. in. przewodnicz¹ca, sekretarz i skarbnik. Jeœli nadarzy siê okazja do zaistnienia w œrodowisku poprzez przygotowanie, np. majówki, mszy do¿ynkowej czy bufetu na biesiadê, zwo³ujê zarz¹d, gdzie omawiane s¹ sprawy organizacyjne.
K.N.: Od kiedy dzia³a KGW? Jakie s¹ jego
pocz¹tki?
K.K.: 10 listopada 1961 roku z inicjatywy Powiatowego Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych w Oœwiêcimiu przy kó³ku Rolniczym w Brzeszczach zosta³o zwo³ane pierwsze zebranie za³o¿ycielskie
KGW. W sk³ad utworzonego zarz¹du wesz³y:
przewodnicz¹ca Maria Senkowska, sekretarz El¿bieta Grzebinoga oraz skarbnik Janina Nikiel.
Jeœli chodzi o pocz¹tki, ko³o otrzyma³o swój w³asny skromny lokal we dworze - w miejscu, gdzie
dzisiaj stoi budynek nowego Urzêdu Gminy. Do
dyspozycji by³a równie¿ sala posiedzeñ Miejskiej

Przysmaki Doliny So³y

Cz³onkinie KGW z burmistrz Brzeszcz

Rady Narodowej oraz pomieszczenia Gminnej
Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”. Pieni¹dze,
które KGW zyskiwa³o dziêki skubaniu pierza czy
organizowaniu bufetu na zabawach, zosta³y przeznaczone na wyposa¿enie wypo¿yczalni naczyñ
kuchennych. Otwarto równie¿ magiel elektryczny, który razem z wypo¿yczalni¹ przynosi³ pierwsze dochody dla ko³a. Nawi¹zanie wspó³pracy
z Kó³kiem Rolniczym, Lig¹ Kobiet oraz Oœrodkiem „Nowoczesna Gospodyni” pozwoli³o na realizacjê wspólnego programu dzia³ania na rzecz
œrodowiska wiejskiego. W jego ramach odbywa³y siê m.in. konkursy upraw ma³o znanych warzyw,
czystoœci obór i mleka. Organizowane by³y równie¿ szkolenia gotowania, haftu, robótek rêcznych,
uprawy roœlin oraz hodowli zwierz¹t i drobiu.
K. N.: Czym aktualnie zajmuje siê klub?
K.K.: Dawniej dzia³alnoœæ w KGW by³o dobr¹
okazj¹ do tego, aby kobiety mog³y siê spotkaæ,
porozmawiaæ i stworzyæ zwart¹, zintegrowan¹ grupê. Obecnie cz³onkinie ko³a nie zajmuj¹ siê ju¿
szyde³kowaniem, skubaniem pierza, nie odbywaj¹
te¿ ¿adnych szkoleñ. Dzisiaj rol¹ KGW jest raczej
wzbogacanie imprez œrodowiskowych. Oczywiœcie
dalej przygotowywane s¹ do¿ynki, spotkania op³atkowe dla cz³onkiñ, biesiady z piosenk¹, miko³ajki. Ponadto organizowane s¹ wycieczki i spotkania integracyjne w czasie nadchodz¹cych œwi¹t,
andrzejek czy Dnia Kobiet.

przyrz¹dzania. W warsztatach bra³y udzia³ tak¿e ko³a gminy Brzeszcze, które przedstawi³y
22 listopada Stowarzyszenie Lokalna Grupotrawy pojawiaj¹ce siê na brzeszczañskich
pa Dzia³ania „Dolina So³y” zorganizowa³o
sto³ach - gulasz staropolski, polewkê na mapromocjê ksi¹¿ki kulinarnej pt. „Przysmaki
œlance, ³azanki, siwe kluski z ziemniaków, doz Doliny So³y”, której jest wydawc¹. W sali
mowy chleb, pierogi z truskawkami, placek
konferencyjnej Hotelu „Relax” w Kêtach spo„kisielec”, „³abêdzi puch” oraz tradycyjne, zatkali siê przedstawiciele KGW, bior¹cy udzia³
pomniane ju¿ gomu³ki, dziama i groch kraszow zebraniu i opracowaniu przeny z cebul¹. Sfotografowane dania
pisów do ksi¹¿ki, w³adze samostanowi³y cenny materia³, z którerz¹dowe wraz z restauratorami
go powsta³a ksi¹¿ka „Przysmaki z Doz obszaru Doliny So³y.
liny So³y”. Upichconych pysznoœci
mogli skosztowaæ, miêdzy innymi
„Przysmaki z Doliny So³y”
p.p. Beata i Rafa³ Kulczykowie,
powsta³y w efekcie warsztatów
w³aœciciele Gospodarstwa Agrotukulinarnych, które na prze³omie
rystycznego w Skidziniu oraz
maja i czerwca tego roku odby³y
przedstawiciele Spo³em PSS „Górsiê w 4 gminach nale¿¹cych do LGD.
nik” w Brzeszczach, które prowaPodczas nich cz³onkowie KGW
dzi restauracjê „S³owiañska” i piznie tylko gotowali, piekli i smazeriê. Niezwyk³e zapachy, niepo¿yli pyszne dania, ale równie¿
wtarzalne smaki oraz piêkne przyopowiadali o ich historii, tradybrane sto³y to wszystko stanowi³o
cji podawania oraz sposobach Tadeusz Bargiel
dobry pocz¹tek wspó³pracy. Przez
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K.K.: Ko³o w pewnym stopniu przyczyni³o siê
do budowy nowego budynku Urzêdu Gminy. S¹dzê, i¿ z tego wzglêdu otrzymaliœmy w nim do
dyspozycji lokal, gdzie mo¿emy organizowaæ zebrania czy ró¿nego rodzaju zabawy. W czasie sesji przygotowywany jest tutaj ma³y bufet, z którego czerpiemy dochody. Dawniej spotkania odbywa³y siê prywatnie w domach lub w stra¿nicy.
Dzisiaj, maj¹c konkretne miejsce do m.in. zwo³ywania zarz¹du jest to dla nas i tych, którzy chc¹
siê z nami skontaktowaæ wygodniejsze.
K.N.: Czy klub wspó³pracuje z innymi organizacjami na terenie gminy Brzeszcze?
K. K.: Nie nawi¹zujemy ¿adnych kontaktów partnerskich w tym rejonie, natomiast zdarzaj¹ siê
okolicznoœci, kiedy wspólnie coœ przygotowujemy. Ka¿de KGW dzia³a samodzielnie, nie mniej
jednak w czasie, kiedy zbli¿aj¹ siê uroczystoœci, np. Jubileusz, zapraszane s¹ na zabawê trójki z zarz¹dów innych KGW. Jest to w pewien sposób próba integracji i utrzymywania wzajemnych
relacji miêdzy cz³onkiniami.
K.N.: Co trzeba zrobiæ, aby zostaæ cz³onkiem
ko³a?
K.K.: Do Ko³a mo¿e nale¿eæ ka¿da kobieta i nie
trzeba spe³niaæ ¿adnych specjalnych warunków.
Problemem jednak jest brak zainteresowania
m³odych kobiet przystêpowaniem do tego typu
organizacji, uwa¿an¹ czêsto za nieaktualn¹ i staromodn¹. Dawniej starano siê, aby ka¿da gospodyni potrafi³a samodzielnie wykonywaæ
wiele domowych czynnoœci, dlatego Ko³o siê
rozwija³o. Dodam jednak, ¿e piêædziesi¹t lat
wspólnej pracy na rzecz rozwoju tradycji regionalnej jest wielkim osi¹gniêciem. Liczê równie¿, ¿e nasza grupa nadal bêdzie dzia³aæ i w przysz³oœci, z nap³ywem nowych i ciekawych pomys³ów, powiêkszy siê.

Kornelia NiedŸwiedŸ
¿o³¹dek do serca - znane przys³owie potwierdzi³o siê i tym razem. Znawcy kuchni z zainteresowaniem kr¹¿yli wokó³ sto³ów z tradycyjnymi potrawami, a panie z KGW chêtnie
dzieli³y siê informacjami o sposobach przyrz¹dzania i podawania dañ.
Goœciem honorowym spotkania by³ Tadeusz Bargiel - mistrz kucharski, wieloletni szef kuchni
hotelu „Orbis Magura” w Bielsku - Bia³ej, pasjonat gotowania oraz wielbiciel kuchni regionalnej,
ponadto pomys³odawca oraz organizator s³ynnego „Œwiêta Golonki’, które ju¿ do kilkunastu lat
przyci¹ga do Bielska-Bia³ej mi³oœników miêsnego rarytasu. Spotkanie promocyjne „Przysmaków
z Doliny So³y” ukoronowa³a mistrzowska golonka przygotowana przez Tadeusza Bargiela.
Publikacja „Przysmaki z Doliny So³y” jest wspó³finansowana ze œrodów Unii Europejskiej
w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

LGD

Szala³y, szala³y
Min¹³ grudzieñ, a z nim tradycyjne spotkania barbórkowe w kopalniach. Jak wiadomo, imprezy te ze wzglêdu na specyfikê œrodowiska górniczego pozostaj¹ raczej mêsk¹ domen¹ - panie natomiast coraz liczniej bawi¹
siê na combrach.
Katarzyna Senkowska: Od jak dawna organizujesz Babskie Combry, sk¹d ten pomys³?
Wioletta Szmytkowska: Babski Comber urz¹dzam od 5 lat, w tym roku obchodzi³yœmy wiêc
pierwszy wiêkszy „jubileusz”. Sam pomys³ natomiast zrodzi³ siê na warsztatach dla kobiet, które
raz w miesi¹cu odbywaj¹ siê w œwietlicy w Zasolu. Wtedy w³aœnie postanowi³am zorganizowaæ

wiêksz¹ imprezê dla szerszej grupy pañ, by w ten
sposób na jakiœ czas zapomnia³y o problemach
dnia codziennego. Wczeœniej tyle s³ysza³am o babskich combrach - ¿e podobno to œwietna zabawa,
której zalet¹ jest swobodna, wolna od formalnoœci atmosfera. Warto by³o spróbowaæ, chocia¿
przyznam, ¿e bardzo obawia³am siê przy tym, czy
taka oferta trafi w oczekiwania potencjalnych adresatek. Na pierwszym combrze pojawi³o siê 70
osób, na kolejnych frekwencja wzrasta³a i to bardzo - do tego stopnia, ¿e w tym roku musia³am
ograniczyæ iloœæ miejsc. By³o nas 160.

