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Wydarzenia

25 maja w brzeskim RCKB odbyła 
się konferencja „Polska polityka se-
nioralna – jakie rozwiązania warto 
promować na forum Unii Europej-
skiej”. Debata zorganizowana została 
w ramach trzeciej edycji projektu 
„Jaka Unia? Debaty o Unii Europej-
skiej w Małopolsce” przez Instytut 
Łukasiewicza.

Specjalnym gościem poniedział-
kowego spotkania był minister pra-
cy i polityki społecznej Władysław 
Kosiniak- Kamysz. W debacie wzięli 

Minister na konferencji z seniorami
również udział burmistrz Brzeska 
Grzegorz Wawryka, dyrektor Regio-
nalnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krakowie Wioletta Wilimska, 
prezes Ogólnopolskiej Federacji Sto-
warzyszeń UTW Wiesława Borczyk, 
ks. prof. Norbert Pikuła. Jak mówiła 
Wioletta Wilimska „pomyślne sta-
rzenie opiera się na dwóch filarach. 
Pierwszym jest prawo do samodziel-
ności, stanowienia o sobie tak długo, 
jak tylko to możliwe. Drugim filarem 
jest poczucie bycia potrzebnym”. We-

dług obliczeń Komisji Europejskiej, 
w latach 2020-2060 osoby w wieku 
powyżej 65 lat będą stanowić prawie 
30% naszego społeczeństwa, dlatego 
w gminie Brzesko coraz większą wagę 
przywiązuje się do spraw seniorów. 
Już od kilku lat działa w Brzesku 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, oraz 
Związek Emerytów i Rencistów. Bur-
mistrz Wawryka wspominał również 
o powołaniu rady seniorów. Projekt 
ruszy jeszcze w tym roku. red.

fot. P. Duda

fot. P. Duda
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Już w najbliższym czasie powo-
łana zostanie do życia Rada Se-
niorów Gminy Brzesko. Uchwałę 
w sprawie jej utworzenia oraz 
nadania statutu podjęli radni 
miejscy podczas sesji, która miała 
miejsce 9 czerwca br. Głównym 
zadaniem Rady Seniorów będzie 
integracja lokalnego środowiska 
starszych osób, a także wzmacnia-
nie ich udziału w życiu mieszkań-
ców naszej gminy. 

Istotne będzie też podejmowanie 
działań mających na celu wykorzy-
stanie potencjału brzeskich seniorów, 
między innymi w zakresie kultury, 
sportu, rekreacji i edukacji, co powinno 
skutecznie zapobiegać marginalizacji 
starszych mieszkańców gminy, a także 

Radni miejscy na sesji z 9 czerwca 
br. udzielili burmistrzowi Grze-
gorzowi Wawryce absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu gmi-
ny Brzesko w 2014 roku. Decyzję 
taką podjęto po zapoznaniu się ze 

Jednym z obowiązkowych zadań 
własnych każdej gminy jest pro-
wadzenie działań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem 
alkoholowych problemów oraz 
przeciwdziałanie narkomanii. 
Zapewne mało kto zdaje sobie 
sprawę, że jest to zadanie bardzo 
kosztowne. Wydatki dotyczą nie 
tylko profilaktyki. Same skutki 
alkoholizmu powodują poważne 
obciążenie dla gminnego budżetu.  

W 2014 roku do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych wpłynęły 104 wnioski o skierowa-
nie na leczenie odwykowe. Członkowie 
komisji w 30 przypadkach skierowali do 
brzeskiego Sądu Rejonowego wnioski 
o zastosowanie przymusowej kuracji od-
wykowej. Z tego tytułu gmina poniosła 
wydatek w wysokości blisko 10,5 tysiąca 
złotych – tyle pochłonęły koszty pracy 
biegłych i opłaty sądowe. 

Komisja ściśle współpracuje też 
z działającą przy brzeskim SP ZOZ Po-
radnią Leczenia Uzależnień i Współuza-

Powstaje rada Seniorów
służyć przełamywaniu stereotypowego 
myślenia o ich społecznej roli. Seniorzy 
zrzeszeni w Radzie będą mieli pełne 
prawo opiniowania wszelkich decyzji 
samorządowych władz dotyczących 
rozwiązywania ich problemów. W przy-
jętym przez radnych statucie mowa 
jest także o działaniach na rzecz 
profilaktyki i promocji zdrowia w se-
nioralnym wieku oraz o współpracy 
z organizacjami i instytucjami zajmu-
jącymi się problemami starszych osób. 

Rada Seniorów działać będzie na 
zasadzie kadencyjności, a jedna jej 
kadencja trwać będzie cztery lata, 
przy czym pierwsza kadencja zakończy 
się wraz z upływem kadencji Rady 
Miejskiej). Po jednym przedstawicielu 
desygnować będą do jej składu Rady 

Sołeckie i Zarządy Osiedli (łącznie 16 
osób). Pozostałych reprezentantów 
będą miały prawo wyznaczać Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, Polski Związek 
Emerytów Rencistów i Inwalidów, 
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, 
burmistrz Brzeska oraz Rada Miejska. 

Z apelem o powołanie do życia 
Rady Seniorów wystąpili do bur-
mistrza i przewodniczącego Rady 
Miejskiej przewodniczący Rodziny 
Kolpinga Józef Pabian i administrator 
jednego ze społecznościowych portali 
internetowych. Wbrew pozorom nie 
oni pierwsi zasygnalizowali potrzebę 
utworzenia takiego ciała. Interpelację 
w tej sprawie złożyła podczas sesji 
z 30 stycznia br. w imieniu radnych 
Wspólnoty Samorządowej Maria 
Kądziołka, która między innymi jako 
przewodnicząca Zarządu Osiedla Ko-
ściuszki-Ogrodowa, podejmuje sporo 
działań na rzecz integracji środowiska 
brzeskich seniorów.                  EMIL

absolutorium dla burmistrza
sprawozdaniem finansowym za 
poprzedni rok, a także z opinią 
krakowskiej  Regionalnej Izby 
Obrachunkowej dotyczącą tego 
sprawozdania. Pozytywnie też oce-
niona została informacja o stanie 

za alkoholizm płacimy wszyscy
leżnień. Koszty indywidualnych i gru-
powych sesji dla osób uzależnionych 
to kolejne uszczuplenie kasy miejskiej 
– w zeszłym roku wydano na ten cel 
ponad 33 tysiące złotych z gminnej kasy. 

Dodatkowo przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej działa Punkt Infor-
macyjno-Konsultacyjny, który w ubie-
głym roku udzielił porad 262 osobom, 
w tym 47 ofiarom przemocy w rodzi-
nie. Z myślą o tych ostatnich MOPS 
utrzymuje specjalny hostel, w którym 
ofiary przemocy mogą schronić się przed 
swoimi prześladowcami. W 2014 roku 
koszt utrzymania hostelu zamknął się 
kwotą blisko 6,5 tysiąca złotych. Do 
tego doliczyć trzeba jeszcze kolejne3 10 
tysięcy złotych z tytułu podejmowania 
interwencji w związku z naruszeniem 
przepisów ustawy przeciwalkoholowej.  

Koszty wynikające z nadużywania 
alkoholu przez niektórych mieszkańców 
byłyby zapewne dużo wyższe, gdyby 
nie działania mające na celu zahamo-
wanie rozprzestrzeniania się tego pa-
tologicznego zjawiska. Pieniądze na tę 

działalność pochodzą z konta zasilanego 
przez podmioty gospodarcze prowa-
dzące sprzedaż lub wyszynk napojów 
alkoholowych. Rocznie gmina wydaje 
na to zadanie około 590 tysięcy złotych. 

Dotacje dla dwóch świetlic profi-
laktyczno-wychowawczych – działa-
jących przy parafii św. Jakuba i przy 
parafii Miłosierdzia Bożego – wyniosły 
w zeszłym roku 120 tysięcy złotych. 
Na szeroko pojętą działalność profilak-
tyczną gmina wydała blisko 465 tysięcy 
złotych, a na samo przeciwdziałanie 
narkomanii – 15 tysięcy złotych. Przez 
działalność profilaktyczną należy tutaj 
rozumieć szereg przedsięwzięć polega-
jących głównie na wypełnieniu wolnego 
czasu dzieciom, młodzieży i dorosłym. 
W skład Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych wcho-
dzą: Renata Pabian (przewodnicząca), 
Krystyna Put (wiceprzewodnicząca), 
Maria Michałowska (sekretarz) oraz 
Danuta Kłos, Bogdan Baranek, Paweł 
Kamiński, Jan Kilian, Marek Krawczyk 
i Marcin Wróbel.                        PRUD

gminnego mienia. Również komisja 
rewizyjna Rady Miejskiej wyra-
ziła pozytywną opinię na temat 
wykonania budżetu. 19 radnych 
obecnych na sali głosowało jedno-
głośnie.                    EMIL
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Gmina Brzesko prowadzi oży-
wioną współpracę z trzema 
zagranicznymi miastami– z nie-
mieckim Langenenslingen, z 
węgierską Szazhalombattą i 
rumuńską Sovatą. Najtrwalsze 
i najbardziej zażyłe kontakty 
łączą Brzesko z Szazhalombat-
tą. Zapewne podyktowane jest 
to niewielką odległością, a co za 
tym idzie łatwością w dotarciu 
do obydwu miast. Czynnikiem, 
który niewątpliwie zbliża jest 
też część wspólna historii oraz 
cechy mentalne narody węgier-
skiego i polskiego. Mimo bariery 
językowej kontakty mają coraz 
większe natężenie – czytamy w 
sprawozdaniu przygotowanym 
przez pracowników Biura Pro-
mocji Urzędu Miejskiego. 
Z tą barierą językową nie jest tak 
źle, bo o ile węgierski i polski sta-
nowią poważny problem dla obu 
stron, to jednak uniwersalny w tych 
kontaktach okazuje się być język 
angielski. Głównymi kierunkami w 
tych kontaktach są możliwość po-
znania historii i kultury obu krajów. 
Samorządowcy mogą wykorzystać 
wnioski z obserwowania dobrych 
stron i wzorców zarządzania, za-
cieśniają też stosunki prywatni 
przedsiębiorcy. Rozwija się wymiana 
młodzieży, coraz częściej też stwa-
rzane są okazje do zaprezentowania 
dorobku kulturalnego mieszkańców 
obu gmin. Od dwóch lat w ramach od-
rębnego porozumienia o zacieśnieniu 
współpracy między organizacjami 
społecznymi nawzajem odwiedzają 
się przedstawiciele środowisk eme-
ryckich. Dwa lata temu z wizytą 

Partnerstwo miast

na Węgrzech gościli reprezentanci 
brzeskiego koła Związku Emerytów 
i Rencistów. We wrześniu ubiegłego 
roku z rewizytą przebywali w Brze-
sku węgierscy seniorzy. Przypomnieć 
należy, że we obchodach ostatnich 
Dni Brzeska uczestniczyła delegacja 
z Szazhalombatty. Nasi goście zapo-
znali się z gminnymi inwestycjami 
poczynionymi w ostatnich latach. 
Zwiedzili też obóz koncentracyjny 
Auschwitz-Birkenau oraz zabytki 
Krakowa. Z kolei brzescy reprezen-
tanci mieli możliwość uczestniczyć w 
ubiegłorocznych Dniach Batty. Tema-
tami oficjalnych spotkań podczas tej 
wizyty były profilaktyka uzależnień 
i sposoby zarządzania spółkami 
miejskimi.   
 Najkrótszy staż partnerski 
dotyczy Brzeska i Sovaty, rumuńskie-
go miasta położonego w urokliwym 
Siedmiogrodzie nieopodal Jeziora 
Niedźwiedziego, głównej atrakcji 
turystycznej tamtego regionu. Zacie-
śnienie kontaktów utrudnia dość spo-
ra odległość między obu – około 900 
kilometrów. Sovata powoli dźwiga się 
z ekonomicznych kłopotów towarzy-
szących jej po ustrojowej transfor-
macji, toteż należ się spodziewać, że 
najlepsze lata tej współpracy dopiero 
przed obu partnerami. Aktualnie roz-
ważana jest regularna wymiana grup 
młodzieżowych w ramach wolnego 
wakacyjnego czasu. Na tej współpra-
cy na pewno skorzystają też zespoły 
folklorystyczne i przedsiębiorcy. W 
zeszłym roku w Sovacie przebywała 
delegacja z Brzeska, której członko-
wie brali udział w obchodach Święta 
Jeziora Niedźwiedziego. Rumuńscy 
gospodarze zapoznali brzeskich sa-

morządowców ze specyfiką działalno-
ści tamtejszych sołtysów. Obie strony 
omówiły też zasady przystąpienia do 
wspólnego programu Europe for Citi-
zens realizowanego w tym roku przez 
jedną z agend Unii Europejskiej.
 Najdłużej, bo już od 20 lat, 
trwa wspólpraca z Langenenslingen, 
rodzinnym miastem barona Jana 
Ewangelisty Goetza, zainicjowana 
przez burmistrza położonego w Bade-
nii-Wirtembergii miasteczka, Werne-
ra Gebele. Początkowo kontakty były 
utrzymywane jedynie z pracownika-
mi Browaru Okocim i wąską grupą 
samorządowców. Teraz te kontakty 
przyjęły regularny charakter, a we 
wzajemnych wizytach biorą udział 
coraz liczniejsze grupy mieszkańców 
obu gmin. Niemcy bardzo chętnie 
przyjmują młodych gości z Brzeska, a 
każdy pobyt w Langenenslingen obfi-
tuje w szereg atrakcyjnych wycieczek 
krajoznawczych. Z uwagi na sporą 
odległość (ponad tysiąc kilometrów) 
wzajemne odwiedziny realizowane 
są w dwuletnim cyklu. Goście z Nie-
miec uczestniczyli w ubiegłorocznym 
Święcie Chleba. Przy okazji zwiedzili 
Wieliczkę i Kraków. 
Podczas sesji 29 kwietnia br. brzescy 
radni przyznali burmistrzowi Wer-
nerowi Gebele Medal na Wstędze za 
Zasługi dla Miasta Brzeska. Medal 
został wręczony 14 maja br. w sa-
mym Langenenslingen przez brzeską 
delegację, w skład której wchodzili 
burmistrz Brzeska Grzegorz Waw-
ryka, przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Ojczyk oraz kierownik Biu-
ra Promocji Krzysztof Bigaj. Werner 
Gebele otrzymał też statuetkę brze-
skiego Gryfa i obraz prezentujący 
brzeski Rynek. Delegacja z Brzeska 
przebywała w niemieckim mieście na 
uroczystym pożegnaniu niemieckiego 
burmistrza z urzędem.
 W tym roku w ramach 
dalszej współpracy z trzema mia-
stami planowana jest kontynu-
acja wymiany młodzieżowych grup, 
uczniów brzeskich szkół i seniorów. 
Gmina Brzesko przygotowuje się 
też do realizacji dwóch projektów w 
ramach programu Europe for Citi-
zens – Network of Town, w których 
uczestniczyć będą Węgrzy, Rumuni 
oraz przedstawiciele dwóch miast z 
Europy Zachodniej. Pierwszy z tych 
projektów nosi tytuł „Polityka rozwo-
ju UE – narzędzia do osiągnięcia rów-
nowagi ekonomicznej i migracyjnej”. 
Tytuł drugiego to „Rozwój demokracji 
lokalnej i procesów demokratyzacji 
społeczeństwa”.                      EMIL

fot. K. Bigaj
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z Kwartetem czy w duecie?
Czy gmina Brzesko pozostanie w 
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 
Działania „Kwartet na Przedgó-
rzu”, czy też przejdzie do LGD 
„Dunajec-Biała” z siedzibą w Za-
kliczynie? A może wraz z gminą 
Dębno utworzy nowe, odrębne 
Stowarzyszenie? Temat rozpatry-
wany jest przez radnych miejskich 
i burmistrza Brzeska od początku 
tego roku. Kiedy wydawało się, 
że obu gminom (Brzesko i Dębno) 
udało się uzyskać porozumienie 
ze statutowymi władzami LGD 
z siedzibą w Warysiu, do owego 
porozumienia na lata 2014-2020 
ostatecznie nie doszło. 

Podczas sesji Rady Miejskiej 4 
marca br. miała zostać podjęta uchwała 
o przystąpieniu Gminy Brzesko do Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Dunajec-Biała” z siedzibą w Zakliczy-
nie. Ostatecznie w trakcie debaty nad 
tą uchwałą zaproponowano dodatkowo 
jeszcze inne rozwiązania. Wprowadzono 
bowiem zapisy dające burmistrzowi 
możliwość szukania jak najbardziej 
optymalnych dla Gminy Brzesko i jej 
mieszkańców  rozwiązań. Radni te nowe 
zapisy jednomyślnie poparła. 

O co chodziło w tej uchwale? Z jej 
treści wynikało, iż przystąpienie do LGD 
w Zakliczynie byłoby równoznaczne z 
wycofaniem się z członkostwa w LGD 
„Kwartet na Przedgórzu”. Z podobnym 
zamiarem nosiły się władze gminy 
Dębno, a to oznaczałoby, że wobec takiej 
sytuacji Lokalna Grupa Działania z sie-
dzibą w Warysiu straciłaby rację bytu. 

Powodem przyjęcia uchwały - zda-
niem radnych miejskich – były małe 
korzyści z uczestnictwa w „Kwartecie na 
Przedgórzu”. Były one nieproporcjonal-
ne niższe do ponoszonych przez gminę 
nakładów wynikających z członkostwa. 
Tak uważa na przykład Jarosław Sorys, 
który podkreśla, że ponad 50 procent 
mieszkańców obszaru, na którym działa 
ta LGD, stanowią mieszkańcy gminy 
Brzesko („Kwartet...” działa na terenie 
zamieszkanym przez 68 tysięcy osób). 
Sołtysowi Jadownik wtóruje Przewod-
niczący Rady Krzysztof Ojczyk, który 
podkreśla: - skończył się dotychczasowy 
czas trwania umowy z LGD i środki 
finansowe z puli na lata 2007- 2013. 
Mamy kolejną perspektywę i środki 
na lata 2014- 2020 i nie możemy sobie 
pozwolić – podobnie jak Gmina Dębno 
- na tak nierówne traktowanie nas. Ilu 
mamy mieszkańców? Ile do tej pory 
wydaliśmy pieniędzy w formie składek 

na utrzymanie LGD, a ile otrzymaliśmy 
środków? Nie było to wynikiem złych, 
czy małej ilości składanych wniosków 
lecz efektem prostej arytmetyki podczas 
głosowań w radzie „Kwartetu...”, w któ-
rej mieliśmy mniejszość. W mojej ocenie 
nie bez znaczenia jest również fakt, iż w 
5-cioleciu chcieliśmy te niesprawiedliwe 
relacje zmienić, ale brakowało dobrej 
woli ze strony dotychczasowych partne-
rów. Obaj radni podkreślają, że kierują 
się przede wszystkim rachunkiem eko-
nomicznym i interesem mieszkańców 
gminy Brzesko. 

Trudno nie zgodzić się z ich argu-
mentami. Zasady członkostwa w LGD 
są takie, że każda należąca do niej 
gmina opłaca roczną stawkę w wyso-
kości zależnej od liczby mieszkańców. 
Przelicznik jest prosty – jedna złotówka 
za jednego mieszkańca. Łatwo obli-
czyć, że licząca nieco ponad 36 tysięcy 
mieszkańców gmina Brzesko każdego 
roku wpłaca składkę większą niż trzy 
pozostałe gminy (Borzęcin – ok. 8,5 
tysiąca, Dębno – ok. 14 tysięcy i Radłów 
– ok. 9,8 tysiąca) łącznie. Mało tego 
– od liczby mieszkańców należących 
do obszaru działania danej Lokalnej 
Grupy Działania zależy wysokość puli 
przyznanych centralnie dotacji do po-
działu na realizowane przedsięwzięcia. 
Liczba mieszkańców gminy Brzesko (w 
pierwszej kolejności) i gminy Dębno (w 
drugiej) powoduje, że aż 73 procent tej 
dotacji LGD „Kwartet na Przedgórzu” 
im właśnie zawdzięcza. Wydawać by 
się mogło, że to właśnie gminy Brzesko 
i Dębno (i ich mieszkańcy) powinny po-
winny najwięcej uszczknąć z tego finan-
sowego tortu, tymczasem tak nie jest.  

Z lektury specjalnego wydawnictwa 
opisującego dokonania LGD „Kwartet 
na Przedgórzu” dowiedzieć się można, 
że do tej pory projekty realizowane przez 
gminę Brzesko i jej mieszkańców zostały 
dofinansowane przez gminę Brzesko 
kwotą 871 233,43 zł. Nie jest to kwota 
porażająca, jeśli przyjrzeć się, na jaką 
kwotę dofinansowanie w tym samym 
czasie otrzymały gminy Borzęcin i Ra-
dłów – obie po blisko 2 miliony złotych. 
Na tym tle gmina Dębno z półmiliono-
wymi dotacjami wypada blado. Można 
więc zgodzić się z tezą, że korzyści gminy 
Brzesko są niewspółmierne do nakła-
dów. Inna sprawa, że nie mamy wiedzy 
na temat, w jaki sposób przebiegały 
procedury, których efektem było za-
twierdzenie lub odrzucenie wniosków o 
dofinansowanie. Można też zastanawiać 
się, na ile etyczne jest przyznawanie do-

tacji na wydanie dwóch książek (łączna 
kwota dofinansowania wynosi 43 250 
zł), których współautorem jest Marek 
Latasiewicz, kierownik Biura Stowarzy-
szenia „Kwartet na Przedgórzu”.  

 Do niedawna zarząd LGD „Kwartet 
na Przedgórzu” składał się z siedmiu 
osób. Borzęcin reprezentowany był 
przez trzy osoby, Radłów przez dwie, 
a Brzesko i Dębno miały po jednym 
przedstawicielu. Proporcje dość dziwne, 
jeśli wziąć pod uwagę wkłady finansowe 
poszczególnych gmin. Paradoksalne, 
że licząca najmniej mieszkańców (a 
więc ponosząca najmniejsze nakłady 
finansowe) gmina Borzęcin miała (i 
ma) w tym Stowarzyszeniu uprzywi-
lejowaną pozycję – najwięcej członków 
w zarządzie, siedziba na terenie gminy, 
przewodniczący zarządu z gminy Bo-
rzęcin. W związku z tym brzescy sa-
morządowcy przystąpili do trwających 
kilka miesięcy rozmów, podczas których 
dążyli do przeforsowania dwóch postu-
latów – zmniejszenia wysokości składki 
członkowskiej i do proporcjonalnych 
zmian w zarządzie. Udało się doprowa-
dzić do zwiększenia składu zarządu do 
10 osób, dzięki czemu gminę Brzesko 
reprezentują aktualnie cztery osoby. 
Do zmian miało dojść również w radzie 
„Kwartetu...”, gdzie gminę Brzesko 
miało reprezentować 5 przedstawicieli, 
gminę Dębno 4 przedstawicieli, a Gminy 
Radłów i Borzęcin po 3 przedstawicieli. 
Rzecz w tym, że podczas głosowania 
nad nowym składem zarządu doszło 
do złamania wcześniejszych ustaleń, 
co wywołało niezadowolenie brzeskich 
negocjatorów.

- Dążyliśmy do tego, żeby gmina 
Brzesko miała mocniejszą, niż do 
tej pory, pozycję, w Stowarzyszeniu. 
Temu służyły spotkania i konsultacje 
prowadzone w ostatnich miesiącach. 
Jak widać, nie do końca nam się to 
udało – mówi Grzegorz Wawryka, który 
podczas marcowej sesji Rady Miejskiej 
przestrzegał - Niezależnie od tego, jaką 
Rada podejmie decyzję, w każdym z 
tych rozdań jesteśmy gminą największą. 
Ani jedna z tych LGD nie będzie bez 
nas istnieć.

Całkiem możliwe więc, że osta-
tecznie gminy Brzesko i Dębno, której 
władze również nie są zadowolone z 
dotychczasowej współpracy z „Kwarte-
tem...” utworzą odrębną Lokalną Grupę 
Działania. Takiego rozwiązania nie 
wyklucza Krzysztof Ojczyk. 

- Razem z gminą Dębno tworzyli-
byśmy Grupę liczącą nieco ponad 50 
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Radni miejscy podjęli decyzję 
o przystąpieniu do osłonowego 
programu „Pierwszy dzwonek”, 
w ramach którego gmina otrzyma 
dotację na udzielenie finansowej 
pomocy dla uczniów z wielo-
dzietnych rodzin 3+, w zakresie 
zwiększenia ich edukacyjnych 
szans w roku szkolnym 2015/2016. 
Uchwała w tej sprawie została 
podjęta podczas sesji Rady Miej-
skiej, która odbyła się 9 czerwca 
br. 

Wsparcie przeznaczone będzie na 
dofinansowanie zakupów artykułów 

święto szkoły w Buczu

szkolnych (w pierwszej kolejności 
podręczników) dla uczniów z rodzin 
3+, w których przynajmniej jedno 
dziecko uczęszcza do szkoły pod-
stawowej, ponadgimnazjalnej lub 
gimnazjum. Pomocą objęty zostanie 
każdy taki uczeń lub student do 24 
roku życia (w przypadku ucznia nie-
pełnosprawnego limit wieku wynosi 
25 lat). Pomoc w wysokości 150 zło-
tych dla ucznia (przed poniesieniem 
kosztów przez wnioskodawcę lub jako 
refundacja) będzie udzielana tym 
rodzinom, w których dochód na jed-
ną osobę nie przekroczy 150 procent 

kryterium dochodowego, czyli 684 
złotych na osobę. Refundowane będą 
zakupy poczynione w okresie od 1 
czerwca do 30 września br.   

Program w całości realizowany 
przez Województwo Małopolskie 
na podstawie zawartej z gminą 
Brzesko umowy. Odpowiedzialny za 
realizację projektu będzie MOPS. 
Każdy wniosek będzie dokładnie 
analizowany nawet po przyznaniu 
wsparcia. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości wnioskodawca, któ-
ry otrzyma dotację, będzie musiał ją 
zwrócić. PRUD     

tysięcy mieszkańców. To całkiem 
pokaźna liczba, jeśli wziąć pod uwa-
gę, że zgodnie z przepisami takie 
stowarzyszenia powinny liczyć od 
30 do 150 tysięcy mieszkańców. I 
w końcu obie gminy miałyby wpływ 

na podział środków przy rozpatry-
waniu wniosków o dofinansowanie 
– kwituje przewodniczący Rady 
Miejskiej. 

Oznaczałoby to, że gminy Borzę-
cin i Radłów, które pozostałyby w 

1 czerwca 1915 roku w  kamienicy 
przy ul. Koszykowej 20 urodził się  
Jan Twardowski – ksiądz, poeta. 
,,Przyjaciel Boga, człowieka i natury”. 
Pisał piękne wiersze. „Uczył mądrej 
życzliwości. pokory, wiary i patrioty-
zmu” , Kawaler Orderu Uśmiechu. 
Cztery lata temu Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Buczu przyjęła 
imię Księdza Jana Twardowskie-
go. Setna rocznica urodzin księdza 
stanowiła znakomitą okazję do prze-
niesienia fenomenu poezji i postaci 
ks. Twardowskiego w przestrzeń 
społeczną, jak również do refleksji 
nad twórczością Księdza Poety. Temu 
celowi służył spektakl Miłość na 
podstawie wierszy ks. Twardowskie-
go, który zaprezentowali uczniowie 
szkoły pod przewodnictwem nauczy-
cieli w kościele parafialnym w Buczu. 
 (...)” Wiersze ocalają to, co podeptane. 

„Kwartecie...” (a raczej „Duecie...”), 
ze swoją liczbą niewiele ponad 18 
tysięcy mieszkańców, a więc zdecy-
dowanie mniejszą od 30-tysięcznego 
minimum, musiałyby swoje Stowa-
rzyszenie rozwiązać.              PRUD

Pierwszy dzwonek

Odeszli w maju:
Krzysztof Chamioło (52) – Brzesko
Maria Ciemięga (93) – Brzesko
Genowefa Duda (76) – Brzesko
Barbara Dymek (68) – Brzesko
Tadeusz Gajewski (75) – Jasień
Stanisław Kądziołka (67) – Szczepanów
Teresa Kramer (63) – Brzesko

Janina Kurek (69) – Poręba Spytkowska
Wincenty Kusiak (60) – Okocim
Maria Maj (92) – Brzesko
Stanisława Martyka (81) – Bucze
Zofia Nazimek (90) – Jasień
Władysław Nowak (70) – Brzesko
Zofia Pabijan (90) – Jasień
Halina Palej (60) – Jasień

Mario Pappalardo (49) – Brzesko
Zbigniew Pietrucha (64) – Brzesko
Helena Pośladek (83) – Brzesko
Małgorzata Stano (62) – Jadowniki
Marek Stec (75) – Brzesko
Stefania Szuba (73) – Okocim
Lucyna Tekiela  (58) – Bucze

W dobie komputerów i techniki 
objawiają się jako coś ludzkiego, 
serdecznego, co nie jest zatrute nie-
nawiścią, złością, sporami. Wnoszą 

ład i harmonię” - pisał o poezji ks. 
Jan Twardowski.         
    E.F, M.G
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Xiii aukcja prac WTz w Brzesku
10 czerwca 2015 r. w Regionalnym 
Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w 
Brzesku, odbyła się XIII Aukcja prac 
naszych podopiecznych. Spotkanie 
rozpoczął Kierownik WTZ Brzesko – 
Edward Pabian. Serdecznie przywitał 
zebranych gości, podziękował za 
liczne przybycie rodzicom i opiekunom 
uczestników, władzom samorządowym, 
Zarządowi Stowarzyszenia „Ostoja”, 
przedstawicielom firmy ABM z 
Krakowa, lokalnym przedsiębiorcom, 
uczniom z Gimnazjum nr 2. Goście 
najpierw obejrzeli „Bajkę o Smoku 
i o Kraku, i o tym jak powstał 
Kraków”, zaprezentowaną w nowej, 
uwspółcześnionej wersji. Niecodzienna 
gra aktorska, pięknie zaśpiewane 
piosenki, bogata scenografia, oraz 
przygotowane stroje sprawiły, że było 
to niezwykłe przedstawienie, gorąco 
przyjęte przez publiczność. Następnie 
wszyscy udali się do sali wystawowej 
biblioteki, gdzie można było zobaczyć 
bogatą wystawę prac, wykonanych 
w warsztatowych pracowniach: 
ceramicznej, plastycznej, krawieckiej, 
rysunku na szkle i witrażu, rękodzieła 
artystycznego, metaloplastyki oraz 
pracowni stolarskiej. 
 Dziękujemy wszystkim 
osobom, które obecne były w tym 
szczególnym dla brzeskiego warsztatu 
dniu i aktywnie włączyły się w aukcję 
prac oraz zakupiły obrazy podczas wolnej 
sprzedaży. Takiej atmosfery podczas 
licytacji jeszcze nie było. Najwyżej 
wylicytowaną pracą była figura 
ceramiczna św. Jakuba Pielgrzyma, 
autorstwa Łukasza Kołodzieja, którą za 
cenę 650 zł zakupił burmistrz Brzeska 
– Grzegorz Wawryka. Równie wysoką 
cenę 560 zł, osiągnął obraz „Chwila 
zadumy – Jan Paweł II” wyszywany 
haftem krzyżykowym przez Kingę 
Maklas. Obraz ostatecznie trafił do 
rąk Anny Gaudnik. Gorąca atmosfera 
towarzyszyła także licytacji obrazu 
„Czuwający Anioł” namalowanego 
przez Stanisława Gnylę. Za cenę 510 
zł , zakupiła go Mirosława Morawska 
- Prezes Zarządu ABM z Krakowa, 
która wylicytowała także, za cenę 400 zł 
obraz „Pelikany”, namalowany farbami 
witrażowymi przez Ewę Małotę. Dużym 
powodzeniem cieszyły się także prace 
z ceramiki, „Trzy kucharki” wykonane 
przez Natalię Legutko i Annę Gołąb, 
za cenę 400 zł zakupiła Pani Barbara 
Janusz – członek Stowarzyszenia 
„Ostoja. Za kwotę 400 zł wylicytowany 
został także obraz „Nocna opowieść” 

Andrzeja Dziedzica, który kupił Marian 
Tomala – Właściciel Gospodarstwa 
Rybackiego z Przyborowa.
 Zarówno w trakcie licytacji, jak 
i w wolnej sprzedaży zebrano 11 tysięcy 
złotych. To dowód na to, że twórczość 
artystyczna osób niepełnosprawnych 
cieszy się niesłabnącą popularnością i 
ma swoich licznych odbiorców. Jest to 
ogromne docenienie, często mozolnej 
i wielogodzinnej pracy uczestników 
brzeskiego warsztatu i jednocześnie 
źródło motywacji do dalszej pracy – 
co podkreślali po zakończonej aukcji 
autorzy najwyżej wylicytowanych prac. 
Tworzenie prac plastycznych i udział w 
różnych formach terapii zajęciowej, to 
nie tylko forma rehabilitacji zawodowej, 
ale specjalna forma dialogu ze 
światem ludzi pełnosprawnych. Osoby 
niepełnosprawne, które na co dzień 
borykają się z zaspokajaniem 
najbardziej podstawowych potrzeb, 
jednocześnie potrafią tworzyć rzeczy 
zaskakujące swym pięknem. W takich 
chwilach jak aukcja i licytacja, mogą 
poczuć prawdziwą dumę, radość i 
wielką satysfakcję z dobrze wykonanej 
pracy.
 Szczególne podziękowania 
kierujemy pod adresem pani Mirosławie 
Morawskiej - Prezes Zarządu ABM 
z Krakowa, firmy zatrudniającej 
osoby niepełnosprawne, która była 
najaktywniejszą osoba podczas aukcji. 
Dziękujemy także burmistrzowi 
Brzeska – Grzegorzowi Wawryce, 
Grzegorzowi Popieli - Prezesowi 
Zarządu Przedsiębiorstwa „Granit”, 
Annie Gaudnik, Marianowi Tomali 
-  właścicielowi Gospodarstwa 
Rybackiego, Skarbnik Stowarzyszenia 
„Osto ja ”  Urszu l i  Majmurek , 
Elżbiecie Ogar - właścicielce firmy 
Frutoland, Barbarze Janusz – 

członkowi Stowarzyszenia „Ostoja”, 
Z-cy Dyrektora SPZOZ w Brzesku 
- Adamowi Smołusze, Andrzejowi 
Niedzielskiemu – Dyrektorowi firmy 
ABM, Janinie Górskiej, Mirosławowi 
Bednarskiemu, Rencie Gawendzie, 
Annie Zydroń, Jolancie Majerskiej, 
Annie Drąg, nauczycielom i uczniom 
z Publicznego Gimnazjum nr 2 w 
Brzesku oraz wszystkim, którzy w tym 
szczególnym dniu byli z nami.
 Dziękujemy gospodarzom 
RCKB - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej - Marii Marek, 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
- Małgorzacie Cuber, a także Łukaszowi 
Kornasiowi za poprowadzenie aukcji. 
Wielką pomoc w organizacji imprezy 
zaoferowali Państwo Aleksandra i 
Ryszard Dziedzicowie z Brzeskiej 
Oficyny Wydawniczej ,  którzy 
nieodpłatnie wydrukowali zaproszenia 
i plakaty.                                       WTZ
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Zdecydowana większość miesz-
kańców gminy Brzesko, którzy 
wzięli udział w drugiej turze 
prezydenckich wyborów, posta-
wiła na Andrzeja Dudę, co dało 
mu poparcie wynoszące 65,72 
procent. Jeszce większe poparcie 
zanotował prezydent elekt w po-
wiecie brzeskim – aż 71,27 procent 
głosów. Frekwencja wyborcza 
w gminie wyniosła 56,32 procent 
i była nieco wyższa niż w powiecie 
(55,95 procent) i całym kraju (55,34 
procent), ale za to niższa niż w Ma-

Wybraliśmy andrzeja dudę
łopolsce (58,88 pro-
cent). Najwyższą 
frekwencję w po-
wiecie zanotowano 
w gminie Iwkowa 
(62,45), a najniższą 
w gminie Szczuro-
wa (46,91).  