Moto Miko³ajki
Chyba niemal ka¿de dziecko na œwiecie marzy, aby 6 grudnia zapuka³ do niego Œwiêty
Miko³aj z wyczekiwanym prezentem. Niestety, niejednemu maluchowi nie jest dane otrzymaæ w tym dniu choæby najdrobniejszy podarunek. Szczególnie podopieczni domów dziecka w smutnym nastroju prze¿ywaj¹ ten magiczny z definicji dzieñ.
Dlatego te¿ cz³onkowie Brzeszcze Biker Team
wraz z kolegami z Riders
Of The Storm z Bielan
postanowili zrobiæ maluchom z domu dziecka
w Kêtach niecodzienn¹
niespodziankê. Wspólnie
zorganizowali coraz popularniejsz¹ w Polsce akcjê Moto-Miko³aje. Trzeba podkreœliæ, ¿e jak t³umaczy wiceprezydent
BBT Tomasz „Tomi” Grzybek, by³a to pierwsza
tego typu inicjatywa w powiecie oœwiêcimskim,
choæ ju¿ wczeœniej brzeszczanie anga¿owali siê
w podobne przedsiêwziêcia w Bielsku-Bia³ej.
Tego roku uda³o zebraæ siê prawie 2000 z³, które

K.S.: Do których kobiet kierujesz zaproszenie,
czy wiek/miejsce zamieszkania odgrywaj¹
jak¹œ rolê?
W. Sz.: Absolutnie nie. Jeœli chodzi o wiek, zwykle pojawiaj¹ siê zarówno nastolatki, m³ode kobiety, jak i te bardziej dojrza³e, na przyk³ad szeœædziesiêciolatki. Najbardziej cieszy mnie fakt, i¿
to nie tylko mieszkanki Zasola, ale te¿ panie z Wadowic, Katowic, ¯ywca, Oœwiêcimia, Woli, itp.
Myœlê, ¿e impreza ju¿ na sta³e wpisa³a siê w kalendarium, czego dowodem jest jej ci¹gle wzrastaj¹ca popularnoœæ. To utwierdza mnie w przekonaniu, ¿e organizacja tej typowo „babskiej”
zabawy by³a bardzo dobrym pomys³em.

Ceremonialnie i frywolnie
Corocznie w górniczym œrodowisku brzeszczañskim odbywaj¹ siê uroczystoœci Barbórkowe, w tym miêdzy innymi spotkania Gwarków zwane Karczmami Piwnymi, które zawieraj¹ w sobie wiele ugruntowanych tradycj¹
wartoœci, zachowañ i obyczajów.

K.S.: Jak zazwyczaj wygl¹da „plan dzia³ania”,
co konkretnie dzieje siê na combrach?
W. Sz.: Oprócz tañców nieod³¹cznym elementem combrów s¹ konkursy i konkurencje, w których kobiety ze œmiechem i du¿¹ dawk¹ humoru rywalizuj¹ ze sob¹. Pierwsze trzy imprezy
organizowa³am zgodnie ze scenariuszem
combrowskim. Czu³am jednak pewien niedosyt, inne panie chyba zreszt¹ te¿, dlatego podczas jednej z zabaw wspólnie stwierdzi³yœmy,
¿e ciekawie by³oby zorganizowaæ comber tematyczny. I tak siê zaczê³o... W poprzednim
roku by³ Zlot Czarownic, natomiast teraz Comber w Krainie Bajki i Baœni. Wczeœniej doœæ
d³ugo zastanawia³am siê, czy to faktycznie
wypali, tym bardziej, ¿e przecie¿ wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami, ale poprzedni comber
jasno pokaza³, jaki kobiety potrafi¹ mieæ dystans do samych siebie i doskonale siê bawiæ
w takiej formie. Mimo, i¿ jeszcze nie przebrzmia³y echa po tegorocznym spotkaniu, ju¿
zastanawiam siê nad motywem przewodnim
kolejnej imprezy.

Katarzyna Senkowska
w ca³oœci przeznaczone zosta³y na prezenty dla
podopiecznych pobliskiej placówki. Dzieci,
oprócz s³odyczy, gier planszowych i innych upominków, otrzyma³y gitarê akustyczn¹ i stó³ do gry
w „pi³karzyki”. Przedstawiciele klubu, przebrani
za Miko³ajów, 6 grudnia ok. godziny 15.00 spod
Netto wyruszyli na spotkanie z maluchami, które ju¿ od samego ranka niecierpliwie wyczekiwa³y niezwyk³ych goœci. Na obdarowuj¹cych
czeka³o w Kêtach gor¹ce powitanie i przygotowany na tê okazjê wystêp artystyczny. Nastêpnie ka¿da z pociech mog³a wskoczyæ na motocykl i na w³asnej skórze
przekonaæ siê, jak to jest
zasiadaæ za sterami „stalowego renifera”. Nie
zabrak³o te¿ wspólnych
pami¹tkowych zdjêæ i ciep³ych s³ów. Wraz z zapadaj¹cym zmierzchem wyj¹tkowa wizyta dobieg³a koñca, cz³onkowie BBT wrócili do swoich
domów z poczuciem spe³niana dobrego uczynku, a na twarzach podopiecznych domu dziecka
w Kêtach jeszcze d³ugo pozostawa³ uœmiech.

W tym roku pierwsze spotkanie zorganizowane przez ZZ Kadra przy KWK Brzeszcze mia³o charakter bardziej oficjalny ze wzglêdu na
uczestnicz¹ce w nim osoby. W gronie karczemnego „Wysokiego i w Sprawach Piwnych Nigdy
Nieomylnego Prezydium” zasiedli jako prezes
G³ówny In¿ynier Górniczy Janusz Adamowicz,
Dyrektor Kopalni Brzeszcze Kazimierz Grzechnik, Dyrektor Centrum Wydobywczego Wschód
Piotr Wa³ach, Bogus³aw Studencki i Krzysztof
Stefanek - wiceprzewodnicz¹cy Porozumienia ZZ
Kadra. Zabawa rozpoczê³a siê odœpiewaniem
przez 500 gwarków hymnu górniczego. Nastêpnie odby³a siê uroczystoœæ przyjêcia nowych
adeptów do braci górniczej, wed³ug zwyczajów
wywodz¹ca siê jeszcze ze œredniowiecza. Najpierw mia³o miejsce œlubowanie, po którym kandydat (lis) wchodzi³ na beczkê piwa i z niej skaka³ przez skórê, trzyman¹ przez dwóch seniorów
stanu górniczego. Ca³a ceremonia jest szczegó³owo opisana w scenariuszu - nowicjusze nios¹
górnicze lampy i musz¹ wypowiedzieæ odpowiednie kwestie. Aby tradycji sta³o siê zadoœæ, zas³u¿onym gwarkom wrêczono honorowe szpady,
kordziki i odznaki zwi¹zkowe. Wraz z wyprowadzeniem sztandaru rozpoczê³a siê mniej oficjalna czêœæ biesiady. Sygna³em do nieskrêpowanej
zabawy by³o wejœcie miêdzy d³ugie rzêdy sto³ów
piwolejów z pe³nymi dzbanami z³ocistego napoju. Motywem przewodnim w tym roku by³ diabe³
i anio³, posadzeni na osobnych ³awach i rywalizuj¹cy ze sob¹ w ciekawych konkursach. Diabe³
mia³ rogi, ogon i wid³y, natomiast anio³ aureolê
i skrzyd³a. Spotkanie przebiega³o w weso³ej atmosferze z dodatkiem ostrej satyry i sproœnych
¿artów. Jak to zwykle w czasie zabawy bywa, niesubordynowanych zakuwano w dyby, stawiano
na beczce lub zamykano w miejscu odosobnienia. Bawiono siê setnie, nie zapominaj¹c przy tym
o dobrych zwyczajach delektowania siê pyszn¹
golonk¹, okraszon¹ smakowitym piwem. Ka¿dy
biesiadnik zosta³ zaopatrzony w tradycyjny œpiewnik górniczy, tote¿ gromki œpiew gwarków roznosi³ siê szerokim echem a¿ pod szyby kopalni.
O tym, ¿e karczma piwna siê uda³a i czas p³yn¹³
szybko, œwiadczy fakt, i¿ niektórzy z uczestników ze zdumieniem spogl¹dali na zegarki, gdy
og³oszono zakoñczenie spotkania. Wczeœniej
zgodnie z decyzj¹ i wol¹ goœci, zebrano pieni¹dze dla dzieci specjalnej troski z naszej gminy.