W gminie Brzesko 
Andrzej Duda zdecy-
dowanie więcej zwo-
lenników ma w so-
łectwach, w których 
głosowało na niego 

Procentowe poparcie dla kandydatów na prezydenta RP w gminie 
Brzesko – II tura
Nr obwodu Siedziba Andrzej Duda Bronisław Komorowski
1 Brzesko, ul. Ogrodowa (PP nr 4) 57,38 42,62
2 Brzesko, ul. Kościuszki 7 (stary ratusz) 58,45 41,55
3 Brzesko, ul. Okocimska (MZGM) 60,86 39,14
4 Brzesko, ul. Browarna (kręgielnia BOSiR) 52,23 47,77
5 Brzesko, ul. Solskiego (RPWiK) 60,07 39,93
6 Brzesko, ul. Głowackiego (PG nr 1) 57,16 42,84
7 Brzesko, ul. Legionów Piłsudskiego (SP nr 3) 58,65 41,35
8 Brzesko, ul. Legionów Piłsudskiego (SP nr 3) 63,41 36,59
9 Brzesko, ul. Królowej Jadwigi (SP nr 2) 55,49 44,51
10 Brzesko, ul. Królowej Jadwigi (SP nr 2) 60,75 39,25
11 Brzesko, ul. Czarnowiejska (PG nr 2) 59,54 40,46
12 Jasień, ul. Zielna (SP) 72,49 27,51
13 Jasień, ul. Zielna (SP) 71,79 28,21
14 Bucze, ul. Okulicka (SP) 82,14 17,86
15 Jadowniki, ul. Szkolna (PG) 72,35 27,65
16 Jadowniki, ul. Krakowska (Dom Ludowy) 67,75 32,25
17 Jadowniki, ul. św. Prokopa (SP nr 1) 71,58 28,42
18 Okocim, ul. Goetzów Okocimskich (Dom Ludowy) 63,06 36,94
19 Poręba Spytkowska, ul. Kasztelana Spytka (SP) 77,51 22,49
20 Mokrzyska, ul. Kościelna (GOSiR) 74,01 25,99
21 Mokrzyska, ul. Wiślana (SP) 69,4 30,6
22 Szczepanów, ul. św. Stanisława (Dom Pielgrzyma) 72,38 27,62
23 Sterkowiec, ul. Sosnowa (Dom Kultury) 75,2 24,8
24 Brzesko, ul. Kościuszki (SP ZOZ) 73,53 26,47
25 Brzesko, ul. Kościuszki (ZOL) 57,14 42,86
Gmina 65,72 34,28

Procentowe poparcie dla kandydatów na prezydenta RP 
w gminach powiatu brzeskiego – II tura
Gmina Andrzej Duda Bronisław Komorowski 
Borzęcin 73,76 26,24
Brzesko 65,72 34,28
Czchów 74,03 25,97
Dębno 73,06 26,94
Gnojnik 78,54 21,46
Iwkowa 81,54 18,46
Szczurowa 71,85 28,15
Powiat 71,27 28,73

58,74 procent wyborców (najwięcej 
w Buczu – 82,14 procent). W samym 
Brzesku to poparcie dla prezydenta 
elekta wyniosło 58,74 procent (naj-
mniejsze na osiedlu Browarna – 52,23 
procent). Nowy prezydent zwyciężył 
jednak pewnie we wszystkich 25 ob-
wodach. 

Jeśli chodzi o powiat brzeski, to we 
wszystkich sześciu gminach Andrzej 
Duda uzyskał większe poparcie niż 
w gminie Brzesko, największe w gmi-
nie Iwkowa, bo aż 81,54 procent. Re-
kord padł w Porąbce Iwkowskiej, gdzie 
na kandydata popieranego przez Prawo 
i Sprawiedliwość głosowało aż 88,09 
procent wyborców. Skąd taki sukces 
Andrzeja Dudy w tej gminie? Edward 
Czesak tłumaczy to tym, że społeczeń-
stwo gminy Iwkowa już od wielu lat 
wykazuje pro-PiS-owskie sympatie. 
Był jeden obwód w powiecie brzeskim, 
gdzie Andrzej Duda zdobył 100 procent 
głosów. Było tak w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Porąbce Uszewskiej, jednak 
z uwagi na to, że głosowało tutaj tylko 
26 osób, za bardziej miarodajny uważa-
my uzyskany przez nowego prezydenta 
w Porąbce Iwkowskiej. 

Wśród 63 obwodów powiatu brze-
skiego znalazł się tylko jeden, w którym 
większe poparcie uzyskał Bronisław 
Komorowski. Było to w Górce (gmina 
Szczurowa), gdzie ustępującego prezy-
denta poparło 50,65 procent wyborców, 
a jego przewaga nad rywalem wynosiła 
2 głosy (78:76).                         EMIL

W 2009 r. podczas VIII Diecezjalnego 
Święta Chleba Andrzej Duda 
reprezentował w Brzesku prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, który objął 
honorowy patronat nad tą imprezą. 
Na zdjęciu z bp. Wiktorem Skworcem. 
fot. arch Cechu Rzemieślników oraz 
Małych i Średnich Przedsiębiorców 
w Brzesku
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W politycznym życiu pojawił się 
w 1998 roku, kiedy to został przewodni-
czącym brzeskiej Rady Miejskiej. Czte-
ry lata później bez powodzenia ubiegał 
się o urząd burmistrza. Uzyskał wtedy 
1 561 głosów, przegrywając z pierwszej 
turze z Józefem Kaczmarczykiem (2 
321 głosów) i Janem Musiałem (5 208). 
Kiedy wydawało się, że definitywnie 
wycofał się z polityki, w 2005 roku za-
skoczył wszystkich skutecznie startując 
do Sejmu RP. Uzyskał wtedy 7 529 
głosy. Dwa lata później ponownie został 
posłem RP z poparciem wynoszącym 
już 17944 głosy. W 2011 roku, w kolej-
nych wyborach parlamentarnych, to 
poparcie wyniosło już 18 787 głosów, co 
było drugim wynikiem w okręgu (lep-
szy rezultat osiągnął tylko Aleksander 
Grad). W ubiegłym roku poparło go 
14 784 wyborców, kiedy wystartował 
w wyborach do Europarlamentu. Osta-
tecznie, po tym jak Andrzej Duda został 
prezydentem RP, mandat europosła 
otrzymał. Z Edwardem Czesakiem 
spotkaliśmy się 29 maja br. w jego 
brzeskim biurze poselskim. 

Panie pośle, czy po przegra-
nych w 2002 roku wyborach na 
burmistrza Brzeska nie myślał Pan 
o odejściu od polityki? Z lokalnego 
życia politycznego na pewien czas 
Pan zniknął. 

Proszę zwrócić uwagę, że kiedy 
startowałem w wyborach na burmi-
strza, nie asekurowałem się równoległą 
kandydaturą na radnego. Oznacza to, 
że miałem określoną koncepcję za-
rządzania gminą i chciałem ją wcielić 
w życie. Wyszedłem z założenia, że 
albo wygram wybory i będę pracować 
z nową radą, albo przegram i nie będę 
„przeszkadzać”. Już wtedy byłem 
popierany przez Prawo i Sprawiedli-
wość i zaraz po wyborach zostałem 
pełnomocnikiem tego ugrupowania na 
powiat brzeski. Mało kto wie, że już 
w 2001 roku PiS zaproponowało mi 
kandydowanie w wyborach do Sejmu 
RP. Odmówiłem, bo postanowiłem 
dokończyć kadencję przewodniczącego 
Rady Miejskiej. 

W wyborach do Europarlamen-
tu startował Pan dwa razy, dwu-
krotnie „ocierając” się o mandat. 

W 2009 roku startowałem z czwar-
tego miejsca i uzyskałem piąty wynik 
na liście. W zeszłym roku z ostatniego 
miejsca na liście uzyskałem czwarty 

Przed podróżą do Brukseli – 
rozmowa z europosłem edwardem Czesakiem

wynik. W obu przypadkach kandydo-
wałem także, aby pomóc „drużynie” 
osiągnąć jak najlepszy wynik, licząc na 
poparcie w swoim regionie. 

Jak Pan spędził niedzielę 24 
maja? Zapewne kibicował Pan „po-
dwójnie”, bo w przypadku zwycię-
stwa Andrzeja Dudy otwierała się 
przed Panem droga do Brukseli.

To oczywiste, że byłem w Warsza-
wie na wieczorze wyborczym w tłumie  
popierających Andrzeja Dudę. Kiedy 
się z nim spotkałem rano w Krakowie 
podczas głosowania, zażartowałem na-
wet: „Przyjechałem dopilnować, żebyś 
dobrze zagłosował”. Tak, kibicowałem 
mu, ale bynajmniej nie z osobistych 
pobudek. W końcu byłem członkiem 
ogólnokrajowego sztabu wyborczego 
kandydata Prawa i Sprawiedliwości, 
z którym – co zrozumiałe – się utożsa-
miam. O Brukseli wtedy w ogóle nie 
myślałem. W Warszawie byłem także 
z dwóch ważnych powodów. Towarzy-
szyłem kiedyś Lechowi Kaczyńskiemu 
w jego wieczorze wyborczym zakoń-
czonym sukcesem. Dlaczego miałoby 
mnie tam zabraknąć teraz. Ponadto 
już nazajutrz czekały mnie obowiązki 
poselskie. 

W powiecie brzeskim Andrzej 
Duda uzyskał bardzo dobry wy-
nik. Czy jest w tym również Pana 
zasługa?

Po pierwszej turze były cztery okrę-
gi wyborcze w kraju, w których Andrzej 
Duda uzyskał ponad 50-procentowe 
poparcie. Wśród nich był także okręg 
tarnowski. Tydzień później spotkałem 
się w Krakowie z Jarosławem Ka-
czyńskim, który powiedział mi, że aby 
wygrać, to w takich okręgach trzeba 
osiągać 70 procent. Przed wyborami 
wykonaliśmy mrówczą pracę. Posta-
wiono przed nami zebranie w naszym 
okręgu 30 tysięcy podpisów poparcia 
dla kandydata PiS. Zebraliśmy ich 
ponad 200 tysięcy w Małopolsce. To 
był wyznacznik i sygnał nadchodzących 
zmian. 

Ten sukces to zwycięstwo partii 
czy samego kandydata?

Kluczową rolę odegrał oczywiście 
sam kandydat, ale niepodważalne są 
też zasługi Jarosława Kaczyńskiego. To 
on „wymyślił” Andrzeja Dudę, on namó-
wił Beatę Szydło, żeby została szefową 
sztabu wyborczego. Zadysponował też, 
żeby uruchomić bezpośrednie kontakty 

z ludźmi. Od początku wiedzieliśmy, że 
Andrzej Duda to dobry kandydat. Na 
jego korzyść przemawiają akademickie 
pochodzenie, doświadczenie prawnicze 
i parlamentarne, wcześniejsza praca 
w rządzie i w kancelarii prezydenta 
RP. Jest znakomitym mówcą. Potrafi 
zachować spokój, nie ulegać emocjom. 
Ma jasno określoną wizję i sporą intu-
icję. Kiedy mówi o potrzebach zmian, 
nie czyni tego na potrzeby kampanii, 
on o nich cały czas myśli.

A co Pan powie o ustępującym 
prezydencie? 

Nie tylko ja uważam, że był to 
jeden z najgorszych marszałków Sej-
mu RP, skorym do kłótni i awantur. 
W porównaniu na przykład z Jerzym 
Wenderlichem, który swoje obowiązki 
wykonuje „z wdziękiem”, Komorowski 
robił to samo siermiężnie. Jako Pre-
zydent zachowywał się jak notariusz 
Platformy Obywatelskiej. Podpisywał 
ustawy, przeciw którym protestowało 
miliony Polaków. Był mało aktywny. 
Jego i Platformę Obywatelską gubi 
pycha. Afery zamiatane przez nich pod 
dywan odbijają się wszystkim czkawką. 

Czy obietnice Andrzeja Dudy 
są realne? Bronisław Komorow-
ski podczas telewizyjnych debat 
wytknął mu, że na ich spełnienie 
musiałby dysponować budżetem 
rzędu 215 miliardów złotych.   

Szkoda, ze Bronisław Komorow-
ski nie rozliczył rządów PO i PSL za 
wszystkie obietnice Donalda Tuska. 
Zapomnieliśmy o nich? Co do założeń 
programowych Andrzeja Dudy, jeśli te 
wspomniane 215 miliardów podzielić 
na 5 lat kadencji, to da się to wszystko 
udźwignąć. Pieniądze się znajdą. Po 
pierwsze – trzeba opodatkować banki 
i hipermarkety. Nie znajduję powodów 
abyśmy mieli tego nie zrobić. Dlaczego 
polscy przedsiębiorcy mają być gorzej 
traktowani? Po drugie – musimy 
uszczelnić system podatkowy. Tra-
cimy miliardy złotych na złym jego 
funkcjonowaniu. Po trzecie – kwestia 
najważniejsza – głośno mówimy, że 
trzeba pobudzić polską gospodarkę. 
Chcemy inwestować w rozwój, w polski 
przemysł, w polskie firmy. To wpłynie 
na wzrost gospodarczy i przełoży się 
na wzrost dochodów państwa. To 
wszystko da się zrobić. Trzeba tylko 
kompetentnej i odpowiedzialnej wła-
dzy, która o Polsce myśli nie przez 
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pryzmat własnych karier i ambicji ale 
jako o dobru wspólnym i służbie oby-
watelom. To oczywiste, że przy rządzie 
w takiej konfiguracji jak obecna, nie 
będzie to łatwe. Możemy jednak liczyć 
na poparcie coraz to liczniejszych śro-
dowisk. Stoją za nami między innymi 
Solidarność i OPZZ, w drugiej turze 
popierał nas nawet SLD. 

Czy uda się wrócić do modelu 
emeryta w wieku 65 lat?

To jest nasz program wyborczy. 
Może nie wszystko będzie możliwe do 
zrealizowania w szybkim czasie, bo do 
tego potrzebny jest sprzyjający pre-
zydentowi rząd. Jeżeli rządzić będzie 
Prawo i Sprawiedliwość, tzw. reforma 
emerytalna wydłużająca wiek pracy 
zostanie cofnięta. Wielokrotnie to obie-
cywaliśmy i słowa dotrzymamy.

W Pana przypadku problemu 
nie ma, bo przecież dla europosła 
emerytalna cezura wynosi 63 lata. 

Faktycznie (śmiech). Zawsze mó-
wiłem o potrzebie wprowadzenia 
kadencyjności w życiu publicznym. 
Mało tego, ludzie na temat tego, co 
sądzą o kadencyjności, wypowiedzieli 
się podczas ostatnich wyborów pre-
zydenckich. Wystarczy zapoznać się 

choćby z wypowiedziami na ten temat 
Jerzego Stępnia, byłego prezesa Trybu-
nału Konstytucyjnego. W samorządach 
lokalnych ograniczenie kadencyjności 
jest konieczne. Zgadza się z tym wielu 
samorządowców. Moja opinia jest taka: 
dla burmistrza maksymalnie dwie 
kadencje, potem jedna kadencja prze-
rwy, później ewentualnie jeszcze jedna 
i koniec. Z tym, że kadencja powinna 
wtedy trwać pięć lat.