Maria Dom¿a³

Jakub Krzywolak
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A najbardziej ze wszystkiego…
„…zdrowia, zdrowia, i jeszcze raz zdrowia!” „Nawzajem,
dla Ciebie i ca³ej rodziny…!” pod koniec roku s³ychaæ zewsz¹d
serdeczne ¿yczenia. Mimo najgorêtszych pragnieñ nie wszyscy
mog¹ cieszyæ siê tym skarbem.
Dzieciom, które rodz¹ siê powa¿nie chore, nie jest nawet dane go
zakosztowaæ. Dopóki jednak
trwaj¹ w ludziach piêkne idee,
istnieje nadzieja.
11 grudnia w OCK w Oœwiêcimiu odby³ siê niezwyk³y œwi¹teczny jarmark.
Ca³y hol zape³ni³ siê niezwyk³ymi stoiskami
w oprawie rozkwit³ych czerwonych gwiazd betlejemskich. Artyœci oferowali nie tylko w³asnorêcznie wykonane stroiki, bi¿uteriê i œwiece, ale równie¿ wiele innych ciekawych pomys³ów na bo¿onarodzeniowe prezenty. Mo¿na
by³o równie¿ spróbowaæ wypieków œwi¹tecznych, obejrzeæ przedstawienie krakowskiego
teatru i wystêp szko³y tañca „Grawitacja”, a tak¿e pos³uchaæ zespo³u „Owejszyn Band” oraz
Grupy ZYIO. Dochód z jarmarku przeznaczony zosta³ na leczenia i rehabilitacjê ma³ej
brzeszczanki, 4-letniej Nikoli Kurpas.
Dziewczynka od urodzenia choruje na czterokoñ-

czynowe pora¿enie mózgowe, które przejawia siê nieprawid³owym
napiêciem miêœniowym, wzmo¿onym napiêciem w koñczynach
górnych i dolnych, a obni¿onym
w tu³owiu i szyi. Ca³y jej rozwój
jest zaburzony. Nigdy nie raczkowa³a, nie potrafi samodzielnie siedzieæ, nie stoi, nie potrafi chodziæ.
Ma jeszcze trudnoœci z prawid³owym utrzymywaniem przez d³u¿szy czas g³ówki, chocia¿ dziêki
æwiczeniom poprawa staje siê coraz bardziej widoczna. Nikolka nie
operuje sprawnie r¹czkami, nie potrafi chwyciæ
szklanki, pomazaæ po kartce kredkami. Nie potrafi jeszcze mówiæ, co niezwykle utrudnia jej wyra¿anie swoich potrzeb - nie jest w stanie samodzielnie zrobiæ tego, na co mia³aby ochotê, np.
siêgn¹æ po zabawkê, napiæ siê, zjeœæ bez pomocy
mamy czy babci. Jej opiekunki robi¹ jednak co
tylko mo¿na, by ul¿yæ dziecku w cierpieniu.
- Obecnie wspó³pracujemy z Ma³¹ Orkiestr¹ Wielkiej Pomocy w Oœwiêcimiu, dziêki której zosta³
zorganizowany Bo¿onarodzeniowy Jarmark, jak
równie¿ z Fundacj¹ „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”, gdzie
Nikolka ma za³o¿one subkonto, na które bêd¹
równie¿ przekazywane œrodki z 1% z rozliczeñ
rocznych. Córka najbardziej potrzebuje komplek-

Jeœli chcesz pomóc Nikoli, mo¿esz to ³atwo zrobiæ wp³acaj¹c darowiznê na adres:
Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” w Warszawie
Bank BPH. S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem
14990 Kurpas Nikola darowizna na pomoc i ochronê zdrowia

M³odzi Zieloni
15 grudnia wrêczono nagrody przyznane
w konkursie „Nie zasypujmy naszej gminy odpadami” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Ekologiczne Gminy Brzeszcze Bios.

lezione dzikie wysypiska. Po posprz¹taniu mo¿na w tych miejscach posadziæ jakieœ roœlinki jako
symbol zdrowej zieleni. Nale¿a³oby te¿ tam postawiæ tabliczkê ze zdjêciem sprz¹taj¹cych dzieci - to musi chwyciæ za serce”. Myœlê, ¿e wystar-

sowej, specjalistycznej, codziennej rehabilitacji najlepiej metod¹ NDT bobath, hipoterapii, æwiczeñ z fizjoterapeut¹ w wodzie, masa¿y, jak równie¿ szeregu innych stymuluj¹cych zajêæ logopedycznych i pedagogicznych, z zakresu muzykoterapii, dogoterapii oraz wyjazdów na turnusy
rehabilitacyjne - wyjaœnia Ma³gorzata Kurpas,
mama Nikoli.
Obecnie prowadzone s¹ prace nad przystosowaniem mieszkania dla potrzeb dziewczynki - dobudowa pomieszczenia na platformê, która
umo¿liwia sprawny dostêp osobie na wózku,
remont i wyposa¿enie w odpowiednie sprzêty
i sanitaria ³azienki, wymiana drzwi na szersze, zniwelowanie progów i barier architektonicznych.
Owe zmiany s¹ konieczne, poniewa¿ rehabilitacja Nikoli jest wykonywana nie tylko w ró¿nego
rodzaju oœrodkach, ale równie¿ w warunkach domowych. Jedno pomieszczenie musi byæ wiêc
przystosowane do sprzêtów rehabilitacyjnych,
co poch³ania ogromne wydatki, nie wspominaj¹c o kosztach samego wyposa¿enia.
- Jednym z naszych najwiêkszych pragnieñ jest
udzia³ Nikolki w delfinoterapii, czyli zajêciach
w wodzie z delfinami. Op³aty turnusu s¹ bardzo
wysokie, ale wp³yw tych zwierz¹t na dzieci z pora¿eniem mózgowym wrêcz trudno przeceniæ.
Natomiast naszym najwiêkszym marzeniem jest
osi¹gniecie jak najwiêkszej sprawnoœci przez Nikolkê - by mog³a doœwiadczaæ ¿ycia w zdrowiu,
by stanê³a na w³asnych nó¿kach, by mog³a siê
rozwijaæ, móc siê na swój w³asny sposób spe³niæ… by te drzwi do œwiata, które teraz s¹ dla
niej zamkniête, mog³y siê choæ trochê otworzyæ dodaje mama dziewczynki.

Katarzyna Senkowska
niektórych doros³ych i przy nastêpnej okazji zrezygnuj¹ z wyrzucenia œmieci do lasu - wyjaœnia³a
Halina Kolanko.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych i œrednich pierwsze miejsce zajêli ex aequo Kacper Wójcik i Szymon ¯urek z PZS nr 6 w Brzeszczach oraz Paulina Matyszkiewicz, Paulina Saduœ i Karolina Nowak z Gimnazjum nr 1. Drugie miejsce przypad³o Natalii Kraœniewskiej, a trzecie Gabrieli Gembali (obie uczennice z Gimnazjum nr 1). Jeœli chodzi o szko³y podstawowe, najlepszy okaza³ siê
Krzysztof Bassara z SP nr 2, drugie miejsce zajê³y Paulina Kowalczyk i Joanna Kuczera z SP w Jawiszowicach, trzecie natomiast Julia Ortman, równie¿ z SP w Jawiszowicach. Komisja zdecydowa³a równie¿ przyznaæ wyró¿nienia - to najwy¿sze powêdrowa³o do Patrycji Cebrat (SP nr 2) oraz
Micha³a Wojtasa (SP w Jawiszowicach). Wyró¿nienie II stopnia otrzyma³y uczennice z SP nr 2
- Weronika Czubaty i Paulina Wodnicka, a z wyró¿nienia III stopnia móg³ cieszyæ siê uczeñ SP
nr 2 Szymon Kwiecieñ.
- Serdeczne gratulacje dla zwyciêzców. Mamy
równie¿ nadziejê, ¿e s¹ to dopiero pierwsze kroki w ich przysz³ej ekologicznej dzia³alnoœci dodaje Pani Halina.

Na konkurs nades³ano 27 prac wykonanych indywidualnie lub zespo³owo przez
39 uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i œrednich. Laureaci otrzymali cenne nagrody ksi¹¿kowe, pozostali uczestnicy dyplomy za udzia³. Nad przebiegiem
konkursu i wy³onieniem zwyciêzców czuwa³a komisja w sk³adzie: W³adys³aw Drobniak (przewodnicz¹cy), Grzegorz Baczkowski, Anna Forycka i Halina Kolanko.
- W tym roku zdecydowaliœmy siê zorganizowaæ ca³¹ imprezê zamiast tradycyjnego sprz¹tania œwiata, podczas którego zwykle uczniowie wyruszali zbieraæ œmieci.
Nades³ane przez dzieci i m³odzie¿ propo- Podczas uroczystoœci wrêczenia nagród
czaj¹co poruszaj¹cy jest ju¿ sam fakt, ¿e coraz
zycje rozwi¹zañ problemu dzikich wysypisk
m³odsi obroñcy przyrody bior¹ sprawy w swoje
w naszej gminie s¹ bardzo oryginalne, a zdecyrêce pokazuj¹c, ¿e obchodzi ich stan œrodowiska,
dowana wiêkszoœæ z nich powinna znaleŸæ pow którym przyjdzie ¿yæ nie tylko nam, ale róws³uch u ludzi z urzêdu odpowiedzialnych za stan
Katarzyna Senkowska
nie¿ przysz³ym pokoleniom. Mo¿e zawstydzi to
œrodowiska. Z tego wzglêdu w lutym planujemy
zorganizowaæ w Urzêdzie Gminy spotkanie z radStowarzyszenie Ekologiczne BIOS dziêkuje przedszkolakom, uczniom, nauczycielom oraz
nymi, by sami mogli ustosunkowaæ siê do pomyrodzicom placówek oœwiatowych Gminy Brzeszcze za aktywny udzia³ w zbiórkach makulas³ów najm³odszych mieszkañców naszej spo³ecztury. Zebrano 14 400 kg natomiast karmy dla zwierz¹t w schroniskach w Oœwiêcimiu i Bielnoœci. Jedna z nades³anych propozycji zawiera nasku-Bia³ej - zebrano 780 kg.
stêpuj¹ce instrukcje - cytujê: „Stworzyæ stowaSk³adamy równie¿ podziekowania pracownikom Agencji Komunalnej w Brzeszczach za porzyszenie zrzeszaj¹ce doros³ych i okreœlon¹ iloœæ
moc w organizacji w/w/ akcji.
dzieci z ka¿dej szko³y, którzy bêd¹ sprz¹taæ zna-
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Gimnazjaliœci nad Tamiz¹
26 listopada w ramach projektu English Teaching „Tea at Elisabeth II” Stowarzyszenia
Linqua, we wspó³pracy z Polsko-Amerykañsk¹
Fundacj¹ Wolnoœci oraz szko³ami naszej
gminy, uczniowie z Gimnazjum nr 1 i nr 2
w Brzeszczach uczestniczyli w 4-dniowym pobycie studyjnym w Londynie.
Przewodnikiem wycieczki by³a Pani Monika
Broñka, natomiast kierownikiem Pan Jacek Œcieb³o
z Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach. Po podró¿y samolotem i zameldowaniu siê
w hostelu Smart Russel udaliœmy siê na kolacjê do Pizza
Hut, a nastêpnie na Tower
Bridge, który zosta³ zbudowany w 1894 roku.
W pierwszych latach funkcjonowania most otwiera³ siê ok. 6000 razy rocznie, teraz jedyne 1000.
Potem obejrzeliœmy Tower of London - budowlê
obronn¹ wzniesion¹ dla Wilhelma Zdobywcy
w 1078 roku, której symbolem s¹ kruki. Legenda
g³osi, ¿e dopóki na wie¿ach Tower bêd¹ ¿y³y ptaki, trwaæ bêdzie imperium brytyjskie. Dzieñ drugi pobytu zacz¹³ siê szybkim œniadaniem (tosty
i mleko) i kolejn¹ edukacyjn¹ wycieczk¹ po Londynie. Metrem udaliœmy siê na stacjê Baker Staction, gdzie znajduje siê budynek dawnego planetarium, obecnie Galeria Figur Woskowych Madame Tussauds. Wszystkie figury wygl¹da³y jak
¿ywe, przedstawia³y aktorów, piosenkarzy, sportowców, a tak¿e postacie z bajek. Bez trudu rozpoznaliœmy Davida Beckhama, Toma Cruse’a,
Juliê Roberts oraz Shreka. Nastêpnie udaliœmy siê
- Skierowaliœmy siê tak¿e na Baker Street, by
zobaczyæ dom Sherlocka Holmesa i Muzeum Historii Naturalnej. Kolejny poranek rozpoczêliœmy

wypraw¹ na Trafalgar Square, Downing Street
(z siedzib¹ premiera), Big Bena, Pa³ac Westminsterski (Parlament), a na koñcu Most Westminster Bridge prowadz¹cy do London Eye. Nastêpnie wróciliœmy na pó³nocny brzeg, sk¹d przeszliœmy do katedry Westminster Abbey, a po zwiedzaniu przyszed³ czas na wizytê w siedzibie królowej (Buckingham Palace). Opiekunowie zabrali
nas równie¿ na zakupy na Oxford Street,
gdzie kupiliœmy pami¹tki dla siebie i bliskich. Ostatni dzieñ
wycieczki wykorzystaliœmy na zwiedzanie Muzeum Brytyjskiego, za³o¿onego
przez wynalazcê czekolady mlecznej.
Tam zobaczyliœmy
m.in. mumie ludzkie, Kamieñ z Rosetty (zabytek
piœmiennictwa staroegipskiego, którego odkrycie
sta³o siê prze³omem na drodze do odczytania egipskich hieroglifów). Poznaliœmy tak¿e historiê staro¿ytnych Chin i Egiptu. Na koniec metrem przejechaliœmy do stacji Marble Arch i przeszliœmy
do Hyde Parku.
Pe³ni wra¿eñ wróciliœmy do naszych rodzin w Polsce. Wyjazd ten zostanie w naszej pamiêci na d³ugo. Dziêki niemu poznaliœmy historiê Londynu
i doskonaliliœmy swoje umiejêtnoœci jêzykowe.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, Stowarzyszeniu Linqua w Brzeszczach, Pani Burmistrz, naszym nauczycielom oraz rodzicom za umo¿liwienie wziêcia udzia³u w tym wspania³ym przedsiêwziêciu.
W imieniu uczestników projektu

Kryspin Fic, uczeñ klasy I c
Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach

Wielki Jubileusz -- pó³wiecze „Dwójki”

Warsztaty MPGB
W dniach 24-25 listopada w piêknej s³onecznej jesiennej scenerii odby³y siê warsztaty
MPGB. M³odzie¿ i opiekunowie przemierzyli
z przewodnikiem tatrzañskim Panem Jakubem
Brzosko najpiêkniejsz¹ w Tatrach Dolinê Koœcielisk¹ z W¹wozem Kraków.
Grupa uczestniczy³a tak¿e w warsztatach prowadzonych przez koordynatora MPGB Pani¹ Bo¿enê Sobociñsk¹ na temat zasad funkcjonowania
jednostek samorz¹du terytorialnego. Uczestnicy
definiowali pojêcia gmina, powiat, województwo,
okreœlali organy jst, ustalali zadania, a na koniec
zajmowali siê planowaniem bud¿etu gminy zastanawiaj¹c siê nad tym, sk¹d gmina ma wzi¹æ pieni¹dze na realizacjê swoich zadañ w³asnych i jak zaplanowaæ wydatki. Po zakoñczeniu warsztatów m³odzie¿ bawi³a siê na dyskotece. Nastêpnego dnia delegaci MPGB zwiedzili cmentarz Pod Pêksowym
Brzyskiem oraz odbyli spacer po grzbiecie Guba³ówki, gdzie podziwiali piêkn¹ panoramê Tatr, a tak¿e Gorce i Babi¹ Górê. Na koniec wszyscy uczestnicy wziêli udzia³ w konkursie, który obejmowa³
wiedzê zdobyt¹ w czasie wêdrówek oraz warsztatów. Pytania by³y trudne, ale uczestnicy odpowiadali na nie wspaniale, daj¹c dowód, ¿e po pierwsze
tematyka ich ¿ywo interesuje, a po drugie w sposób
aktywny i efektywny spêdzili czas na wyjazdowych
warsztatach. Konkurs wygrali Dawid Lach, Joanna
Natonik, Lidia Czopek i Wojciech Smó³ka. Pozostali uczestnicy otrzymali wyró¿nienia.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania Pani Burmistrz Teresie Jankowskiej oraz Radzie Miejskiej
w Brzeszczach za umo¿liwienie wziêcia udzia³u
w tym przedsiêwziêciu, natomiast naszym nauczycielom i koordynatorowi dziêkujemy za to,
¿e wyjazd M³odzie¿owego Parlamentu Gminy
Brzeszcze doszed³ do skutku i by³ bardzo udany.

Delegaci MPGB
(ci¹g dalszy ze str. 1)

Ju¿ na kilka miesiêcy przed uroczystymi obchodami Jubileuszu Szko³y Podstawowej nr 2 im.
Miko³aja Kopernika w Brzeszczach dyrekcja, nauczyciele i uczniowie podjêli wiele starañ, aby
uœwietniæ 50-lecie szko³y. W tym celu pragn¹
wydaæ okolicznoœciowy medal z okazji Jubileuszu, wykonaæ tablicê upamiêtniaj¹c¹ to wydarzenie, przygotowaæ wystawy jubileuszowe oraz
wydrukowaæ broszury okolicznoœciowe i zak³adki
dla uczniów.

Drodzy Absolwenci,
oddani Przyjaciele „Dwójki”!
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Szko³y Podstawowej nr 2 im.
Miko³aja Kopernika w Brzeszczach maj¹
zaszczyt zaprosiæ na uroczyste spotkanie
z okazji Jubileuszu 50-lecia naszej szko³y, które odbêdzie siê 2 lutego 2012 roku
w budynku przy ul. A. Mickiewicza 3.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy

Program uroczystoœci:
11.00-11.45 Msza œw. w koœciele P.W. Matki
Bo¿ej Bolesnej w Brzeszczach-Jawiszowicach.
11.45-12.00 Przemarsz do SP nr 2.
12.00-14.00 Uroczystoœci jubileuszowe, które
obejm¹:
- ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej z okazji 50lecia szko³y,
- wyst¹pienia okolicznoœciowe,
- czêœæ artystyczn¹,
- zwiedzanie wystawy poœwiêconej Laureatowi
Orderu Uœmiechu p. Antoniemu Wróblowi,
- zwiedzanie wystaw Jubileuszowych,
- wpisy do ksiêgi pami¹tkowej.
15.00-17.00 Zwiedzanie szko³y przez wszystkich
chêtnych.

Krzysztofa Brejdaka, dyrektora ds. produkcji Centrum Wydobywczego Wschód Grzegorza £agodziñskiego, pos³ów Beaty Szyd³o i Tadeusza Arkita, senatorów Andrzeja Paj¹ka, burmistrz
Brzeszcz Teresy Jankowskiej, dyrektor Oœrodka
Kultury w Brzeszczach Ma³gorzaty Wójcik, a tak¿e delegacji Komendy Portu wojennego w Gdyni i WZW w Juracie oraz szeregu przedstawicieli
przedsiêbiorstw i instytucji naukowo-badawczych
wspó³pracuj¹cych z nasz¹ kopalni¹. Nale¿y podkreœliæ, ¿e liczba i ranga goœci, którzy wziêli udzia³
w uroczystoœciach barbórkowych jest swoistym
barometrem szacunku dla Kierownictwa kopalni. Wspólny obiad oraz towarzyskie rozmowy zakoñczy³y tegoroczn¹ akademiê.

Maria Dom¿a³
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Czytelnictwo

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

Wanda Chotomska

Je¿eli to co czytamy w dzieciñstwie ma wp³yw
na to, jacy jesteœmy w przysz³oœci, warto poznawaæ ulubione ksi¹¿ki, te wyj¹tkowe, zapamiêtane na wiele, wiele lat.
Tym razem do rozmowy o czytaniu i ulubionej
ksi¹¿ce z dzieciñstwa, zaprosiliœmy Annê Onichimowsk¹ - autorkê ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y.
Ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñstwa
Pamiêtam ksi¹¿eczkê, któr¹ z sanatorium przywioz³a mi babcia pt. „Wêdrówki szyszkowego
dziadka” Marii Kêdziorzyny. By³a to historia
malutkiego cz³owieczka zbudowanego z szyszek
i ¿o³êdzi, który wêdrowa³ przez las i spotyka³ rozmaite stworzenia leœne. Uwielbia³am t¹ ksi¹¿kê,
mam j¹ po dziœ dzieñ pomimo, ¿e by³a skromnie wydana. Nie wiem czy to kwestia magii lasu
i tych opowieœci czy te¿ mo¿e magia sytuacji
w której tê ksi¹¿kê otrzyma³am.
Uwielbia³am ksi¹¿ki Korczaka - „Król Maciuœ I”,
„Król Maciuœ na bezludnej wyspie”, „Kajtuœ czarodziej” - czyta³am je w kó³ko. Króla Maciusia

Rozmowy i autografy - to lubimy

równie¿ ze wzglêdu na ilustracje Jerzego Srokowskiego. Myœlê, ¿e gdyby nie lektury ksi¹¿ek Korczaka moje pisanie by³oby zupe³nie inne. On mnie
nauczy³ jak traktowaæ dzieci - ¿e nale¿y z nimi
rozmawiaæ powa¿nie i powa¿nie ich traktowaæ nie poklepywaæ, nie æwierkaæ, nie klumskaæ tylko powa¿nie rozmawiaæ o powa¿nych sprawach.
Uwielbia³am te¿ ksi¹¿ki absurdalne, œmieszne
typu „35 maja” Ericha Kastnera z ilustracjami