A co Pan sądzi o JOW-ach?
Jesteśmy temu programowo prze-

ciwni, ale widzimy potrzebę rozmowy 
na ten temat ze społeczeństwem. 
Obawiamy się, ze wprowadzenie tzw. 
JOW-ów nie tyle pomoże odpartyjnić 
polska politykę, co raczej doprowadzi 
do jeszcze większego jej zabetonowa-
nia. Popatrzmy, co stało się niedawno 
w Wielkiej Brytanii. Tam jednomanda-
towe okręgi wyborcze istnieją. Skutek 
jest taki, że najwięcej korzyści uzyskały 
dwie największe partie, a miliony 
głosów oddanych na mniejsze ugrupo-
wania zostały zmarnowane. Spójrzmy 
na polski senat. Tu obowiązują JOW-y 
i mamy tylko jednego niezależne-
go formalnie senatora. Jako Prawo 
i Sprawiedliwość widzimy potrzebę 

odpartyjnienia polskiej sceny politycz-
nej. Jednak naszym zdaniem JOW-y 
nie są narzędziem, które na to pozwoli. 
Obawiamy się, że wręcz odniesie to 
przeciwny skutek. Jak powiedziałem 
wcześniej – chcemy jednak o tym roz-
mawiać. Jeżeli już musielibyśmy tu 
coś zmienić, to dopuszczamy do myśli 
okręgi łączone.

Czy z faktu, iż zostanie Pan 
europosłem, gmina Brzesko może 
liczyć na jakieś korzyści?

Ja osobiście nigdy nie zapomnę, 
gdzie się wychowałem i gdzie spędziłem 
większość swojego życia. Tu są moi 
wyborcy i do Brukseli idę ich reprezen-
tować. Oczywiście – europoseł działa 
na obszarach bardziej globalnych niż 
lokalne środowiska, ale te globalne 
procesy wpływają na lokalne sprawy. 
Chcę bronić polskiego przemysłu. 
Wszyscy wiemy co to oznacza dla ziemi 
tarnowskiej. Chcę wyrównywać szanse 
rolników. Z tego też przecież zdajemy 
sobie sprawę. Są do wykorzystania 
pieniądze unijne i region tarnowski 
musi z nich skorzystać. Jest wiele do 
zrobienia, a ja zobowiązuje się, że będę 
pracował najlepiej, jak potrafię.

Rozmawiał PRUD              

26 maja Brzeskie Towarzystwo Gryf 
zorganizowało w Pałacu Goetzów 
Okocimskich spotkanie poświęcone 
historii rodziny Goetzów i założeniu 
Browaru Okocim. Okazją podjęcia 
tej tematyki spotkania był przy-
padający w kwietniu br. jubileusz 
170-lecia założenia browaru, oraz 
wydanie przez Towarzystwo reprin-
tu unikalnej książki drukowanej na 
prawach manuskryptu w 1929r. Pa-
tronem wydania reprintu tej książki 
i współsponsorem spotkania była 
spółka Carlsberg Polska. Tytuł dzieła 
pozostał taki sam – „Ku pamięci po-
tomków Jana Goetza Okocimskiego”, 
jej ówczesny nakład nie przekraczał 
pięćdziesięciu egzemplarzy i był 
przeznaczony tylko dla rodziny i 
najbliższych.

W barokowym holu Pałacu spo-
tkało się ponad 250 osób, spośród 
których należy wymienić władze 
miasta i powiatu, członków Towarzy-
stwa Miłośników Okocimia, słuchaczy 
Brzeskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, przedstawicieli zarządu 
Carlsberg Polska, dyrekcji Browa-
ru Okocim oraz jego pracowników. 
Środowisko akademickie Krakowa 

reprint manusryptu Goetzów
reprezentowali rektor Uniwersytetu 
Rolniczego – prof. Włodzimierz Sady, 
dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej– 
prof. Zdzisław Pietrzyk, były rektor 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej– 
prof. Feliks Kiryk (który jest współ-
autorem opracowania monografii 
„Brzesko, Dzieje miasta i regionu”). 
W części historyczno- edukacyjnej 
spotkania Jerzy Wyczesany przed-
stawił krótką historię i działalność 
Rodziny Goetzów Okocimskich, oraz 
założenia i rozwoju Browaru do II 
Wojny Światowej. Okres wojenny i 
lata następne widziane oczami pra-
cownika Browaru, jego dyrektora i 

la Rojek, która z akompaniującą jej 
Magdaleną Shoppa stworzyła klimat 
tamtych lat, kiedy to Goetzowie 
przebywali w galicyjskim Okocimiu. 
Na zakończenie spotkania uczestni-
cy zostali zaproszeni na degustację 
okocimskiego piwa. Właściciel Pałacu 
Zbigniew Urban umożliwił również 
zwiedzenie części odrestaurowanych 
pomieszczeń: sypialni Barona, bi-
blioteki, kaplicy oraz tzw. korytarza 
myśliwskiego. W ocenie wielu uczest-
ników spotkania, była to wielka uczta 
duchowa, którą będą pamiętać przez 
wiele następnych lat. Taką opinię wy-
rażali szczególnie ci, którzy podczas 
nauki w szkole średniej spędzili w 
pomieszczeniach tego pałacu najpięk-
niejsze lata swojego dorastania. red.

później prezesa zarządu 
przedstawił Mieczysław 
Mietła. Krótką histo-
rię odnalezienia starej 
książki o Goetzach z 
1929r. i wydania jej re-
printu z uzupełnieniem 
o kalendarium obejmu-
jącym czasy do dnia 
dzisiejszego przedstawił 
Janusz Gawlik. Do Pa-
łacu Goetzów przybyła 
solistka wiedeńskiej 
opery i operetki Urszu-

fot. P. Duda
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W dniach od 12-14 maja w Regional-
nym Centrum Kulturalno Bibliotecz-
nym w Brzesku już po raz czwarty 
odbyły się Konfrontacje Teatrów 
Dzieci i Młodzieży „Teatralne lustra”. 
Organizatorem wydarzenia, podczas 
którego prezentowane są dokonania 
artystyczne teatrów dziecięcych i 
młodzieżowych, było Małopolskie Cen-
trum Kultury Sokół w Nowym Sączu - 
Biuro Organizacyjne w Tarnowie oraz 
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku. 

Podczas trzech dni przed licznie 
zgromadzoną publicznością zaprezen-
towało się 31 zespołów: 22 w kategorii 
teatrów dziecięcych i 9 w kategorii 
młodzieżowej.

Młodych i uzdolnionych arty-
stów oceniał Zespół Konsultantów 
w składzie: Ewa Cypcarz Bogucka  

27 maja w sali audytoryjnej RCKB 
odbył się II Przegląd Piosenki Dzie-
cięcej zorganizowany przez Miejski 
Ośrodek Kultury. Tego roku w 
zmaganiach wzięło udział 48 dzieci, 
które podzielono na dwie kategorie 
(przedszkola i szkoły podstawowe 
kl. 1-3). Jury, w którym zasiedli dy-
rektor szkoły muzycznej w Brzesku 
Ilona Latocha-Dylewska, pianistka 
i instruktorka MOK Teresa Szy-
dłowska oraz kapelmistrz Miejskiej 
Orkiestry Dętej Wiesław Porwisz, 
wybrało następujących zwycięzców: 
Kat. przedszkola: I- Milena Tota, 
II- Marlena Kłeczek, II- Lena Foryś, 
III- Marlena Żywczak, III- Kacper 
Przybyło. Wyróżnienie- Martyna Ku-
bala. Kat. szkoły podstawowe: I- 
Emilia Dziedzic, I- Dominik Mietła, 

Dzieci w wieku przedszkolnym i 
klasy 1-3 szkoły podstawowej:

Julia Jewuła – Przedszkole w Łysej 
Górze, Nikola Ratajczak – PSP Jasień, 
Karolina Grochalska - koło plastyczne przy 
parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, 
Wiktoria Lwowska - PSP nr3 w Brzesku, 
Zuzanna Bryła - koło plast. MOK, Milena 
Michałek - koło plast. MOK, Jakub Olcha-
wa - koło plast. MOK, Zofia Pacura - koło 
plast. MOK, Jan Strąk - koło plast. MOK, 
Błażej Zaleński – PSP Okocim, Wojciech 

diamentowe Lustro dla „Stonogi” z Brzeska
- aktorka, Bogdan Słomiński – aktor, 
Jacek Milczanowski – aktor, reżyser, 
scenarzysta. Nagrodę główną – Dia-
mentowe Lustro przyznano Zespołowi  
Teatralnemu Stonoga z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku 
za spektakl „Ufolandia”. 

„Ufolandia” to opowieść o fanta-
stycznym świecie stworków, które 
są pełne ufności i tej samej ufności 
oczekują od odkrywanego przez nie 
świata. Same zaś żyją w przestrzeni 
wypełnionej dobrocią i przyjaźnią. Jak 
na to odpowie nowa, odkryta planeta? 
Spektakl jest refleksją nad  kluczowy-
mi potrzebami dzieci i  poszukiwaniem  
wartości w coraz większym chaosie 
antywartości. Scenariusz, reżyseria, 
scenografia, kostiumy – Agata Pod-
łęcka , opiekunka grupy. Aranżacje 

muzyczne – Andrzej Gicala, pomoc 
scenograficzna – Anna Serwin, rodzi-
ce. Aktorzy z klasy 5c: Patrycja Sera-
fin, Klaudia Haber, Gabriela Gniadek, 
Kamila Kita, Bartłomiej Kózka, Piotr 
Owca, Mateusz Sacha.

W ciągu trzech dni konfronta-
cji przez scenę przewinęło się 500 
młodych aktorów. Do udziału w spo-
tkaniu finałowym XXX Festiwalu Te-
atrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK 
w Nowym Sączu, oprócz Zespołu 
Teatralnego Stonoga nominowani 
zostali: Koło Teatralne Miszmasz  
z Publicznej Szkoły Podstawowej  
nr 3 w Brzesku oraz Zespół Teatralny 
Mały Krach ze Szkoły Podstawowej w 
Radgoszczy punkt filialny w Małcu.                                                    
                red. 

   fot. kolor

ii Przegląd Piosenki dziecięcej
II- Gabrie-
la  Nosa l , 
I I -  A m e -
l ia  Sowa, 
III- Emilia 
Serwatka, 
III- Amelia 
Koczwara. 
Wyróżnie-
n i a -  E l e -
onora Ko-
co t ,  Wik -
toria Kica, 
Rozalia Ze-
lek, Emilia 
Klara, Ju-

nagrodzeni w konkursie „Portret Mamy”
Talarek – Akademia Bolka i Lolka, Julia 
Kamińska – Publiczne Przedszkole im. 
Św. Faustyny w Brzesku, Natalia Kwiecień 
– Przedszkole w Porębie Spytkowskiej, 
Gabrysia Szczepanek – PSP w Okocimiu.

Klasy 4-5 szkoły podstawowej:
Iga Pietrucha - koło plastyczne przy 

parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, 
Zuzanna Kluska - koło plastyczne przy 
parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, 
Adam Sala – PSP nr2 w Brzesku, Patrycja 

Kubala – PSP w Sterkowcu, Katarzyna 
Kądziołka - PSP w Sterkowcu, Natalia 
Borowiec - PSP w Sterkowcu, Oliwia 
Górka – PSP nr3 w Brzesku.

Gimnazja:
Marcelina Sala – PG w Jadownikach, 

Julia Serafin – PG nr2 w Brzesku, Justyna 
Baran – PG w Jadownikach, Aleksandra 
Nizioł – PG w Jadownikach, Filip Jarek 
– Gimnazjum w Woli Dębińskiej.       red.

 Fot. Piotr Duda – okładka

lia Kuta, Emilia Hodurek. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i słodycze. Fundatorami na-
gród byli Urząd Miejski w Brzesku, 

Białostocki Dom Książki- Księgarnia 
Akrybia oraz Miejski Ośrodek Kul-
tury.              red
              fot. kolor.

fot. P. Duda
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Choć data święta wszystkich dzieci 
przypada na 1 czerwca, w Brzesku 
jego obchody rozpoczęto 30 maja. 
Wtedy na scenie RCKB pojawili się 
członkowie scholii parafialnej Ziaren-
ka Nadziei prezentując swój program 
„Bo świat to my”. W Szczepanowie 
odbył się zorganizowany przez sołtysa 
i radę sołecką IV Plenerowy Dzień 
Dziecka, któremu przyświecało ha-
sło „Rodzina największą radością 
dziecka”, organizatorzy zapewnili 
wszystkim szereg atrakcji. Impre-
za co roku przyciąga coraz więcej 
uczestników. Jej głównym sponsorem 
było PGNiG SA w Warszawie oddział 
w Sanoku.. Podobna, pełna niespo-
dzianek impreza w tym samym czasie 
odbywała się w Szkole Podstawowej 
w Mokrzyskach.

W niedzielę 31 maja dzieci zapro-
szone zostały do udziału w zabawach 
zorganizowanych przez Miejski 
Ośrodek Kultury i Urząd Miejski. 
W sali audytoryjnej RCKB obejrzeć 
można było koncert laureatów Prze-
glądu Piosenki Dziecięcej, wokalistów 
z MOK-u i uczniów szkoły muzycznej. 
Odbyły się również pokazy taneczne 
podopiecznych Bogusławy Franko-
wicz. Przed budynkiem rozłożona zo-
stała dmuchana zjeżdżalnia, a chętni 
mogli wziąć udział w konkursie 
plastycznym i zdobyć nagrody oraz 
upominki. 

25 maja w przeddzień Święta 
Mamy w Domu Ludowym w Ja-
downikach odbyło się uroczyste 
spotkanie, na które zaproszone zostały 
mamy. Z myślą o nich przygotowano 
specjalny program artystyczny. Były 
życzenia, wiersze, piosenki prezento-
wane przez dzieci oraz śpiewy i tańce 
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca 
Jadowniczanie. Dla wszystkich mam i 
gości przygotowano słodki poczęstunek. 

dzień dziecka 2015

Tego samego dnia dzieci mogły 
świętować swój dzień na osiedlu 
Kopaliny – Jagiełły. Organizator-
ką spotkania na świeżym powietrzu 
była przewodnicząca osiedla i radna 
miejska Barbara Borowiecka, która 
przygotowała dla wszystkich dzieci 
słodkie upominki i prezenty. Były 
też bańki mydlane, liczne konkursy 
z nagrodami oraz wesołe zabawy. 

BOSiR zorganizował dla naj-
młodszych turniej kręglarski. Udział 
wzięło w nim 30 osób. Każdy z uczest-
ników otrzymał słodki upominek 
i pamiątkowy medal. 

1 czerwca w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Księdza Jana Twar-
dowskiego w Buczu z okazji Dnia 
Dziecka odbyło się otwarcie klubu 
sportowego BUCZE RUNERS, wysta-
wa hodowanych przez uczniów zwie-
rzątek domowych. W imprezie uczest-
niczyli: Burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka, sołtys Stanisław Milewski, 
prezes klubu Olimpia Bucze Czesław 
Borowiec, prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Bucze Stanisław 
Góra, przedstawiciele firmy ORAN-
GE. Rada Sołecka i Rada Rodziców 
zadbali o poczęstunek dla uczestni-
ków. Skoki w dal na nowej skoczni, 
wspinaczka na ściance, rzuty do ko-
sza, rzuty piłeczką palantową, mecze 
piłki nożnej, to tylko część sportowych 
konkurencji, w których rywalizowali 

uczniowie i przedszkolaki. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali upominki od 
ORANGE, a zwycięzcy  specjalne 
nagrody. Jeszcze następnego dnia 
słodkie upominki od zaproszonych 
gości przypominały uczniom o mile 
spędzonym Dniu Dziecka organizo-
wanym przez szkołę.

1 czerwca policjanci i strażacy 
zorganizowali dla dzieci prezentację 
sprzętu policyjnego i strażackiego 
oraz ratownictwa medycznego. Atrak-
cją był mecz piłki nożnej pomiędzy 
gimnazjalistami brzeskich szkół. 
Zagrali ze sobą również uczniowie. 
Oprócz najlepszych drużyn wybrano 
też najlepszych kibiców w ramach 
akcji „Stop pseudokibicom”. Zaintere-
sowani mogli odcisnąć swoje linie pa-
pilarne i obejrzeć pokaz samoobrony. 
Na brzeskim basenie przez cały dzień 
wszystkie dzieci mogły skorzystać ze 
specjalnej promocji. 

W sobotę 6 czerwca Dzień Dziecka 
odbył się przy Publicznym Przedszko-
lu nr1 w Jadownikach. Atrakcji 
również nie brakowało: dmuchana 
zjeżdżalnia wóz strażacki, konkursy 
z nagrodami, malowanie twarzy. Soł-
tys Jarosław Sorys otrzymał również 
list z najlepszymi życzeniami dla 
dzieci i rodziców od prezydenta elekta 
Andrzeja Dudy.

red. fot. kolor                                                                               

dla Mamy i Taty
Obecne na sali mamy otrzymały od 
swoich pociech własnoręcznie wyko-
nane prezenty. Honory gospodyni spo-
tkania pełniła pani Elżbieta Loranty.