Bohdana Butenki o tym, jak Konrad ze stryjem
Rabarbarem dostaj¹ siê przez szafê na poszukiwanie mórz po³udniowych.
Dlaczego warto czytaæ?
Nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez ksi¹¿ki, towarzyszy³a mi zawsze i nie wierzê w kryzys ksi¹¿ki. A dlaczego warto czytaæ - ¿eby siê nie nudziæ, poszerzaæ swoje horyzonty, dowiadywaæ
siê czegoœ nowego o œwiecie, wzbogacaæ swoj¹
wra¿liwoœæ - ka¿dy autor ma zupe³nie inny typ
wra¿liwoœci. Nie zawsze polega to na tym, ¿e
akceptujemy to, co czytamy - wa¿ny jest równie¿ sprzeciw wobec jakiegoœ œwiata, wobec
czyjegoœ punktu widzenia. Natomiast poznawanie tych bardzo ró¿nych punktów widzenia i ró¿nych ogl¹dów œwiata jest dla mnie czymœ absolutnie fantastycznym.
Czytam teraz
Teraz czytam thriller Patricii Highsmith - zbiór
piêciu opowieœci o Tomie Ripley’u w jêzyku angielskim, który znalaz³am w pewnym zagranicznym hotelu - na zasadzie bookcrossingu - turyœci
zostawiaj¹ swoje ksi¹¿ki a zabieraj¹ te, które im
siê spodobaj¹. Patricia Highsmith to mistrzyni
thrillera psychologicznego. Potrafi stworzyæ nie
tylko bardzo precyzyjne, niezwykle wci¹gaj¹ce
intrygi ale bardzo g³êbokie wejœcie w psychologiê postaci, mechanizmy, nie tylko zbrodni ale
i manipulacji miêdzy ludŸmi.

(bibl)

O zwierzakach spotykanych w teatrze opowiada³a aktorka Teatru Groteska - Katarzyna Kopczyk:

Zwierzakowe spotkania
Wraz ze Zwierzakiem Literackim poznawaliœmy tych, którzy tworz¹ ksi¹¿ki:

Pasjonuj¹ca opowieœæ o
wyj¹tkowym niedŸwiedziu
Wojtku czyli spotkanie z
£ukaszem Wierzbickim

Zwierzaki znane z ilustracji
- rysowa³a i opowiada³a o
nich Ma³gorzata Flis

O psach i nie tylko - tak najkrócej mo¿na streœciæ
spotkanie z Barbar¹ Gawryluk
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By³y te¿ pierwsze próby teatralne

Kultura

Kalendarium przedsiêwziêæ
w styczniu
8 stycznia godz.16.00 (sala widowiskowa OK)
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Od godz. 16.00 do 19.45 koncerty zespołów: SPACE
SHIP z Gilowic, APOKALIPSA z Piotrowic, LOUDNESS
OF SILENCE z Oświęcimia, FLIES z Pszczyny;
Godz. 20.00 Światełko Do Nieba;
Wstęp na koncerty: 5 zł.
Organizatorzy: MPGB, szkoły podstawowe, gimnazja
gminy Brzeszcze, Gminny Zarząd Edukacji, Ośrodek
Kultury, Urząd Gminy Brzeszcze, Policja, Straż Miejska, Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa, Straż
Pożarna, Rafał Andreas, Krystian Niewdana, Klub Nauczycieli Emerytowanych „Belferek”.
13 stycznia godz.18.00 (sala widowiskowa)
Uniwersytet Każdego Wieku - Spotkanie z kobietami
biznesu, uświetnione smooth jazzowym koncertem noworocznym zorganizowane w ramach projektu „Nie bój
się zagrać o swoją edukację”.
15 stycznia godz.15.00 (sala widowiskowa)
Grupa Teatralna „Czwarta Ściana” zaprasza na kolejne spektakle komedii Jana Drdy „Zapomniany Diabeł”
w reżyserii ks. Mirosława Wądrzyka.
16 stycznia godz. 17.15 (Biblioteka Główna, sala nr 30)
Julek I Julka Mali Badacze - czyli spotkania dla tych,
którzy lubią wiedzieć. Zapraszamy dzieci od 5 do 7 lat.

19 stycznia godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
Strachy Na Lachy - godzina z duchami między bibliotecznymi półkami. Zapraszamy dziewczyny z klas III-VI.
20 stycznia godz. 19.00 (Biblioteka Główna)
Strachy Na Lachy - godzina z duchami między bibliotecznymi półkami. Zapraszamy chłopców z klas III-VI.
22 stycznia godz.15.00 (sala widowiskowa OK)
Grupa Teatralna „Czwarta Ściana” zaprasza na kolejne spektakle komedii Jana Drdy „Zapomniany Diabeł”
w reżyserii ks. Mirosława Wądrzyka.
23 stycznia godz. 17.00 (Biblioteka Główna)
Rozmowy Nie Tylko O Książkach zapraszają na spotkanie: Grecja - kraj słońca, bogów i tysiąca wysp.
27 stycznia godz.18.00 (sala widowiskowa OK)
Koncert Noworoczny
W programie wręczenie nagrody Burmistrza Brzeszcz
- Oskardy 2011 oraz koncert Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Iskierki.
28 stycznia godz.15.00 (hala sportowa)
Zumba Party
Zajęcia poprowadzą instruktorki:
- Gabriela Nizołek - Fitness klub Olimpia Oświęcim
- Justyna Siwiec - Studio Relaksu Oświęcim

Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK
Brzeszcze-Bór
13.01 Spotkanie biblioteczne „Czy można polubić Koszmarnego Karolka” (17.00).
14.01 „Comber babski” - zapraszają KGW i DL (17.00).
20.01 „Dzień Babci i Dzień Dziadka” - zapraszają Klub
Emerytów i Seniorów oraz DL (17.00).
27.01 Spotkanie biblioteczne „Księżniczki i…, czyli co
każda księżniczka wiedzieć powinna” (17.00).
28.12 „Karnawałowy bal maskowy” dla dzieci - zapraszają Samorząd Osiedlowy i DL
28.01 Zwiedzanie Szopek Bożonarodzeniowych (Kalwaria Zebrzydowska, Kraków); na wyjazd zaprasza
Klub Emerytów i Seniorów.

Wilczkowice
19.01 Spotkanie opłatkowe w Kole Gospodyń Wiejskich
(17.00).
23.01 „Zręczne Baby” zapraszają na warsztaty plastyczne „Biżuteria z wełny, bawełny i tkanin” (17.00).
23.01 Emocjonalna biblioteka „Dobrze jest mieć przyjaciela” - klasa III, SP ze Skidzinia.

Oœ. Paderewskiego
13.01 Bal przebierańców dla dzieci.
17.01 Warsztaty ceramiczne dla pań.
27.01 Wyjazd do teatru w Bielsku-Białej na sztukę pt.
„Dziewczyny z plakatu”.
W poniedziałki i środy o godz. 17.30 zapraszamy panie na aerobik.

W czwartki o godz. 18.00 spotkanie Koła Emerytów
i Rencistów oś. Paderewskiego.

ZIMOWA AKCJA CHARYTATYWNA
Po raz kolejny w holu dolnym Ośrodka Kultury
w Brzeszczach odbędzie się noworoczna zbiórka
dla pobliskiej „Przystani Ocalenie”. Zima to zawsze
ciężki okres dla zwierząt oraz osób utrzymujących
schroniska, dlatego liczy się każda mała pomoc.
Szczególnie potrzebne będą takie produkty, jak:
- suche karmy,kasze, makarony
- miski
- koce, poduszki, kołderki.
Czekamy na Was 14 stycznia w godz. 10.00 -13.00
oraz 18 stycznia w godz. 16.00-18.00. Powiedzcie o akcji swoim znajomym i razem pomóżmy zwierzętom przeżyć ten okres w zdrowiu i szczęściu!

- Ilona Świerk - GLADIATOR Oświęcim oraz Kinetik
Fitness Chrzanów
- Beata Jagiełło z Ośrodka Kultury w Brzeszczach.
Wstęp od osoby 15 zł, bilety do nabycia w hali sportowej i u prowadzących instruktorek. Każdy bilet bierze
udział w losowaniu wejściówek lub karnetów na zajęcia oraz nagród rzeczowych ufundowanych przez Ośrodek Kultury, kluby fitness oraz wypożyczalnię i serwis
nart Foltyn Sport z Rajska. Losowanie na zakończenie
imprezy. Szczegóły na stronie www.ok.brzeszcze.pl.
29 stycznia godz.15.00 (sala widowiskowa OK)
Grupa Teatralna „Czwarta Ściana” zaprasza na kolejne spektakle komedii Jana Drdy „Zapomniany Diabeł”
w reżyserii ks. Mirosława Wądrzyka.
30 stycznia godz. 17.00 (Biblioteka Główna, sala nr 30)
Baba Potrafi... czyli mobilizowanie nie tylko przez
czytanie - podsumowanie konkursów i wręczenie
nagród.