26 maja bardzo uroczyście 
obchodzono Dzień Matki w Ster-
kowcu. W wypełnionej po brzegi sali 
świetlicy wiejskiej zebrały się panie 
ze Sterkowca, Mokrzysk i Jadownik, 
aby przy suto zastawionych stołach, 
muzyce, wierszach i pieśniach wspól-

nie świętować jedno z najmilszych 
świąt w roku. Przed zebranymi go-
ścinnie wystąpiła grupa śpiewacza z 
Jadownik. Spotkanie prowadziła pani 
Maria Paprocka – założycielka Koła 
Gospodyń Wiejskich i świetna anima-
torka miejscowych spotkań i zabaw. 

28 maja na wspólne świę-
towanie Dnia Mamy i Taty do 
Regionalnego Centrum Kulturalno 
Bibliotecznego zaprosiły dzieci z 
Publicznego Przedszkola nr 4 w 
Brzesku. Wszystkim mamom i tatom 
dedykowane były życzenia, wiersze, 
piosenki i tańce. red. 

fot. Beata Kądziołka kolor



14

BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY CZERWIEC 2015iMPrezy

W Tarnowie odbył się VIII Turniej 
Tańca Towarzyskiego dla Dzieci 
i Młodzieży. W wydarzeniu wzię-
ły udział pary z grup tanecznych 
brzeskiej szkoły tańca „Taniec & 
Ruch. Kursy Tańca Frankowicz”.  
Hasło „Pierwszy Krok Taneczny” za-
inspirowało do treningu i prezentacji 
barwnej puli tańców towarzyskich 
kluby taneczne z Rzeszowa, Tarnowa, 
Dębicy, Ropczyc, Okocimia i Brzeska. 
Na parkiecie widzowie mięli przy-
jemność zobaczyć w poszczególnych 
kategoriach wiekowych takie tańce 
jak WALC ANGIELSKI, CHA-CHA, 
SAMBA, ROCK AND ROLL oraz 
POLKA. Tańce prezentowano w ze-
stawieniach dziewczynka - chłopiec, 
dziewczynka - dziewczynka. Brze-
sko reprezentowała grupa par 
tanecznych  z którą systema-

21 maja 2015r. punktualnie o 
10.00 w Publicznej Szkole Podstawo-
wej Nr 2 w Brzesku ruszył  już VII  
24-godzinny Maraton Czytania, któ-
ry przywiódł w mury szkolne  wielu 
gości i miłośników książki. Całą 
przygodę rozpoczęła 7 lat temu akcja 
„Cała Polska czyta dzieciom”. Myślą 
przewodnią maratonów  jest zachę-
cenie dzieci do czytania książek, a 
przykład mają czerpać z dorosłych.  
W tym roku pomysłodawczyni i orga-
nizatorka maratonu Agata Podłęcka 
wybrała do czytania lubiane przez  
dzieci i nie tylko przygody Mumin-
ków, stworzone tuż po wojnie przez 
rodzeństwo Janssonów. Dodatkowo 
wszyscy mogli czytać nowe przygody 
fantastycznych stworków w wydaniu 
książeczkowym samych uczniów.

Maraton przebiegał pod hasłem 
„W Dolinie Muminków”, a motto 
zachęcające dorosłych do udziału 
brzmiało: „Mamo, tato, jeśli Wy 
czytacie, to ja też.” Szkoła na całą 
dobę zamieniła się w bajkową krainę 
pełną gości. Jako pierwsze, stawiły 
się osoby od dawna wspierające 
inicjatywę głośnego czytania ksią-
żek najmłodszym. Po przywitaniu 
przez panią dyrektor Urszulę Białkę  
rozpoczął czytanie burmistrz Brze-
ska – Grzegorz Wawryka. Później 
kolejno czytali: europoseł Edward 
Czesak, naczelnik Wydziału Eduka-

Viii Turniej Tańca Towarzyskiego
tycznie pracuje instruktor tańca 
Bogusława Frankowicz,  co za-
owocowało zajęciem zasłużonych 
pierwszych miejsc w kategoriach 
klas 0-I, Klas II-III, Klas IV-VI.

Złote medale z wyróżnieniem 
w kategorii klas 0-I: Antonina 
Marcinek i Oliwia Martyka, Ju-
lia Daniec i Amelia Kruczyńska, 
Gabriela Wacarz i Klaudia Gałek, 
Oliwia Pajor i Antonina Marcinek. 
W kategorii klas II-III: Sylwia 
Gabriel i Szymon Dzido, Karolina 
Lis i Krystian Bugajski, Michalina 
Maj i Anna Kmieć, Amelia Sowa 
i Natalia Kuczek, Emilia Jemioło 
i Julia Hronowska, Natalia Kuczek 
i Jagna Biesiada, Gabriela Wełna 
i Kural Karolina. W kategorii klas 
IV-VI: Karolina Cabała i Patryk 
Król, Katarzyna Kmieć i Wiktoria 

Wacarz, Maria Mikołajek i Piotr 
Ryglowski.

Dodatkową atrakcją był finał 
turnieju gdzie wszyscy uczestnicy 
odtańczyli wspólny taniec tworząc 
zupełnie nowe, niezwykle atrakcyj-
ne widowisko na parkiecie. Podziwiać 
można było także indywidualne pre-
zentacje profesjonalnych tancerzy 
wysokich klas tanecznych. Turniej 
miał na celu popularyzację tańca to-
warzyskiego wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Wzbudził inspirację do 
działania, poznawania nowych form 
ruchu, własnej aktywnej oraz kultu-
ralnej działalności.

Zapraszamy do tańca w gru-
pach tanecznych Szkoły Tańca 
Frankowicz  oraz na turniej za rok! 
www.dancetime.pl                   B.F.

    fot. kolor

echa po Vii Wielkim Maratonie Czytania  
cji, Kultury i Sportu- Józef Cierniak, 
Krzysztof Ojczyk – przewodniczący 
Rady Miejskiej w Brzesku, dyrektor 
MOK – Małgorzata Cuber, dyrektor 
brzeskiej książnicy – Maria Marek. 
W ciągu dnia i nocy przewijało się 
wielu zacnych sympatyków ma-
ratonu, którzy podjęli wyzwanie 
odczytania fragmentów bajki. Nie 
brakło gospodyni Salonu „Petersów-
ka” Zuzanny Peters – Musiał i jej 
przyjaciół, dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  nr1 Marii 
Góry, komendanta Państwowej Stra-
ży Pożarnej Dariusza Pęcaka,  wice-
burmistrza Jerzego Tyrkiela, księży 
Zbigniewa Barana i Radosława Ole-
jarza, animatorów chórku „Ziarenka 
Nadziei” – Andrzeja Gicali i Janiny 
Górskiej oraz nauczycieli emerytów. 
Czytały też dzieci i rodzice. Ostatni 
gość z zewnątrz to pan Bogusław 
Babicz.

Wielką niespodzianką było po-
jawienie się o północy radnego 
miejskiego, a zarazem pracowni-
ka Teatru Solskiego w Tarnowie 
Krzysztofa Bogusza wraz ze znanym 
już dzieciom, niezwykle sympatycz-
nym aktorem tegoż teatru – Piotrem 
Hudziakiem. Pojawił się w stroju 
Colina ze sztuki „Tajemniczy ogród” 
i ożywił maratończyków czarującym, 
popisowym czytaniem. 

Końcowe minuty czytania nale-
żały do pedagog Bogumiły Szymań-
skiej, wicedyrektor Marii Kieć i dy-
rektor Urszuli Białki, która ostatnie 
zdania w pośpiechu czytała przy 
głośnym odliczaniu wypełnionej po 
brzegi dziećmi sali gimnastycznej. 
Potem były gromkie brawa, oficjalne 
zamkniecie maratonu i pamiątkowe 
foty najwytrwalszych.

W bajkowy świat przenosiły pięk-
nie wykonane stworki, bohaterowie 
wspomnianej serii książkowej, stwo-
rzone przez uczniów klas 5c, 6b i 6d. 
Wspaniały wystrój sali przygoto-
wały nauczycielki: Agata Podłęcka, 
Maria Cebula, Magdalena Gnyla, 
Edyta Stempak, Joanna Kołodziej 
i Anna Polkowska oraz niezwykłe 
mamy Teresa Kózka, Alicja Sacha, 
Grażyna Sosnowska i Renata Pap-
palardo. Nad nocnym przebiegiem 
czuwało wielu nauczycieli i sama 
pani dyrektor.

Udało się i tym razem!
Honorowy patronat nad marato-

nem objął  Burmistrz Brzeska, Miej-
ski Ośrodek Kultury oraz Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna w 
Brzesku.

Patronat medialny redakcje: 
BWI, BIM, IB. Niespodzianką była 
wizyta Radia RDN Malopolska i 
Tarnowskiej TV.                      A.P.

   fot. kolor
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Tegoroczny maj obfitował w wydarzenia 
kulturalne. W Oddziale dla Dzieci, jak 
co roku, prowadzone były multimedial-
ne lekcje biblioteczne w ramach Brze-
skich Dni Książki. Dzieci ze szkół pod-
stawowych (kl. I-III) podczas spotkań 
„Życie to najbardziej zdumiewają-
ca bajka” miały okazję poznać życie 
i twórczość największego baśniopisarza 
Hansa Christiana Andersena. „Jan 
Twardowski – ksiądz nie tylko od 
biedronek” to z kolei temat przewodni 
lekcji dla uczniów  z klas IV-VI, podczas 
których poznawały niezwykłą biografię 
księdza-poety. Przedszkolaki natomiast 
w czasie spotkań „ABC biblioteki” 
dowiedziały się co nieco o brzeskiej 

Maj w Bibliotece
Bibliotece, jej zbiorach i zasadach 
korzystania. Wybrane tematy prezen-
tujące postaci H.CH. Andersena i ks. 
Jana Twardowskiego oraz zasady 
korzystania z biblioteki okazały się 
bardzo trafne. W majowych lekcjach 
wzięło udział prawie 1200 dzieci. 
Serdecznie dziękujemy tą drogą szko-
łom oraz przedszkolom za miłą i owocną  
współpracę.

W ramach Majowych Dni Książki 
21 maja Bibliotekę odwiedziła Bar-
bara Kosmowska,  autorka książek 
dla młodzieży i dorosłych, laureatka 
wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. 
W spotkaniu uczestniczyła młodzież 
z PG Nr 2 oraz PSP Nr 3 w Brzesku. 

W swoich książkach pisarka podejmuje 
tematy trudne, pisze o problemach, 
jakie towarzyszą współczesnemu czytel-
nikowi. Poprzez ciekawe portrety boha-
terów, pokazuje różne postawy moralne 
i wybory, przed którymi stajemy w ży-
ciu. Dzięki wspaniałej osobowości, od 
samego początku, pani Basia nawiązała 
z młodzieżą serdeczny kontakt. Udziela-
ła wyczerpujących odpowiedzi na licznie 
zadawane pytania, a Jej dar mówienia 
sprawił, że ciągle chciało Jej się słuchać. 
Na zakończenie niezwykłego spotkania 
autorka pozowała do pamiątkowych 
zdjęć, były również autografy. Spotkanie 
na pewno zachęciło młodzież do częst-
szego sięgania po książki autorstwa 
Barbary Kosmowskiej.

28 maja ulicami naszego miasta 
przeszedł kolorowy Korowód Bajko-
wych Postaci, zorganizowany już po 
raz drugi przez Oddział dla Dzieci na 
zakończenie Brzeskich Dni Książki. 
Dzieci zaprezentowały przepiękne baj-
kowe stroje, nawiązujące do baśni An-
dersena, który był bohaterem tegorocz-
nych lekcji bibliotecznych. Na koniec 
na wszystkich czekała niespodzianka 
– spektakl Nie ma tego złego… w wy-
konaniu uczniów  i nauczycieli z PSP nr 
3 w Brzesku. Przedstawienie obejrzały 
również dzieci z Przedszkola nr 10. 

Z kolei 29 maja miłośnicy twór-
czości Agaty Podłęckiej mogli spotkać 
się z poetką na jej kolejnym wieczorze 
poetyckim zatytułowanym „Potrzeba 
ciszy…”. 
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W niedzielę 7 czerwca odbyła 
się „Iwkowska Biesiada z wizytą 
w Brzesku” zorganizowana przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej 
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Brzesku. Imprezę rozpo-
czął przemarsz korowodu powadzo-
nego przez Iwkowską Orkiestrę Dętą, 
w którym udział wzięli mieszkańcy i 

30 maja 2015 w sercu miasta, czyli na 
Rynku w Brzesku, odbył się happening 
profilaktyczny. Hasłem tego wyda-
rzenia stał się tytuł ogólnopolskiego 
programu „Mam haka na raka”. Stowa-
rzyszenie Kobiet z Problemami Onko-
logicznymi Amazonka we współpracy z 
uczniami i nauczycielami Publicznego 
Gimnazjum nr 2 podjęli temat ważny, 
bo związany   z najwyższą wartością 
w życiu człowieka - ze zdrowiem. 
Wydarzenie to zorganizowane zostało 
przy wsparciu Starostwa Powiatowego 
w Brzesku w ramach realizowanego 
zadania „Daj sobie szansę”. 

Happening rozpoczął się od akcen-
tu teatralnego. Młodzież Publicznego 
Gimnazjum  nr 2 w Brzesku zapre-
zentowała spektakl pt. „Rozejrzyjcie 
się wokół”. Na „scenie” przy stopniach 
pomnika św. Floriana można było 
także usłyszeć piękną recytację wier-
sza i wspaniałe wykonanie piosenki. 
Równolegle kobiety miały możliwość 
konsultacji z położnymi, które przed-
stawiły technikę samobadania piersi, 
niezwykle istotnej umiejętności w 
wykrywaniu zmian nowotworowych. 
Organizatorzy przygotowali dla przy-
byłych na happening całą gamę zabaw 
i konkursów, w których przeprowadze-
niu pomagali wolontariusze – ucznio-
wie Publicznego Gimnazjum nr 2 w 
Brzesku. Indywidualnie i drużynowo 
można było wziąć udział w konkursie 
związanym ze zdrowiem i profilaktyką 
nowotworów. Konkurs plastyczny o te-
matyce zdrowotnej stał się wyjątkową 
atrakcją, nie tylko dla najmłodszych, 
ale i całych rodzin. Nie zabrakło kon-
kursów zręcznościowych: „Złów złotą 
rybkę” czy „Kuleczka do kubeczka”, 
a dla amatorów zabaw na powietrzu 
czekał konkurs na największą bańkę 
mydlaną. Bajkowe malowanie twarzy 
i zabawy chustą Klanzy umiliły czas 
najmłodszym gościom happeningu. Or-

z wizytą w Brzesku
członkowie zespołów działających na 
terenie Brzeska i Iwkowej. Gdy po-
chód dotarł na Plac Kazimierza Wiel-
kiego, wszystkim jego uczestnikom 
zaprezentowały się orkiestry dęte, 
a zaraz po nich na scenie pojawiły 
się zespoły Mali Iwkowianie, Iwko-
wianie, Promyczki oraz Krakowiacy 
Ziemi Brzeskiej. Przybyłych gości za-

proszono również do zabawy tanecz-
nej przy muzyce zespołu Forton, a na 
zakończenie zorganizowano loterię z 
atrakcyjnymi nagrodami. Głównym 
sponsorem oraz pomysłodawcą impre-
zy był Roman Karpiel - prezes firmy 
Karpiel sp. z o.o. i  Brzeskiego Termina-
lu Kontenerowego. Impreza miała na 
celu promocję działalności kulturalnej i 
gospodarczej Iwkowej, dlatego podczas 
jej trwania zapoznać można było się z 
ofertami Iwkowskich przedsiębiorców.                                                                               
red.    fot. kolor

Happening profilaktyczny
ganizatorzy zapewnili także materiały 
w postaci ulotek, broszur i książeczek, 
związanych przede wszystkim z profi-
laktyką dotyczącą nowotworu piersi, 
które rozdawali wolontariusze. 

Warto podkreślić, że happening 
odwiedził niespodziewany gość – pani 
pochodząca aż z Mazur, działająca 
również wraz ze stowarzyszeniem 
kobiet z problemami onkologicznymi 
w swojej okolicy. Co więcej odśpiewała 
ona wraz z brzeskimi przedstawiciel-
kami stowarzyszenia hymn Amazonek, 
co było niezwykłym dla wszystkich 
przeżyciem. 

Na uczestników wszystkich kon-
kursów przygotowano atrakcyjne na-

nie Amazonka i brzeskie gimnazjum 
dziękują także za pomoc w organizacji 
happeningu Urzędowi Miasta Brzeska, 
Warsztatowi Terapii Zajęciowej, grupie 
ImpraTeam oraz prowadzącemu panu 
Waldemarowi Pączkowi.  