Repertuar
3-5.01.2012
godz. 18.00 ARTUR RATUJE GWIAZDKĘ 3D
godz. 20.00 POKAŻ KOTKU CO MASZ W ŚRODKU 2D
6.01.2012
godz. 18.00 POKAŻ KOTKU CO MASZ W ŚRODKU 2D
godz. 20.00 SHERLOCK HOLMES: GRA CIENI 2D
7.01.2012
godz. 17.00 POKAŻ KOTKU CO MASZ W ŚRODKU 2D
RETRANSMISJA Z TEATRU BOLSZOJ
godz. 19.00 DZIADEK DO ORZECHÓW
8.01.2012
godz. 20.30 SHERLOCK HOLMES: GRA CIENI 2D
9.01.2012 nieczynne
10-12.01.2012
godz. 18.00 SHERLOCK HOLMES: GRA CIENI 2D
godz. 20.00 POKAŻ KOTKU CO MASZ W ŚRODKU 2D
13.01.2012
godz. 15.30 KOT W BUTACH 3D
godz. 20.00 KOT W BUTACH 3D
14-15.01.2012
godz.17.00, 18.30, 20.00 KOT W BUTACH 3D
16.01.2012 nieczynne
17-19.01.2012
godz. 17.00, 18.30, 20.00 KOT W BUTACH 3D
20.01.2012
godz. 15.00 SEANS SENIORA: WYZNANIA GEJSZY
godz. 17.00, 18.30 KOT W BUTACH 3D
godz. 20.00 W CIEMNOŚCI 2D
21-22.01.2012
godz.18.00 KOT W BUTACH 3D
godz. 20.00 W CIEMNOŚCI 2D
23.01.2012 nieczynne
24-26.01.2012
godz. 18.00 KOT W BUTACH 3D
godz. 20.00 W CIEMNOŚCI 2D
27.01.2012
godz. 20.30 MUPPETY 2D
28-29.01.2012
godz. 17.00, 19.00 MUPPETY 2D
godz. 21.00 W CIEMNOSCI 2D
30.01.2012 nieczynne
31.01-02.02.2012
godz.18.00, 20.00 MUPPETY 2D
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Krymina³y

KRONIKA
22 listopada oko³o godz. 12.30 funkcjonariusze SM Brzeszcze skierowani
zostali w rejon ul. Mickiewicza, gdzie przed jednym z bloków mia³ le¿eæ
nietrzeŸwy mê¿czyzna. Na miejscu okaza³o siê, ¿e jest to 59-letni Jan ¯.
Wynik badania na alkometrze wskaza³ 1,72 promila alkoholu. Ze wzglêdu
na warunki atmosferyczne w/w przewieziono do Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

*****
23 listopada oko³o godz. 18.00 dy¿urny SM Brzeszcze skierowa³ patrol
w rejon ul. Mickiewicza, gdzie w pobli¿u lokalu Jubileuszowa mia³ le¿eæ
nietrzeŸwy mê¿czyzna. Na miejscu okaza³o siê, ¿e jest to 47-letni Zygmunt
G. Wynik badania na alkometrze wskaza³ 3,52 promila alkoholu. Ze wzglêdu na warunki atmosferyczne oraz stan nietrzeŸwoœci w/w przewieziono do
Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

*****
26 listopada oko³o 23.20 funkcjonariusze SM Brzeszcze skierowani zostali w rejon ul. Turystycznej, gdzie obok sklepu Lidl mia³ le¿eæ nietrzeŸwy
mê¿czyzna. Na miejscu okaza³o siê, ¿e jest to 47-letni Zygmunt G. Wynik
badania na alkometrze wskaza³ 3,99 promila alkoholu. Ze wzglêdu na warunki atmosferyczne oraz ogólny stan w/w przewieziono go do Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

KRYMINALNA
W nocy z 22/23 grudnia w Jawiszowicach policjanci œcigali nietrzeŸwego
kierowcê. Do zdarzenia dosz³o o godz. 00.10 na ul. Turystycznej, gdzie
policjanci dali sygna³ do zatrzymania kierowcy samochodu marki Citroen
Xara. Kierowca nie zatrzyma³ siê, wiêc funkcjonariusze podjêli poœcig
i zatrzymali pojazd na ul. Turystycznej. Jak siê okaza³o, za kierownic¹
siedzia³ 25-letni mieszkaniec Przecieszyna. Po badaniu wysz³o na jaw, ¿e
prowadzi³ w stanie nietrzeŸwym - 2,12 promila alkoholu.

*****

29 grudnia o godz. 18.20 wp³ynê³o zg³oszenie do Komendy Stra¿y Miejskiej o dokonaniu zuchwa³ej kradzie¿y rozbójniczej na szkodê kolêduj¹cego Wojciecha G. oraz dwóch ministrantów z Koœcio³a MBB w Jawiszowicach. Do zdarzenia dosz³o na ulicy Akacjowej w Brzeszczach. W wyniku podjêtych czynnoœci ustalono, i¿ Wojciechowi G. zosta³y skradzione
œrodki pieniê¿ne oraz telefon komórkowy na ³¹czn¹ sumê 170 z³, natomiast ministrantom œrodki pieniê¿ne na ³¹czn¹ sumê 600 z³. Obecnie prowadzone s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do ustalenia sprawców rozboju. Równoczeœnie podjêto kroki zmierzaj¹ce do zagêszczenia patroli prewencyjnych stra¿y miejskiej i policji do rejonów, w których odbywaj¹ siê kolêdy
duszpasterskie wœród rodzin z naszej gminy na podstawie harmonogramów otrzymanych z parafii.

Audra

*****

28 listopada oko³o 18.55 dy¿urny SM Brzeszcze odebra³ zg³oszenie o trwaj¹cej awanturze w jednym z domów przy ul. Mieszka I. Na miejscu Stra¿nicy ujêli jej sprawcê, 36-letniego Rafa³a K. Ze wzglêdu na zachowanie w/w
oraz stan nietrzeŸwoœci (2,77 promila alkoholu) przewieziono go do Izby
WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

*****
29 listopada oko³o 2.15 funkcjonariusze SM Brzeszcze skierowani zostali
w rejon ul. Dworcowej, gdzie obok bloku 13 mia³ od d³u¿szego czasu
w bezruchu przebywaæ jakiœ mê¿czyzna. Na miejscu okaza³o siê, ¿e jest to
55-letni mieszkaniec Jasienicy Stanis³aw D. Pan Stanis³aw nie potrafi³ wyt³umaczyæ, jak znalaz³ siê w Brzeszczach. Z uwagi na trudnoœæ w porozumiewaniu siê oraz stopieñ wych³odzenia organizmu na miejsce wezwano
Pogotowie Ratunkowe, którego za³oga podjê³a decyzjê o przewiezieniu w/
w do Szpitala w Oœwiêcimiu.

*****
3 grudnia oko³o 18.15 funkcjonariusze SM Brzeszcze skierowani zostali
w rejon Placu Targowego w Brzeszczach przy ul. 1-go maja, gdzie mia³
le¿eæ jakiœ mê¿czyzna. Na miejscu okaza³o siê, ¿e jest to 69-letni Zygmunt W. Wynik badania na alkometrze wskaza³ 1,97 promila alkoholu. Ze
wzglêdu na stan nietrzeŸwoœci w/w przewieziono do Izby WytrzeŸwieñ
w Bielsku-Bia³ej.

*****

11 grudnia oko³o 21.30 dy¿urny SM Brzeszcze odebra³ zg³oszenie o awanturze w jednym z mieszkañ bl. 9 na os. S³owackiego. Na miejscu okaza³o
siê, ¿e sprawca awantury, 31-letni Tomasz M., bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci
(3,00 promile alkoholu), wymachuj¹c no¿em grozi³ cz³onkom swojej rodziny. Ze wzglêdu na jego zachowanie oraz stan nietrzeŸwoœci zosta³ ujêty
i przewieziony do Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

*****
12 listopada oko³o 13.00 funkcjonariusze SM Brzeszcze skierowani zostali w rejon ul. Daszyñskiego, gdzie mia³o dojœæ do pogryzienia przez psa. Na
miejscu ustalono w³aœcicielkê czworonoga, która za niezachowanie œrodków ostro¿noœci przy trzymaniu zwierzêcia (art. 77 Kodeksu Wykroczeñ)
odpowie przed s¹dem.

*****

17 grudnia oko³o 12.30 dy¿urny SM Brzeszcze odebra³ zg³oszenie o awanturze w jednym z mieszkañ bl. 9 na os. S³owackiego. Na miejscu okaza³o
siê, ¿e sprawca awantury, 31-letni Tomasz M. bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci
grozi³ oraz zniewa¿a³ cz³onków swojej rodziny. Ze wzglêdu na jego agresywne zachowanie oraz stan nietrzeŸwoœci zosta³ ujêty i przewieziony do
Izby WytrzeŸwieñ w Bielsku-Bia³ej.

*****

19 grudnia o godz. 09.50 w Brzeszczach na ul. Przecieszyñskiej policjanci
zatrzymali 49-letniego mieszkañca Brzeszcz, który jecha³ rowerem, pomimo s¹downie orzeczonego zakazu kierowania pojazdami.
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Zadbajmy o naszych najbli¿szych
Zadbajmy o bezpieczeñstwo nasze i naszych najbli¿szych. Przypominamy o sprawdzeniu dro¿noœci instalacji wentylacyjnej i za³o¿eniu czujnika tlenku wêgla w pomieszczeniach gdzie funkcjonuje piecyk b¹dŸ kuchenka
gazowa. Nie lekcewa¿my zagro¿enia jakie niesie ze sob¹ tlenek wêgla, nie
³udŸmy siê, ze sami go wyczujemy gdy¿ jest to gaz bezwonny, a utrata przytomnoœci nastêpuje bardzo szybko.

Uwaga -- w³amywacze i z³odzieje
w okresie œwi¹tecznym atakuj¹ czêœciej!
Okres œwi¹teczny to czas, kiedy Policja odnotowuje zwiêkszon¹
liczbê w³amañ do domów jednorodzinnych lub mieszkañ. W ostatnim
czasie do takich zdarzeñ dosz³o
równie¿ na terenie powiatu oœwiêcimskiego. Sprawcy zazwyczaj
dzia³ali w godzinach wieczornych
b¹dŸ nocnych. W ka¿dym przypadku wiedzieli, ¿e w chwili w³amania nikogo nie bêdzie w domu. Na
tej podstawie mo¿na s¹dziæ, ¿e
wczeœniej obserwowali posesjê.
Aby spróbowaæ ograniczyæ mo¿liwoœci dzia³ania w³amywaczy podajemy kilka praktycznych porad,
które mog¹ zminimalizowaæ ryzyko w³amania do naszego domu lub
mieszkania:
1. Opuszczaj¹c mieszkanie/dom, zawsze dok³adnie zamykaj okna i drzwi
wejœciowe, mo¿esz pozostawiæ w³¹czon¹ jak¹œ lampkê, co zmyli w³amywaczy. Obecnie na rynku dostêpne s¹ równie¿ takie, które same w³¹czaj¹ siê po zmroku;
2. Je¿eli masz zaufanie do s¹siadów,
informuj ich, kiedy wyje¿d¿asz, wyczul ich, ¿eby zwracali uwagê na
Twoje mieszkanie;
3. Nie przechowuj w mieszkaniu
wiêkszych kwot pieniêdzy, a na bi¿u-

teriê znajdŸ niestandardowy schowek;
4. Zwracaj uwagê, czy twoje mieszkanie lub dom nie s¹ obserwowane,
informuj Policjê, je¿eli zauwa¿ysz
coœ, co wzbudzi Twoje podejrzenia;
5. Zapisz markê i numer rejestracyjny samochodu, jakim poruszaj¹ siê
podejrzane osoby, dane te mog¹ okazaæ siê bardzo przydatne;
6. Zanotuj numery seryjne przedmiotów wartoœciowych np. telewizora, komputera, nr IMEI telefonu
komórkowego. Warto równie¿ sfotografowaæ cenne przedmioty oraz
bi¿uteriê;
7. Je¿eli opuszczasz mieszkanie /
dom na d³u¿ej, poproœ kogoœ zaufanego (rodzina, znajomi) o zaopiekowanie siê mieszkaniem, tj. wyjmowanie listów ze skrzynki pocztowej,
zapalanie œwiat³a wieczorem itp.
Jeœli pad³eœ ofiar¹ w³amania
Kiedy zorientujesz siê, ¿e pad³eœ
ofiar¹ w³amania, natychmiast powiadom Policjê, nie zacieraj œladów, tj. nie dotykaj przedmiotów,
których móg³ dotykaæ sprawca, nie
przestawiaj niczego, nie sprz¹taj,
ustal co zginê³o, przygotuj numery seryjne.

KPP Oœwiêcim

Reklama
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Edukacja

W Chatce Puchatka
Trzy miesi¹ce temu zorganizowa³yœmy
otwarcie klubu malucha „Chatka Puchatka”
w Przecieszynie. Pomys³ za³o¿enia klubu zrodzi³ siê przypadkowo, ale ju¿ po pierwszym
spotkaniu utwierdzi³yœmy siê w przekonaniu,
¿e by³ strza³em w dziesi¹tkê. Nasi klubowicze
to przede wszystkim maluchy do trzeciego roku
¿ycia, a tak¿e ich rodzeñstwo.
„Chatka Puchatka” umo¿liwia najm³odszym
kontakt z rówieœnikami, a czas tu spêdzony up³ywa na beztroskiej zabawie pod czujnym okiem
rodziców. Mamy na koncie ju¿ pierwsze sukcesy. Zorganizowa³yœmy bal przebierañców w wieczór Halloween po³¹czony z licznymi konkursami. W grudniu naszych klubowiczów odwiedzi³
Œwiêty Miko³aj obdarowuj¹c ich prezentami, a dziêki wspó³pracy z Oœrodkiem Kultury dzieci uczestniczy³y w warsztatach ceramicznych. Nasz¹ rol¹
jest dbanie o porz¹dek, ale przede wszystkim o tak¹
organizacjê zajêæ, aby zarówno dzieci, jak i mamy
mi³o spêdzi³y czas. Atmosfera na spotkaniach
sprzyja rozmowom, co jest dodatkowym atutem.
Czêsto wymieniamy siê doœwiadczeniami, opowiadamy o trudach i radoœciach zwi¹zanych z wychowaniem pociech. Na potrzeby klubu zaadoptowa³yœmy œwietlicê Oœrodka Kultury mieszcz¹c¹
siê w Domu Ludowym w Przecieszynie. Wi¹za³o
siê to z koniecznoœci¹ udekorowania i wyposa¿enia sali w zabawki i sprzêty odpowiednie dla
maluchów. Czêœæ uda³o siê nam uzyskaæ od sponsorów. Reszta jest efektem naszej pomys³owoœci
i pracy. Kilka zabawek pochodzi z domowych
kolekcji naszych dzieci. Chcia³yœmy, aby maluchy mog³y spotykaæ siê i bawiæ w przyjaznym
dla nich otoczeniu. Cel ten zosta³ w 100% osi¹gniêty. Szkraby s¹ bardzo zadowolone, chêtnie
przychodz¹ do klubu. Nie spoczê³yœmy jednak na

laurach, g³owy mamy pe³ne pomys³ów, a inspiruj¹ nas w³aœnie klubowicze. Nagrod¹ za wysi³ek jest ich szczery uœmiech.
Nie osi¹gnê³ybyœmy sukcesu, gdyby nie pomoc
innych. Podziêkowania kierujemy przede wszystkim do kierowniczki Domu Ludowego w Przecieszynie Pani Kasi Góry, której entuzjazm i optymizm pchn¹³ nas do dalszych dzia³añ. Potem by³o

¯yczenia dla górników
8 grudnia w Domu Ludowym w Wilczkowicach zgromadzili uczniowie z ZSP nr 3
w Skidziniu, ich nauczyciele, rodzice, dziadkowie, a tak¿e zaproszeni goœcie, by wspólnie
œwiêtowaæ górnicz¹ Barbórkê.
Dyrektor Urszula Bando³a w ciep³ych s³owach powita³a szacowne audytorium zapraszaj¹c
wszystkich do wspólnej zabawy. Program przygotowany na tê szczególn¹ uroczystoœæ okaza³ siê
bardzo ró¿norodny, na scenie wyst¹pili zarówno
najm³odsi, jak i starsi uczniowie, nie zabrak³o
równie¿ przedstawicieli grona pedagogicznego.
¯yczenia wyra¿one poprzez s³owa, nuty, gesty i ruchy pop³ynê³y do adresatów tak istotnego dla
brzeszczañskiej spo³ecznoœci œwiêta. Zebrana
t³umnie publicznoœæ z ochot¹ w³¹cza³a siê w œpiew
znanych piosenek, zabrzmia³y „Hej, Soko³y” i wiele innych biesiadnych szlagierów. Warto równie¿

Wieczór Halloween

ju¿ tylko lepiej. Dyrektor Oœrodka Kultury Pani
Ma³gorzata Wójcik udostêpni³a nam œwietlicê,
zaoferowa³a pomoc i zaopatrzenie w pomoce
dydaktyczne i materia³y plastyczne. Dyrektor ZSP
nr 1 w Przecieszynie Pani Maria Polak przekaza³a na rzecz klubu stoliki i krzese³ka, a Pani
Agnieszka Momot pomog³a w dekoracji. Wszystkie panie bardzo nam kibicowa³y. Szczególne
podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e sponsorom
zabawek i materia³ów dekoracyjnych. W tym
miejscu pragniemy wymieniæ Pañstwa Bo¿enê
i Grzegorza Smó³ka, Pani¹ Klaudynê Janowicz,
Pana £ukasza Turka z firmy Tur-Bud oraz Pana
Henryka Korczyka z firmy Adex-Bud. Dziêkujemy tak¿e Radzie So³eckiej w Przecieszynie
za przekazane dofinansowanie.

Katarzyna Czajka
urek
Turek
Sabina T

dodaæ, ¿e w tym roku barbórkowe spotkanie zorganizowane zosta³o z przewodnim „europejskim”
motywem, co znalaz³o odzwierciedlenie w repertuarze artystycznym. Twarze zgromadzonych
górników by³y z kolei najlepszym dowodem, ¿e
sceniczna laurka przypad³a im do serc.

KS

Nowoczesna szko³a w Brzeszczach
Trudno sobie wyobraziæ ¿ycie bez komputera i Internetu - nie tylko w domu, ale przede
wszystkim w pracy. Aby sprostaæ wyzwaniom
praktyki, w ostatnich latach sposób kszta³cenia ponadgimnazjalnego uleg³ zasadniczej
zmianie.
W szko³ach powszechnie dostêpne s¹ pracownie komputerowe, a zajêcia odbywaj¹ siê w formie laboratoriów. Czy mo¿na jednak uczyæ zawodu w praktyczny sposób, tak jak tego oczekuj¹ pracodawcy? W PZ nr 6 im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach ju¿ siê przekonano,
¿e jest to mo¿liwe. Szko³a ta jest jedn¹ z 49 placówek testuj¹cych Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe, innowacyjne narzêdzie kszta³cenia opracowane w ramach
projektu „Wirtualne laboratoria - sukces innowacji” przez Wy¿sz¹ Szko³ê Logistyki w Poznaniu
i firmê L-Systems. Dziêki æwiczeniom przygotowanym w systemie ERP Epicor iScala uczniowie
podczas zajêæ laboratoryjnych wykonuj¹ takie
same zadania, jak pracownicy w prawdziwej firmie. Przyjmuj¹ zamówienia, fakturuj¹ i sporz¹dzaj¹ oferty w wirtualnym przedsiêbiorstwie,
gdzie b³êdy mo¿na pope³niaæ bez szkody dla firmy i finansowych konsekwencji.
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- Projekty takie jak „Wirtualne laboratoria-sukces innowacji” s¹ potrzebne, bo ucz¹ m³odych
ludzi jak wykorzystywaæ wiedzê w praktyce.
Absolwent technikum, który zna podstawy obs³ugi systemu klasy ERP, to dla nas cenny nabytek - jest bardziej samodzielny i nie wymaga intensywnych szkoleñ - mówi o zaletach projektu
Ryszard Wtorkowski, prezes zarz¹du Grupy Kapita³owej LUG S.A, ambasadora projektu. Dziêki Wirtualnym Laboratoriom szko³y bez ponoszenia dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zakupem
licencji czy specjalistycznego sprzêtu, oferuj¹
uczniom dostêp do nowoczesnych technologii
wykorzystywanych na co dzieñ w biznesie. Jest
to mo¿liwe dziêki umieszczeniu oprogramowania na serwerach zewnêtrznych, z którymi szkolne komputery ³¹cz¹ siê za poœrednictwem Internetu. Dostêp do materia³ów dydaktycznych, takich jak prezentacje multimedialne, filmy instrukta¿owe i podrêczniki, to ogromne u³atwienie nie
tylko dla nauczycieli prowadz¹cych zajêcia laboratoryjne, ale przede wszystkim dla uczniów.