Program „Mam haka na raka” 
opiera się idei Think Global, Act Local 
(myśl globalnie, działaj lokalnie), dla-
tego pomysł organizacji happeningu, 
przy udziale mieszkańców miasta i 
okolic, stał się świetnym sposobem 
nie tylko na kształtowanie postaw 
prozdrowotnych, ale tez na oswajanie 
z tematem chorób nowotworowych. 

     
  Elżbieta Fitrzyk,  
  Katarzyna Knaga

   fot. kolor

grody m. in. zaproszenia 
do restauracji na kola-
cję, bony do kawiarni na 
ciastka i lody, vouchery 
do kina  i na bowling,  
karnety na basen, a z na-
gród rzeczowych sprzęt 
AGD, kubki, koszulki 
oraz różnego rodzaju ga-
dżety. 

W tym miejscu or-
ganizatorzy dziękują w 
szczególny sposób spon-
sorom – firmie Can – 
Pack S. A. - Fabryka 
Puszek Napojowych, Ka-
wiarni Cukierni Muffin-
ka, Brzeskiemu Ośrod-
kowi Sportu i Rekreacji, 
Restauracji August, Cu-
kierni W. Kudelski, Fir-
mie Handlowo – Produk-
cyjnej Chempak Marek 
Więckowski, Centrum 
Konferencyjno – Roz-
rywkowemu Planeta, 
Bankowi Gospodarki 
Żywnościowej w Brzesku 
oraz Urzędowi Miasta 
Brzeska. Stowarzysze-

fot. E. Fitrzyk



17 

BRZESKI MAGAZYN  INFORMACYJNYCZERWIEC 2015

Teatralne lustra

Maraton czytania

Przegląd Piosenki dziecięcej
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dzień Mamy i Taty... w Brzesku

... Jadownikach

... Sterkowcu

dzień dziecka
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dzień dziecka

fot. BOSiR
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Biesiada iwkowska

Turniej Tańca Towarzyskiego

Happening na brzeskim rynku

fot. B. Frankowicz
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16 maja 2015 roku Grupa Te-
atralna z Parafii Miłosierdzia Bożego 
w Brzesku pod kierunkiem Agaty 
Podłęckiej wzięła czynny udział w 
Międzynarodowej Nocy Muzeów na 
Zamku w Dębnie. Stało się to dzię-
ki już drugiemu zaproszeniu przez 
kustosza zamku panią Krystynę 

Pani Janina Kaczmarowska 24 maja 
skończyła 101 lat. Z tej okazji zgodnie 
z tradycją odwiedzili ją burmistrz 
Grzegorz Wawryka oraz kierowniczka 
USC Aleksandra Fijałkowska, prze-
kazując kwiaty i życzenia. W dniu 
urodzin solenizantka imponowała 
gościom niezwykłą sprawnością fi-
zyczną,  psychiczną. Nazwisko pani 
Janiny niejednokrotnie gościło już 
na łamach BIM-u. Życzymy jubilatce 
dużo zdrowia i czekamy, aby za rok 
z radością poinformować o kolejnej 
rocznicy jej urodzin.                   red.

GT zagrała na zamku w dębnie

Gurgul. W tym roku motywem prze-
wodnim były tradycje sarmackie w 
dawnej Polsce, w tym te skupione 
wokół staropolskiego stołu i smaku. 
Od 18.00 do 24.00 trwało otwarte 
zwiedzanie komnat i zaułków zamko-
wych. W nich to były przedstawiane 
inscenizacje teatralne związane ze 

szlacheckimi zwyczajami w polskim 
dworze pt. „Gość w dom – Bóg w 
dom”. W role wcielili się m.in. młodzi 
aktorzy z Grupy Teatralnej GT . Stro-
je z dawnych epok zapewnił Tarnow-
ski Teatr Solskiego. Na zamkowym 
dziedzińcu można było skosztować 
staropolskich potraw. Wokół zamku 
prowadzono grę terenową wymaga-
jącą znajomości i wiedzy związanej 
z historią, podaniami, legendami, a 
także z epoką sarmatyzmu.

 Dla młodzieży było to wiel-
kie wyzwanie, a zarazem niezwykłe 
przeżycie. Ich występy obejrzało 1065 
widzów. Obcowanie z historycznymi 
miejscami, rekwizytami, strojami, 
muzyką były cenna, żywą lekcją 
patriotyzmu i szacunku dla naszych 
przodków. Animatorkę wspierali po-
mocą Piotr Podłęcki i ks. Radosław 
Olejarz.

 GT otrzymała po wszystkim 
zaproszenie do udziału w kolejnych 
imprezach historycznych na zamku 
w Dębnie.                                   A.P.

Janina Kaczmarowska skończyła 101 lat

fot. M. Kotfis
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Jest w Brzesku jedyny taki ban-
komat, w którym do wypłaty go-
tówki, czy też do przeprowadzenia 
jakiejkolwiek innej transakcji 
nie potrzeba w ogóle tradycyjnej 
karty bankomatowej. Wystarczy 
zapamiętany numer PESEL i … 
własny palec. Do naszego miasta 
wkroczyła biometria, czyli naj-
bezpieczniejsze narzędzie służące 
do autoryzacji lub – jak kto woli 
– potwierdzenia tożsamości po-
siadacza bankowego rachunku. 
Nośnik identyfikacji można zgubić 
lub zostać z niego okradzionym., 
w przypadku palca jest to raczej 
niemożliwe.

Biometria to nowoczesny zespół 
metod służących do sprawdzenia 
tożsamości osób i ich automatycznego 
rozpoznawania. Od pewnego czasu 
stosowana jest z powodzeniem przez 
Krakowski Bank Spółdzielczy na tere-
nie jego działalności. W powiecie brze-
skim pierwszy biometryczny bankomat 
KBS pojawił się w Szczurowej w lipcu 
ubiegłego roku, do Brzeska zawitał 
niecały miesiąc temu. Usytuowany 
został w ścianie budynku filii banku 
mieszczącego się przy ulicy Ogrodowej. 

Biometria dostępna jest dla klien-
tów KBS. Pierwszym krokiem do 
skorzystania z biometrycznych  usług 
banku jest złożenie wzorca poprzez 
zeskanowanie wskazanych przez 
użytkownika palców. Z reguły pobiera 
się wzorce trzech palców – jednego do 
rozpoczęcia transakcji, drugiego do jej 
wstrzymania i trzeciego „awaryjnego”. 

Pobranie gotówki z bankomatu 
wyposażonego w biometryczny czytnik 
jest niezwykle proste. Chcąc  zainicjo-
wać transakcję, należy wcisnąć klawisz 
wskazany na ekranie bankomatu. Ko-
lejna czynność to wpisanie numeru PE-
SEL za pomocą klawiatury „pin pad”. 
Pozostaje już ostatni manewr, czyli 
przyłożenie palca do czytnika. Dzienny 
limit płatniczej transakcji obowiązują-
cy w biometrii w KBS wynosi 5 tysięcy 
złotych. Do obsługi wykorzystywane są 
banknoty o nominałach 10 i 50 złotych. 

Bezpieczeństwo
Biometria – jako się rzekło – chroni 

nas przed wieloma nieprzyjemnościa-
mi, w tym również przed wyłudzeniem 
czy kradzieżą. Nawet jeśli ktoś zna 
nasz PESEL, nie jest w stanie tej 
wiedzy przeciwko nam wykorzystać, 
bo przecież nie ma naszego palca. 
Niech nie przestraszy was ktoś, kto 
będzie wam opowiadał, że oto jakiś 

Biometryczny bankomat
mafioso utnie wam palec, wetknie go 
w czytnik i po pozbawieniu was tego 
palca pozbawi was również gotówki. 
Bzdura. Biometria nie na opiera się 
układzie linii papilarnych. Ona wy-
korzystuje unikalny wzorzec naczyń 
krwionośnych znajdujący się wewnątrz 
ludzkiego palca. Ten wzorzec jest u każ-
dego człowieka inny i nie zmienia się 
mimo upływającego wieku. W uciętym 
palcu nie uświadczysz hemoglobiny, 
a to ona właśnie jest istotnym „infor-
matorem” dla czytnika. Każdy klient 
korzystający z biometrycznych usług 
jest zabezpieczony także na wypadek, 
gdyby ktoś siłą chciał go zmusić, aby 
ten przyłożył do czytnika palec, wypła-
cił pieniądze i przekazał je złoczyńcy. 
Po to właśnie bank pobiera wzorzec  
palca blokującego. Przyłożenie go do 
czytnika jest dla bankomatu ostrzeże-
niem, że coś jest nie tak i od tej pory 
przeprowadzenie jakiejkolwiek  trans-
akcji jest niemożliwe. Wyobraźmy sobie 
jeszcze sytuację, w której brat bliźniak 
chce oszukać swojego brata bliźniaka 
i bank, przez który obaj są obsługiwani. 
Za pomocą skradzionego dowodu oso-
bistego wypłaci pieniądze w każdym 
możliwym banku. W siedzibie KBS 
wykorzystującej system biometrii 
ten numer już mu nie przejdzie. Tak 
wszechstronnego bezpieczeństwa nie 
zapewni żaden plastik. 

Nieco historii
Pierwszy biometryczny bankomat 

w Europie zastosowany został w Pol-
sce, a postawił go w 2010 roku w Sa-
noku Podkarpacki Bank Spółdzielczy. 
Pomysł podpatrzyli przedstawiciele 
największego tureckiego banku ko-

dzięki nowatorskiemu systemowi mogą 
załatwić wszelkie finansowe sprawy. 
Dzisiaj w tureckim banku aż 40 procent 
transakcji dokonywanych jest dzięki 
biometrii. Biometria popularna jest 
również w Japonii. Od zeszłego roku 
klasztor ojców Benedyktynów w Tyńcu 
jako pierwszy tego typu obiekt został 
wyposażony w biometryczny banko-
mat, obsługiwany oczywiście przez 
Krakowski Bank Spółdzielczy. Służy 
nie tylko odwiedzającym to miejsce tu-
rystom, ale i wszystkim mieszkańcom 
Tyńca, bo tam akurat do tej pory ban-
komatów nie było. KBS to aktualnie 
36 oddziałów, 33 filie i 76 bankomatów, 
z czego już niedługo ponad połowa 
stosować będzie biometrię. Docelowo 
biometryczna autoryzacja możliwa 
będzie także w oddziałach banku. 

Unikalny
Krakowski Bank Spółdzielczy jest 

unikalny i niepowtarzalny jak ten 
wzór naczyń krwionośnych w palcu 
jeszcze co najmniej z dwóch powodów. 
Po pierwsze, nie należy do żadnego 
z dwóch zrzeszeń banków spółdziel-
czych, dzięki czemu jako jedyny pro-
wadzi działalność na własną rękę, 
a to daje możliwości do  elastycznych 
rozwiązań. Po drugie, tylko KBS 
w swoich oddziałach prowadzi stałe 
galerie malarstwa, w których prezen-
towane są prace wielu uznanych już 
i początkujących twórców. Wspieranie 
kultury i sztuki jest tutaj na porządku 
dziennym. WALP                               

mercyjnego Is 
Bankasi. Bar-
d z o  s z y b k o 
wprowadz i l i 
go do swojego 
kraju, bo turec-
ką bankowość 
drążyła do tej 
pory plaga wy-
łudzeń, która po 
wprowadzeniu 
biometrii zosta-
ła w znacznym 
stopniu ukróco-
na. Teraz klien-
ci Is Bankasi 
mają do dyspo-
zycji 3 tysiące 
bankomatów 
i tysiąc oddzia-
łów, w których 
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Lato w pełni. Swój wolny czas 
spędzamy głównie na świeżym 
powietrzu, wylegując się na pla-
ży, działkach i balkonach.  Choć 
opalanie jest bardzo przyjemne, 
może nieść za sobą wiele poważ-
nych konsekwencji dla zdrowia. 
Dlatego bardzo ważne jest, aby 
zachować rozwagę. Pamiętajmy, 
że za piękną opaleniznę odpowie-
dzialna jest melanina- pigment, 
który nasz organizm wytwarza, 
aby chronić skórę przed szko-
dliwym działaniem promieni 
słonecznych. Im więcej dociera 
do nas słonecznego światła, tym 
więcej potrzeba melaniny.

Największymi zagrożeniami ze 
strony słońca są promieniowania UVA, 
UVB i UVC. Dlatego, brak niezbędnej 
wiedzy na temat opalania w dłuższej 
perspektywie może przynieść więcej 
szkód, niż korzyści. 

Nie jest również tajemnicą, że 
najbardziej zagrożone i podatne na 
negatywny wpływ słońca są komórki 
skóry. Stąd, nadmierne przebywanie 
na słońcu może doprowadzić do złośli-
wego nowotworu skóry tzw. czerniaka. 
Szczególnie narażone są na niego 
osoby po pięćdziesiątym roku życia. 
Po intensywnym opalaniu możemy 
zauważyć, że nasza skóra jest  mniej 

Jak się zdrowo opalać?  

elastyczna, sucha i bardziej podatna 
na starzenie. Objawy te są często 
przyczyną takich chorób jak wielopo-
staciowe osutki świetlne, pokrzywka 
świetlna, czy toczeń. Coraz częściej 
możemy usłyszeć o wspomnianych 
już promieniach UVC. Choć są naj-
bardziej niezdrowe dla organizmu 
ludzkiego, były do tej pory całkowicie 
zatrzymywane przez atmosferę. Jed-
nak krążą opinie mówiące, że wciąż 
powiększająca się dziura ozonowa 
przepuszcza na ziemię coraz więcej 
tego szkodliwego promieniowania.

 Dermatolodzy szczególnie 
przestrzegają przed bezpośrednim 
wystawianiem się na słońce powyżej 
20 minut bez zabezpieczenia skóry 
odpowiednim preparatem. Co więcej 
radzą stosować się do pory odpowied-
niej na opalanie, czyli między godziną 
11 a 16. Pamiętajmy, że należy zabez-
pieczać się odpowiednimi kremami 
z filtrem. Żaden krem nie da nam 
stuprocentowej ochrony, jednak im 
wyższy filtr tym, większa blokada 
przed szkodliwymi promieniami sło-

necznymi. Szczególnie polecane filtry 
to SPF 60 oraz 100. W kosmetykach 
możemy znaleźć filtry chemiczne 
i fizyczne. Podstawowa różnica w ich 
działaniu polega na tym, że filtry 
chemiczne charakteryzują się zdol-
nością pochłaniania niebezpiecznego 
promieniowania UV i przetwarzania 
go w nieszkodliwą energię cieplną. 
Filtry fizyczne natomiast powodują 
odbijanie, bądź rozpraszanie promieni 
słonecznych. Dlatego dzisiaj w pro-
dukcji kosmetyków głównie stosuje się 
oba typy filtrów, co w znaczący sposób 
zwiększa ochronę skóry. Co więcej 
niektóre kosmetyki dostępne w droge-
riach  zawierają składniki nawilżające 
skórę, odżywają ją i chronią przed 
utratą wody.  Pamiętajmy, że będąc 
na słońcu takich preparatów należy 
używać minimum trzy razy dziennie. 
Wybierając się nad wodę, zabierzmy ze 
sobą wodoodporny olejek do opalania.

Są osoby, dla których opalanie 
jest szczególnie szkodliwe, a bycie 
na słońcu powinny ograniczyć do 
minimum. Jeśli aktualnie leczysz 
się kardiologicznie, psychiatrycznie, 
przeciwcukrzycowo, hormonalnie lub 
dermatologicznie, to zdecydowane uni-
kaj słońca. Jednak warto wspomnieć, 
że promienie słoneczne w połączeniu 
z odpowiednim kremem mogą pomóc 
w leczeniu atopowego zapalenia skóry, 
czy zwiększyć produkcję melatoniny 
w naszym organizmie. Melatonina 
jest hormonem odpowiedzialnym za 
poprawę jakości naszego snu, a dobry 
sen to podstawa udanego dnia. Słońce 
zmniejsza również ból odczuwany 
przez chorych na zapalenie stawów 
czy artretyzm, a niektóre badania 
dowodzą nawet, że słoneczna ką-
piel zmniejsza poziom cholesterolu 
w naszym organizmie. Aby w pełni 
bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw 
relaksowania się na plaży czy leżaku 
musimy zadbać o odpowiednią ochro-
nę. Więcej porad dotyczących zdro-
wego opalania i doboru kosmetyków 
do skóry można uzyskać w Drogerii 
Volfarm przy ulicy W. Jagiełły 15 
w Brzesku. Konsultacje odbędą się 
w ostatnich tygodniach czerwca.

        fot. fotolia/ djoronimo
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Uniwersytety Trzeciego Wieku to 
już cały ruch społeczny. Pani od po-
czątku jest prezesem Brzeskiego UTW. 
Jak to się wszystko zaczęło?