- Jeden z uczniów po zaledwie pó³tora miesi¹ca
nauki z WLLSiM dosta³ siê na praktyki, gdzie
wiedza zdobyta podczas zajêæ wystarczy³a, ¿eby
samodzielnie wykonywa³ zadania realizowane
przez etatowych pracowników. To pokazuje, jak
wielkie mo¿liwoœci otwiera przed uczniami znajomoœæ obs³ugi systemów klasy ERP. Wierzymy, ¿e uczniowie nie tylko ³atwiej znajd¹ pracê
ale przede wszystkim chêtniej pójd¹ na studia. mówi o korzyœciach p³yn¹cych z nauki w Wirtualnych Laboratoriach Pawe³ Fajfer, kierownik
projektu z ramienia WSL.
W pierwszej po³owie 2012 r. zajêcia w Wirtualnych Laboratoriach Logistyczno-Spedycyjnych
i Magazynowych bêdzie mog³a prowadziæ ka¿da
szko³a w Polsce. Wirtualne Laboratoria to jednak
nie tylko produkt dla logistyków. W przysz³oœci
w wirtualnych firmach bêdzie mo¿na uczyæ siê
tak¿e na innych kierunkach zawodowych, takich
jak finanse czy administracja.

Monika Bogda³

Sport

Turniej tenisa
sto³owego
10 grudnia SO nr 4 i 7 wraz z œwietlic¹ na
os. Szymanowskiego i OK w Brzeszczach zorganizowali po raz XIII Otwarty Turniej Debla
w Tenisie Sto³owym.

Najm³odsi uczestnicy turnieju

Rozpoczêcie rozgrywek nast¹pi³o o 15.30.
Przewodnicz¹cy SO nr 4 S³awomir Drobny, przywita³ uczestników i ¿yczy³ wszystkim ducha sportowej rywalizacji. Frekwencja jak zwykle dopisa³a, a uczestników podzielono na dwie grupy
wiekowe: do i powy¿ej 40 lat. Grano systemem
ka¿dy z ka¿dym. W grupie do 40 lat komplet
zwyciêstw i pierwsze miejsce wywalczyli Marcin Smêtek i Kamil P³aza, drugie Marcin Kopta
i Marek Sojka, trzecie Grzegorz Formas i Pawe³
Grzywa, a czwarte Mateusz Jurzak i Jakub Kozie³. W grupie powy¿ej 40 lat równie¿ grano systemem ka¿da para z ka¿d¹. Tym razem bezkonkurencyjni okazali siê Piotr Michalik i Andrzej
Roszkiewicz. Zdarzy³a siê równie¿ doœæ rzadko
spotykana sytuacja, gdy¿ trzy pary uzyska³y taka
sam¹ iloœæ punktów. Po rozegraniu dodatkowych
pojedynków przyznano jednak drugie miejsce
Józefowi Czopkowi i Marianowi Orlickiemu,
trzecie Andrzejowi Jakubowskiemu i Adamowi Malikowi, czwarte Bogdanowi i Patrykowi
Jasiñskim. Warto dodaæ, ¿e rywalizacja w obu
grupach by³a niezwykle wyrównana, osi¹gniêto
wysoki poziom startowy. Ka¿dy uczestnik
otrzyma³ pami¹tkowy dyplom, a pary za miejsca od pierwszego do trzeciego medale, dyplomy oraz upominki ufundowane przez SO nr 4
i 7. Do zobaczenia za rok!

Organizatorzy

Uczestnicywraz z organizatorami turnieju

Podziêkowanie
Sympatykom i sponsorom LKS Jawiszowice, którzy ¿yczliwie przyjêli nasze kalendarze,
¿yczymy Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i pomyœlnoœci w 2012 r.

Zarz¹d LKS
Jawiszowice

Brzeszcze) Szymon Pêcikiewicz. Wœród dziewcz¹t dzielnie walcz¹c Hania Z³otek by³a pi¹ta.
W konkurencji we wspinaniu na czas nasi zaNa œcianie UKS Skarpa Lublin w Szkole
wodnicy pope³nili b³êdy potykaj¹c siê na droPodstawowej nr 28 w Lublinie rozegrano pi¹t¹
gach i zajêli: Hania Z³otek pi¹te miejsce (przei szóst¹ eliminacjê Pucharu Polski UKS w kongrywaj¹c wejœcie do pó³fina³u o 0,16 s) i Szymon
kurencjach na czas i w prowadzeniu. W zawoPêcikiewicz drugie. Szymon ustanowi³ w pó³fidach uczestniczyli zawodnicy z ca³ej Polski.
nale rekord 3,66 s. Tak szybko
nie biegali m³odzicy i m³oZawody zgodnie z przepisami
dziczki dzieñ wczeœniej - ich
zosta³y rozegrane w kategorii wienajlepsze czasy to oko³o 5 s.
kowej m³odzik (12-13 lat) i dzieci
Szymon w finale by³ wiêc zde(10-11 lat). Zawody w Lublinie
cydowanym faworytem. Stres
by³y ostatni¹, fina³ow¹ eliminacj¹
mu jednak nie sprzyja³.
edycji Pucharu Polski UKS 2011.
W klasyfikacji ca³orocznej PuM³odzi zawodnicy rywalizowali
charu Polski UKS w kategorii
przez ca³y rok w piêciu edycjach:
ch³opców (12-13 lat) zwyciê¿y³
Bytomiu, Jaworznie, Strzegomiu,
Szymon Pêcikiewicz. Hania
Warszawie i Lublinie. W prowaZ³otek jecha³a do Lublina z trzedzeniu (wspinanie w konkurencji
cim miejscem w klasyfikacji
na trudnoœæ) ka¿dy uczestnik mia³ Szymon Pêcikiewicz
ogólnej. Niestety nie uda³o siê utrzymaæ tej
do przejœcia dwie œcie¿ki eliminacyjne. Fina³y
pozycji, zakoñczy³a rywalizacjê na czwartej
by³y o wiele bardziej wymagaj¹ce. Na ka¿dej dropozycji.
dze uczestnik mia³ jedn¹ próbê. U ch³opców
Gratulujemy i trzymamy kciuki. Nastêpne
w najstarszej grupie do wy³onienia zwyciêzcy kostarty niebawem!
nieczne by³o przeprowadzenie superfina³u. Po zaciêtej walce zwyciê¿y³ nasz zawodnik (UKS
Renat Szymañski

Puchar Polski UKS

Gor¹ce rytmy
w brzeszczañskiej hali
Zumba to nowatorski styl fitness, który
podbija œwiat. W Polsce Zumbê pokocha³o ju¿
wielu i ci¹gle zdobywa ona nowych amatorów.
Æwiczymy bawi¹c siê, a zajêcia mijaj¹ w mgnieniu oka. Spalamy mnóstwo kalorii i kszta³tujemy
miêœnie, a dodatkowo uczymy siê zgrabnie poruszaæ. Muzyka na zajêciach jest porywaj¹cym przewodnikiem po wielu egzotycznych krajach i nie
sposób siê jej oprzeæ. Zapraszamy na jedyne
w swoim rodzaju Zumba party, które odbêdzie
siê 28 stycznia (sobota) w naszej hali sportowej. Zajêcia poprowadz¹ sympatyczne instruktorki Gabrysia Nizo³ek (Fitness klub Olimpia Oœwiêcim), Justyna Siwiec (Studio Relaksu Oœwiêcim), Ilona Œwierk (Gladiator - Oœwiêcim),
Kinetik Fitness (Chrzanów) oraz Beata Jagie³³o
z Oœrodka Kultury w Brzeszczach.

Dy¿ury aptek
w styczniu
ARNIKA ul. S³owackiego 4
31.12.2011-6.01.2012
B£ÊKITNA ul. Ofiar Oœwiêcimia 20
(pasa¿ w Intermarche)
3.02-10.02
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
14.01-20.01
SYNAPSA ul. £okietka 39
27.01-3.02
ZDROWIE ul. Ofiar Oœwiêcimia 31
(pasa¿ w Biedronce)
20.01-27.01
* dy¿ur nocny trwa w godz. 20.00-8.00
dnia nastêpnego.
Terminy mog¹ ulec zmianie.

Rozpoczynamy o 15.00, koñczymy ok. 18.00.
Przerwy miêdzy zajêciami bêd¹ zale¿a³y od
naszej kondycji i przep³ywu energii:)). Wstêp
od osoby: 15 z³, bilety do nabycia w hali sportowej i u prowadz¹cych instruktorek. Ka¿dy
bilet bierze udzia³ w losowaniu wejœciówek
lub karnetów na zajêcia oraz nagród rzeczowych ufundowanych przez Oœrodek Kultury,
kluby fitness oraz wypo¿yczalniê i serwis nart
Foltyn Sport z Rajska. Losowanie jest przewidziane na zakoñczenie imprezy. Zachêcamy
do w³o¿enia kolorowego stroju i dodatków,
¿eby lepiej poczuæ taneczne klimaty. Zapraszamy równie¿ Panów - dla nich udzia³ w zajêciach Zumby gratis!
BJ

BJ

Og³oszeni
a drobne
Og³oszenia
•

Montaż i konserwacja anten RTV-sat.; tel. 33 810
70 22, 604 836 409.
• Niemiecki - korepetycje, przygotowanie do matury i egzaminów A1, A2, B1, B2, C1; tel. 513 161 756.
• Pracownia Protetyczna - technik dentystyczny Andrzej Zinkow; protezy, naprawa protez na poczekaniu. Gwarantuję rzetelne i fachowe wykonanie prac.
Brzeszcze ul. Ofiar Oświęcimia 52; tel. 608 391 857.
• Sprzedam dom w Jawiszowicach o powierzchni
150 m2; działka 9,3 ara; tel. 602 652 429.
• Sprzedam mieszkanie M3 na oś. Słowackiego 7,
I piętro, 45,50 m2 + piwnica, odmalowane! Czynsz
190 zł, spokojne sąsiedztwo. Cena 122 tys.; tel. (033)
8542483 lub 601 802 469.
• Rehabilitacja, masaże; tel. 787 329 803.
• Profesjonalne korepetycje z matematyki dla
uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
i studentów w przystępnej cenie; tel. 695 978 615
• Sprzedam mieszkanie wyremontowane na Os. Słowackiego; tel. 668 951 728
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