Uniwersytety Trzeciego Wieku 
obchodzą w tym roku 40-lecie powsta-
nia. Pierwszy Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Polsce powstał w Warsza-
wie, założony przez prof. dr med. 
Halinę Szwarc w 1975 roku. Skąd ta 
potrzeba? Pomysł wyszedł od lekarzy, 
którzy stwierdzili, że ludzie przecho-
dzący na emeryturę, po latach pracy 
nagle przestają być aktywni zawo-
dowo, czują się niedowartościowani, 
niepotrzebni, zaczynają się gubić 
w tym świecie, a przecież ich poten-
cjał, wiedza i doświadczenie nadal 
nadają się do wykorzystania. Dlatego 
utworzono Uniwersytet Trzeciego 
Wieku - dla ludzi, którzy są już eme-
rytami, rencistami. Ale nic nie stoi 
w miejscu, dlatego UTW rozwija się 
i przyciąga coraz szersze grono osób 
w różnym wieku. W Krakowie naj-
starszy Uniwersytet Trzeciego Wieku 
powstał i działa przy Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Kiedy rektorem UJ 
był prof. Franciszek Ziejka, dostałam 
propozycję, by stworzyć Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Brzesku właśnie 
pod patronatem UJ. Zostałam uznana 
za odpowiednią osobę, ponieważ od lat 
działam w PTTK, jestem przewodni-
kiem turystycznym. Z początku trochę 
mnie to przeraziło, bo to przecież było 
zupełnie nowe wyzwanie, pionierska 
na tym terenie organizacja, jednak 
te okoliczności właśnie mnie zainspi-
rowały i podjęłam się tego zadania. 
UTW w Brzesku powstał 12 lat temu 
jako samodzielna jednostka pod egidą 
MOK, co dawało i daje bezpieczeń-
stwo działania. Po otwarciu nowego 
obiektu, Regionalnego Centrum Kul-
turalno-Bibliotecznego, bazę lokalową 
udostępniają nam Miejski Ośrodek 
Kultury oraz Powiatowa i Miejska Bi-
blioteka Publiczna, dzięki uprzejmości 
obu dyrekcji.

Dla kogo jest UTW? Jakie osoby 
tu przychodzą?

Uniwersytet w Brzesku otwarty 
jest dla wszystkich osób z terenu 

Czerwiec – koniec roku szkolnego nie tylko dla młodzieży. Także studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Brzesku mogą dokonać podsumowania bardzo interesującego roku akademickiego. O działalności UTW w Brzesku 
rozmawiam z panią prezes Cecylią Jabłońską.

dwunasty rok uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Brzesku

naszego powiatu, które ukończyły 
minimum 45 lat - nie muszą być 
emerytami czy rencistami, to nie jest 
warunek przyjęcia. Nie stawiamy też 
wymagań wykształcenia. Aby zostać 
studentem UTW należy złożyć dekla-
rację ze zdjęciem (na początku roku 
akademickiego, w MOK) i opłacić klu-
bową składkę członkowską w kwocie 
50 zł na rok. Jednak nie formalności 
są najważniejsze, tylko chęć do dzia-
łania. Założeniem i generalną zasadą 
jest ustawiczne samokształcenie się. 
Proponujemy naszym studentom róż-
nego rodzaju zajęcia, materiały, ale 
oczekujemy także, że sami rozwiną 
temat, przygotują się do wykładu, 
wycieczki. Obecnie zarejestrowanych 
jest 180 osób, uczestniczących w róż-
nych aspektach działalności UTW, 
niekoniecznie wszystkich. Ok. 90 osób 
to bardzo aktywna grupa, która bierze 
udział w większości przedsięwzięć. 
Jakie osoby tu przychodzą? Ciekawe 
świata, które nie chcą siedzieć w domu 
i narzekać, tylko być aktywnym. Przy-
chodzą ludzie o różnych profesjach, 
czasem emeryci, renciści, którzy 
swoją zawodową działalność mają 
już za sobą. Tu znajdują przyjaźnie, 
kontakty, które stale się rozszerzają. 
Jest rodzinna atmosfera, z czego się 
bardzo cieszę.

Jak działa Uniwersytet Trzeciego 
Wieku?

Pod względem organizacyjnym 
stanowimy instytucję, która działa 
na zasadzie wolontariatu. U nas nie 
ma żadnych etatów, zatrudnienia, 
pieniędzy. Korzystamy z pomocy 
MOK lokalowo i technicznie. Wielką 
podporą dla UTW jest również praca 
pani Danusi Gładysz z MOK, która 
pełni administracyjnie bardzo ważną 
funkcję osoby odpowiedzialnej za 
finanse UTW.

Mamy Radę Programową, która 
określa formy działania, jakie chcemy 
podejmować na bieżąco i w przyszło-
ści. Wiemy, że naszych studentów 
interesują różne tematy, dlatego 
organizujemy wydarzenia na miejscu 
i w postaci wyjazdów. W otwartych 
zajęciach mogą brać udział wszyscy, 

nie tylko studenci, na terenie Brze-
ska wstęp jest bezpłatny. Staramy 
się, by na wykłady przyjeżdżali do 
nas ludzie z ciekawymi tematami, 
są to często profesorowie wyższych 
uczelni, pasjonaci biologii, medycyny, 
geografii, historii, i wielu innych dzie-
dzin. Szczególnie cenne są Brzeskie 
Lekcje Historii, prowadzone przez 
pana Jurka Wyczesanego, który jest 
opiekunem UTWz ramienia MOK 
i członkiem rady programowej. Jest to 
człowiek, który posiada olbrzymią wie-
dzę na temat Brzeska i umiejętnie się 
tą wiedzą dzieli. Przygotowanie tych 
lekcji historycznych to jest jego dzieło, 
realizowane na wysokim poziomie, 
cieszące się ogromnym zainteresowa-
niem. Dzięki niemu studenci poznają 
lokalną historię, znanych brzeszczan, 
ale także sztukę naszego regionu – ze 
zwiedzaniem obiektów zabytkowych 
na terenie całego powiatu, bardzo 
dużo było takich wyjazdów. Drugą 
osobą zasłużoną dla UTW, którą 
chcę wymienić, jest pan Jacek Filip, 
polonista, emeryt, który angażuje się 
bardzo mocno, dużo tematów wpro-
wadził, zaprezentował. Konsekwencją 
zainteresowania przeszłością jest to, 
że włączyliśmy się i kwestujemy dla 
dzieła odnowy starego cmentarza 
parafialnego, ale chcemy też pokazać 
go jako nekropolię ważną dla Brzeska, 
gdzie pochowano wiele osób ważnych 
dla tego miasta. Pragnę podkreślić, 

WyWiad

Cecylia Jabłońska 
fot. arch. prywatne
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że wielu naszych studentów stale 
realizuje ważne funkcje i zadania, np. 
kolega Andrzej Kurtyka jest naszym 
fotografem, który uwiecznia każde 
spotkanie, wyjazd, zwiedzanie – te 
zdjęcia są nie tylko miłą pamiątką, 
ale i dokumentacją naszych działań. 
Koleżanka Emilia Zydroń sprawuje 
opiekę medyczną na wszystkich wy-
jazdach i wycieczkach, a kolega Stefan 
Drużkowski jest tłumaczem z języka 
angielskiego, i tak można by wymie-
niać – co świadczy o angażowaniu się 
studentów w życie UTW w Brzesku.

W sumie Brzeskich Lekcji Historii 
było już około 30. Organizujemy też 
wyjazdowe lekcje historii połączone 
ze zwiedzaniem muzeów. Ponadto 
bierzemy udział w wykładach na 
UJ w Krakowie. Podejmujemy te 
wyjazdy raz w miesiącu. Przy okazji 
poznajemy Kraków – jako prze-
wodnik turystyczny zagospodarowuję 
studentom czas w taki sposób, by za 
każdym razem zwiedzili zabytki sztu-
ki, interesujące miejsca dla kultury. 
Zaznaczam, że nie organizujemy wy-
jazdów na spektakle teatralne, to robi 
MOK. My „zwiedzamy zakamarki”, 
szukamy śladów Brzeska i brzesz-
czan w polskiej kulturze. Jeździmy 
też w góry, na otwarcie sezonu – i nie 
tylko. Co roku, przy wydatnej pomo-
cy MOK, jest kurs komputerowy, 
mający kilka stopni, bo uważamy, 
że ludzie starsi także mają dostęp 
do komputerów w swoich domach 
i powinni posiadać umiejętności do 
ich obsługiwania, choćby w takim 
podstawowym zakresie, jak czytanie 
ulubionych stron, umiejętność wyko-
nania albumów własnych zdjęć czy 
różnych prezentacji, tworzenie doku-
mentów tekstowych. Wśród studentów 
są osoby, które potrafią dużo rzeczy na 
komputerze.

Naszym zadaniem jest także or-
ganizowanie dłuższych wycieczek 
z dużą dozą zwiedzania. Nie sto-
sujemy „pobytowego siedzenia”, tylko 
poznawanie świata. Organizujemy też 
wycieczki zagraniczne, staramy się re-
gularnie wyjeżdżać do miejsc ważnych 
dla Polaków. Jednym z kierunków 
było dawne cesarstwo austriackie, 
np. odwiedziliśmy Wiedeń czy Bu-
kowinę rumuńską, gdzie mieszkają 
Polacy pochodzący z Bochni, dawni 
górnicy osiedlający się tam za czasów 
austriackich. Innym kierunkiem – 
dawne polskie kresy, śladami znanych 
Polaków – Mickiewicza, Kościuszki 
i Słowackiego. Byliśmy na Litwie, Bia-
łorusi i na Ukrainie, którą zwiedzili-
śmy dokładnie aż do Krymu, teraz ten 
wyjazd nie jest realny. W zeszłym roku 

bardzo duża grupa osób pojechała do 
Ziemi Świętej.

Co się wydarzyło w tym roku aka-
demickim?

W ramach Brzeskich Lekcji Hi-
storii ksiądz Franciszek Kostrzewa 
przybliżył wydarzenia i atmosferę 
pierwszych powojennych lat funk-
cjonowania brzeskiego gimnazjum 
i liceum, zaś kustosz bocheńskiego 
muzeum, pani Janina Kęsek, zapre-
zentowała postać poetki Stanisławy 
Sosnowskiej - matki Ludwika Solskie-
go, pochowanej na starym cmentarzu 
w Brzesku - jej grób fizycznie nie 
zachował się, pozostało tylko epita-
fium. Wielką popularnością cieszyły 
się wykłady Jerzego Wyczesanego 
o rodzinie Goetzów oraz prezentacja 
Jacka Filipa na temat lat II wojny 
światowej na terenie Brzeska. Podczas 
sesji wyjazdowych zwiedzaliśmy Jamę 
Michalika, Piwnicę pod Baranami 
i Teatr Słowackiego w Krakowie, 
muzea w Tarnowie i Częstochowie. 
Odbyły się też spotkania przybliżające 
temat bankowości – porady dla użyt-
kowników, albo kwestię wolontariatu 
– jak pracować wśród osób starszych. 
Z dłuższych wyjazdów warto wymienić 
9-dniową wycieczkę na północ Polski, 
a jej główne tematy to: rocznica chrztu 
Polski (Gniezno, Lednica, Ostrów Led-
nicki); rocznica bitwy pod Grunwal-
dem (Malbork i inne miejsca związane 
z Krzyżakami), styl romański i gotyk 
terenie Polski. Współpracujemy z róż-
nymi organizacjami, np. Amazonkami 
Brzeskimi, które realizują programy 
zdrowotne, udział w gimnastyce reha-
bilitacyjnej, także z Komitetem Odno-
wy Renowacji Cmentarza Parafialne-
go. Bardzo się cieszymy, że w naszych 

wykładach bierze udział młodzież 
z różnych szkół, szczególnie z PSP nr 
2 w Brzesku, tam jest bardzo dobre 
nastawienie dyrekcji i nauczycieli, 
i różne międzypokoleniowe działania. 
Jesteśmy coraz częściej zapraszani na 
różne ważne dla Brzeska wydarzenia, 
jesteśmy rozpoznawalni. Szczegółowe 
sprawozdania publikuje strona www.
brzesko.ws. Chciałabym bardzo go-
rąco podziękować naszemu koledze 
Zbyszkowi Stósowi – właścicielowi tej 
strony, za udostępnienie nam stałej za-
kładki z logo UTW oraz umieszczanie 
naszych informacji i relacji. Jest to dla 
nas bardzo ważne i cenne.

Plany na przyszłość?
Wrzesień – zaplanowana wyciecz-

ka do Włoch, aż do Bari i do Ojca 
Pio, później podróż promem do Grecji 
i zwiedzanie. Nowy rok akademicki 
zacznie się od października. Na in-
augurację nowego roku planuję nie-
spodziankę, ale jej teraz nie zdradzę. 
Kolejne plany – szkolenia komputero-
we dla chętnych, zabieganie o to, by 
wachlarz wykładów był coraz większy. 
Na pewno Kraków, wykłady i wy-
cieczki. Sprawdzone formy są dobre. 
Konsultacje artystyczne, jeśli znajdą 
się chętni. Moim marzeniem jest, by 
to wszystko, co robimy, było przełożone 
na papier. Na koniec roku chętni stu-
denci opracowują prace semestralne, 
mamy nadzieję, że kiedyś wydamy 
to w formie pisanej. Także wszystkie 
konspekty z Brzeskich Lekcji Historii - 
to byłoby wspaniałe dzieło. Nie mamy 
kroniki, ale posiadamy całą dokumen-
tację afiszy, konspektów, zdjęć - może 
zrobimy wystawę na 15-lecie UTW, 
tak jak to było na 5-lecie. To wymaga 
czasu, z tym jest trochę kłopot, dlate-

WyWiad

fot. A. Kurtyka
arch. UTW
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go marzy mi się komitet redakcyjny, 
który pomógłby w opracowaniu tej 
wymarzonej publikacji czy wystawy. 
Chciałabym od przyszłego roku wpro-
wadzić wyróżnienie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku – dla osób godnych 
uwagi, które są ważne dla miasta 
czy dla danego środowiska. Tytuły 
honorowe nadaje miasto i nie chodzi 
nam o to, by się powielać z orderami. 
My byśmy chcieli uhonorować i wy-
ciągać z zapomnienia osoby zasłużone 
i właśnie zapomniane, prezentować 
ich sylwetki i zasługi w postaci 
uroczystych spotkań, benefisów. Za-
stanawiam się nad nazwą – może 
Galeria Brzeszczan? Można będzie 
do nas zgłaszać, nominować takie 
osoby, zacząć od żyjących, bo oni są. 
Zadaniem będzie także dokumento-
wać nieżyjących, żeby zostało coś dla 
potomnych. 

Burmistrz ma zamiar powołać 
Radę Senioralną, która będzie sku-
piała przedstawicieli różnych orga-
nizacji reprezentujących seniorów, 
o charakterze opiniotwórczym, by 
brano pod uwagę także zdanie ludzi 
starszych, którzy dużo przeżyli, moż-
na wykorzystać ich wiedzę, doświad-
czenie i potencjał dla dobra ogółu. 
Jeżeli się powoła członków tej rady 
z różnych środowisk, oni mogą stano-
wić dobry, ważny głos, reprezentujący 
coraz większy procent społeczeństwa. 
To także zadanie dla uczestników 

UTW, aby uczestniczyć w życiu pu-
blicznym swej miejscowości. A jaka 
będzie naprawdę rola tej rady, to 
zależy od władz naszego miasta.

Zauważam pewną modę na two-
rzenie Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku. W tej chwili w Polsce jest ich 500, 
w różnych środowiskach, niekiedy bez 
patronatów naukowych. Jak działają 
- to wszystko zależy od lidera: jaki 
jest on i jakie jest środowisko wio-
dące, rada programowa, koncepcja, 
gama kontaktów. Nasz UTW bardzo 
się rozwija, ludzie wręcz nie wierzą, 
że to się dzieje społecznie. Wszystko 
po to, żeby innym dać możliwość 
poznawania, bycia. Ludzie mają 
potrzebę bycia pożytecznym. Reali-
zacja samego siebie nie polega tylko 
na konsumowaniu, ale też dawaniu. 
Dlatego w planach UTW mamy też 
zainteresowanie uczestników moż-
liwością wolontariatu wobec osób 
jeszcze starszych. Nie chodzi o pomoc 
finansową ani fizyczną, ale o bycie 
z drugim człowiekiem. Dzielenie się 
swoją osobą, wiedzą, życzliwością 
– poczytanie książki, przyprowa-
dzenie na wykład. Nie mówię, by 
uszczęśliwić pół miasta, lecz znaleźć 
jedną osobę i zwrócić na nią uwagę, 
sprawić, że się uśmiechnie w tym 
strasznym, agresywnym, trudnym 
świecie, który wszystko sprowadza 
do pieniądza. Odkryć tę inną stronę 
relacji z drugim człowiekiem. 

Dlaczego warto być studentem 
UTW?

Warto być aktywnym, cieszyć 
się z każdego dnia, poznawać ludzi, 
bo każdy taki dzień przyniesie coś 
nowego, a siedzenie w domu i narze-
kanie niczego nie zmieni. Przyjście na 
spotkanie to pokonywanie bierności, 
odnawianie więzi społecznych, prze-
łamywanie murów i bram między-
ludzkich, które ostatnio w naszym 
społeczeństwie powstały, co do nicze-
go dobrego nie prowadzi. Jako społe-
czeństwo żyjemy dłużej, ale za tym 
idą problemy społeczne – wyzwanie 
dla państwa. Mnóstwo ludzi w wieku 
po zakończeniu działalności zawodo-
wej jest nadal gotowa, żeby zająć się 
tym, na co wcześniej nie mieli czasu 
– własnym rozwojem, samokształ-
ceniem, twórczością, zwiedzaniem 
świata. W grupie jest raźniej i zwiększa 
się motywacja, ochota do życia. Czasem 
są też osoby samotne, bo śmierć zabrała 
życiowego partnera, krewnych czy przy-
jaciół, a młodsze pokolenie zajęte jest 
pracą i wymogami galopującego życia, 
nie ma kto dotrzymać towarzystwa. 
Tutaj znajdą rówieśników, osoby na po-
ziomie, nawiążą nowe znajomości albo 
odnowią stare przyjaźnie. Próbujemy 
wychodzić do ludzi, bo tylko ludzie 
są bazą dla której warto współist-
nieć - bo ludzie tworzą i dla ludzi 
się tworzy.

Sabina Jakubowska

18 maja 2015 roku  w Szkole Pod-
stawowej w Żabnie odbył się XII Mię-
dzypowiatowy Konkurs Ortograficzny 
dla klas 1-3. Patronat nad tym przed-

Po raz trzeci w oddziale przedszkol-
nym prowadzonym przez PSP w 
Buczu odbyło się niecodzienne wy-
darzenie. Rodzice przedszkolaków 
pod kierunkiem nauczycielki Marii 

z ortografią na Ty

sięwzięciem sprawowało Samorządowe 
Centrum Edukacyjne w Tarnowie. 
Już kolejny raz młodzi znawcy 
ortografii mieli okazję wykazać się 

swoją  dużą wiedzą. Byli to Gminni 
Mistrzowie Ortografii. Gminę Brze-
sko reprezentowała między innymi 
uczennica Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Buczu Aleksandra Wolsza 
(opiekun Elżbieta Fitrzyk).   Zada-
niem uczestników było napisanie 
dyktanda, a następnie wykonanie 
zadań konkursowych. Mali „orto-
graficzni giganci” rozpoczęli swoje 
zmagania. Wśród 25 uczestników 
najlepszą okazała się Aleksandra 
Wolsza i to ona zdobyła tytuł mi-
strzowski. Gratulujemy. W przy-
szłym roku XIII  Międzypowiatowy 
Konkurs Ortograficzny dla klas 1-3 
odbędzie się w Szkole Podstawowej 
w Buczu.  E.F

To już trzecie przedstawienie...
Patuły zagrali dla dzieci spektakl 
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA i SIEDMIU 
KRASNOLUDKÓW. Z zapartym 
tchem najmłodsza publiczność śle-
dziła losy królewny. Rodzice- akto-

rzy w pięknych strojach  starali się 
zaprezentować role w sposób bardzo 
przekonywujący i pełen zaangażo-
wania. Z niecierpliwością czekamy 
na następne przedstawienie za rok!
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20 maja 2015 w Szkole Podstawowej 
w Mokrzyskach odbyło się spotkanie 
z panią Moniką Jawor – rodowitą 
mokrzyszczanką, absolwentką naszej 
placówki, nauczycielką i poetką.

Na początku dyrektor Alicja 
Pikulska powitała naszego gościa 
i przedstawiła poetkę zebranym 
w sali gimnastycznej. Uczniowie 
klas IV – VI przygotowali pytania, 
które zostały pogrupowana w trzy 
dziedziny: twórczość, szkoła i życie 
codzienne. Na wszystkie pani Monika 
udzieliła wyczerpujących i interesują-
cych odpowiedzi. Uczniowie słuchali 

z zaciekawieniem o tym, jak rodził 
się talent poetycki, jak tworzy się 
wiersze, a także o realiach szkoły 
sprzed trzydziestu lat. Mieli także 
okazję zobaczyć pierwszą publikację 
wierszy, która miała miejsce w Sta-
nach Zjednoczonych  w 1986 roku 
w czasopiśmie „Orzeł Biały”. Szczę-
śliwie spotkanie zbiegło się z okrągłą 
rocznicą ukończenia szkoły podsta-
wowej przez naszego gościa, był to 
więc dodatkowy powód do wspomnień 
i „spotkań po latach”.

Poranek autorski był także zwień-
czeniem i podsumowaniem Konkursu 

Recytatorskiego poezji pani Moniki 
Jawor pod hasłem „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie…”, który odbył 
się 15 maja. Pani Monika wręczyła 
jego uczestniczkom podziękowania, 
wyróżnienia, dyplomy i nagrody. 
Laureatki wyrecytowały wiersze, 
które stały się powodem ich sukcesu.

Każdej chwili spotkania towa-
rzyszyły silne  emocje i  przeżycia. 
Było ono cenną lekcją pokazującą, 
jak toczą się losy absolwentów naszej 
szkoły. Pani Monika Jawor swoją 
postawa pełną skromności, pokory 
i wiary wskazała naszemu środowi-
sku szkolnemu drogę, która warto 
podążać.

    PSP Mokrzyska

19 maja 2015 roku drużyna har-
cerska „Leśna Dziatwa” ze Szkoły 
Podstawowej w Mokrzyskach po raz 
czternasty gościła w murach swej 
szkoły uczestników Przeglądu Pio-
senki Harcerskiej. 

Ponad stu członków drużyn dzia-
łających przy Komendzie Hufca im. 
Mikołaja Kopernika w Brzesku, oraz 
goście w osobach: Maria Tyka, Adam 
Zydroń, Maria Góra, Małgorzata 
Mleczko i Maria Rudnik przybyli, aby 
zaprezentować i wysłuchać przygoto-
wanych piosenek harcerskich. W tym 
roku zgłosiło się 7 gromad zuchowych, 

W dniu 23 maja  w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Jasieniu odbył się 
piknik rodzinny – „Święto Rodzi-
ny”, zorganizowany wspólnie przez 
rodziców, dyrektora szkoły Urszulę 
Brachuc  i nauczycieli. 

Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością goście: Burmistrz Brzeska  
Grzegorz Wawryka, Proboszcz Parafii 
w Jasieniu  Ks. Bogusław Seremet, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Ojczyk oraz Sołtys Jasienia  
Leszek Klimek.  Licznie przybyli  ro-
dzice z dziećmi, babcie i dziadkowie, 
jak również inni członkowie rodzin. 

Dzieci ze wszystkich klas prezen-
towały swoje umiejętności taneczne, 
wokalne i recytatorskie. Swój występ 
muzyczno – wokalny zaprezentowała 
również rodzina Państwa Lisów. Nad 

rozśpiewana Mokrzyska
7 drużyn harcerskich i 3 drużyny 
starszoharcerskie. Wyróżnienia w po-
szczególnych kategoriach  zdobyli: 
Gromada Zuchowa „Odkrywcy Ma-
rzeń” z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 3  w Brzesku, solista Mikołaj 
Kurzacz z Gromady Zuchowej „Leśne 
Ludki” z Czchowa, solistka Gabriela 
Babicz z drużyny harcerskiej „Poszu-
kiwacze Przygód” z Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Jasienia, Drużyna 
Harcerska „Jadowite Strzały” z Ja-
downik, Drużyny Starszoharcerskiej 
„Sokoły” z Publicznego Gimnazjum 
w Czchowie. 

Po raz drugi został wybrany prze-
bój Przeglądu Piosenki Harcerskiej. 
Zwyciężyła gromada  zuchów ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku 
„Odkrywcy Marzeń” z  piosenką 
pt. „Zuchowa wiara”. Sponsorami 
statuetek, dyplomów i nagród była 
Komenda Hufca im. Mikołaja Koper-
nika w Brzesku, betoniarnia Trans
-Lis-Bet. Natomiast fundatorami 
poczęstunku dla przybyłych gości 
byli harcerze wraz z rodzicami i druh 
Marek Bochenek. 

„Leśna Dziatwa”  składa wszyst-
kim serdeczne gratulacje i podzięko-
wania. Słowa wdzięczności należą 
się również wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
tego spotkania.  Do zobaczenia za rok! 

    PSP Mokrzyska

„rodzina to najcieplejsze miejsce na ziemi”

a także kiermasze i loteryjka owo-
cowa, która była miejscem łączącym 
wiedzę z zabawą.

Wielką atrakcją dla dzieci była 
przejażdżka na koniu. Równolegle 
odbywały się miniturnieje spor-
towe: szachowy, tenisa stołowego, 
rzuty lotkami do celu. Zwycięzcy 
rywalizacji sportowych otrzymywali 

medale, a wszyscy uczestnicy – do-
rodne jabłka.

Dla zmęczonych atrakcjami znala-
zło się miejsce, gdzie spokojnie mogli 
wypić ciepłą herbatę i zjeść kiełbaskę 
z grilla przygotowaną przez niezawod-
nych tatusiów -  Zbigniewa Łanochę i 
Jana Grozienia.

                                     H.J.,  MŁ.

Po latach w szkolnych murach

przygotowaniem części 
artystycznej czuwali na-
uczyciele. 

Wychowawcy po-
szczególnych klas przy-
gotowali wystawę prac 
plastycznych uczniów.

Jak co roku  powodze-
niem cieszył się  kącik 
ze słodkimi wypiekami 
mam naszych uczniów, 
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Od kilku lat zmiany w systemie 
oświaty polegające na obniżeniu 
wieku rozpoczęcia nauki w szkole 
wywołują gorące dyskusje, mają 
swoich zwolenników i zagorzałych 
przeciwników. Nie wchodząc w roz-
ważania – „po co to było”, chcemy 
przedstawić wszystkim zaintereso-
wanym kilka słów wyjaśnienia na 
czym polega odraczanie spełniania 
obowiązku szkolnego. Obecnie dzieci 
kończące w tym roku sześć lat pod-
legają obowiązkowi szkolnemu,  po-
winny być zapisane do szkoły i podjąć 
naukę w klasie pierwszej. Takie są 
przepisy prawa. Zmiana nie dotyczy 
tylko wieku – zmienił się program 
nauczania w klasie pierwszej i jest 
dostosowany do potrzeb dziecka 
sześcioletniego. Mówiąc najprościej 
program klasy pierwszej jest bardzo 
zbliżony do programu wcześniejszej 
„zerówki”. Klasy szkolne podzielone 
są na część rekreacyjną  i edukacyjną, 
wyposażone są w dywan i zabawki, 
podstawa programowa określa jaki 
procent czasu dzieci spędzają na 
zabawie (nauka w formie zabawy 
jest najlepsza w tym wieku), a jaki 
przy stolikach (zainteresowanych 
odsyłamy do szczegółów na stronach 
Ministerstwa Edukacji). Czas trwa-
nia okresu adaptacyjnego do szkoły 
określa nauczyciel - wychowawca, 
biorąc pod uwagę potrzeby dzieci. 

Oczywiście zawsze były, są i będą 
dzieci, które rozwijają się wolniej od 
swoich rówieśników (mają słabsze 
możliwości intelektualne, albo nie-
dojrzałe – jak na ich wiek - funkcje 
percepcyjno-motoryczne, czy np. 
znaczną wadę mowy utrudniającą 
komunikowanie się z otoczeniem). 
Będą też dzieci, u których już przed 
szóstym rokiem życia stwierdzono 
niepełnosprawność, dzieci poważnie 
chorujące. Dla takich właśnie dzie-
ci prawo oświatowe przewidziało 
możliwość skorzystania z odroczenia 
spełniania obowiązku szkolnego – jak 
mówi przepis „w przypadkach uza-
sadnionych ważnymi przyczynami”.

Zgłoszenie się do poradni nie 
jest jednoznaczne z otrzymaniem 
opinii o odroczeniu. Nie jest „zała-
twieniem opinii”, ani potwierdzeniem 
zdania rodziców (chociaż jest ono dla 

„nie bójmy się problemów”

„Sześciolatek w szkole” – obniżenie wieku rozpoczęcia nauki 
w szkole to nie powód do masowego odraczania dzieci.

nas bardzo ważne, bo ma wpływ na 
rozwój i zachowanie dziecka, a także 
na jego funkcjonowanie w szkole!). 
Nie jest też wynikiem dobrej lub 
złej woli poradni – jest wynikiem 
diagnozy dziecka. 

Decyzję o odroczeniu podej-
muje na wniosek rodzica dyrek-
tor szkoły, po zasięgnięciu opinii 
poradni.

Stoimy przed trudnym zadaniem 
diagnostycznym – określenia aktu-
alnego rozwoju dziecka w różnych 
jego sferach, a także przed trudną 
prognozą, na ile decyzje dorosłych 
wpłyną na ryzyko startu szkolnego. 
Bardzo dynamiczny rozwój dzieci 5-6 
letnich powoduje, że diagnozowane 
np. w maju trudności – już we wrze-
śniu nie istnieją. Dziecko rozwija się i 
wciąż uczy także wtedy, kiedy nam się 
wydaje, że nic nie robi. Wiedzą o tym 
doskonale nauczyciele przedszkoli i 
klas młodszych. 

Pomijając umiejętności i możliwo-
ści dzieci warto zastanowić się nad 
przekazem jaki dostaje sześciolatek, 
jeśli „bez powodu” (a raczej z powodu 
własnych przekonań rodziców) uwa-
żamy, że nie poradzi sobie w szkole, 
albo, że zabieramy mu dzieciństwo.

Dziecko myśli o sobie tak, jak my-
ślą ważni dla niego dorośli – rodzice, 
dziadkowie. Jeśli uważają, że „się 
nie nadaje” to dziecko też tak będzie 
o sobie myśleć. Jeśli „ratujemy” je 
przed szkołą – to przecież „ratuj!” 
wołamy kiedy dzieje się coś strasz-
nego. Jak „straszna szkoła” będzie 
dobra i radosna za rok? Jeśli chcemy 
by było „wyćwiczone”, „nauczone” 
(to słowa rodziców), to znaczy że 
chcemy, żeby było najlepsze? A jeśli i 
za rok nie będzie? Rodzice nie chcą, 
by sześciolatki czuły się gorsze przy 
siedmiolatkach, ale na pytanie, czy 
trzeba słabszych, mniej zdolnych, 
mniejszych, drobniejszych izolować 
od mocniejszych, większych, bar-
dziej zdolnych odpowiadają, że nie, 
bo to przecież segregacja. Czasami 
słyszymy, że dziecko ma kłopot z kon-
taktem z rówieśnikami, woli starsze 
dzieci i dorosłych – to jak będzie za 
rok czuło się ze znacznie młodszymi 
dziećmi? Najczęstszym argumentem 
jest stwierdzenie – dziecko chce się 

bawić, nie chce siedzieć i „się uczyć”. 
Dzieci wiedzą lepiej – nauka ma 
być zabawą, dziecko uczy się przez 
zabawę i ruch. Pozostaje pytanie, na 
ile je wspieramy – czy mamy czas i 
cierpliwość, kiedy próbuje mozolnie 
robić coś samo, czy dajemy okazję 
do ruchu, poznawania stosunków 
przestrzennych (nad, pod, po prawej, 
po lewej), czy dajemy szansę w domu 
na malowanie farbami, czy czytamy 
dziecku, czy oglądamy z nim jego 
ulubione bajki i rozmawiamy o nich, 
czy zostawiamy na wiele godzin  z 
telewizorem i komputerem. Czy na-
sze dziecko ma innych kolegów niż 
w przedszkolu, czy graliśmy z nim 
kiedykolwiek w karty, gry planszowe?

Trzeba też mocno podkreślić, że 
wiek metrykalny nie stanowi żad-
nego wyznacznika sukcesu w szkole. 
Ale jeśli rodzice uważają, że każda 
trudność i potknięcie dziecka to do-
wód jego nieprzygotowania, dziecko 
będzie coraz częściej się potykać i 
mieć trudności. To pewnego rodzaju 
paradoks psychologiczny – dziecko 
robi więcej takich rzeczy, na które 
zwracamy uwagę – jeśli zwracamy 
ją tylko na trudności, to niejako sami 
je sobie wywołujemy. Jeśli natomiast 
dajemy dziecku odczuć, że w nie wie-
rzymy i jesteśmy po to, by pomagać 
(to nie znaczy wyręczać!), wspierać, 
chwalimy nie tylko za efekty, ale i 
pracę i chęci – to dziecku lepiej się 
udaje. Nasze dzieci nie muszą umieć 
czytać, pisać i dodawać, żeby pójść do 
pierwszej klasy. Jeśli dobrze radzą 
sobie ze swoim ciałem (motoryka), 
posługują się komunikatywnie języ-
kiem, nazywają, potrafią zapytać o to, 
co je interesuje, umieją układać sobie 
kontakty z dziećmi i dorosłymi (mają 
prawo zarówno mało mówić i być 
wstydliwe, jak i gadać bez przerwy  
i pytać o wszystko), to reszty przecież 
będą uczyć się w szkole i mają na 
to czas do końca klasy III. Według 
podstawy programowej, która bierze 
pod uwagę różne tempo rozwoju 
dzieci – to na koniec klasy III dziec-
ko powinno umieć czytać i rozumieć 
co czyta, radzić sobie z pisaniem  
i liczeniem. W domu natomiast uczy 
się poczucia własnej wartości, realnej 
oceny swoich możliwości, ponosze-
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nia konsekwencji swoich zachowań, 
tego, że nie wolno wszystkiego bez 
ograniczeń – dzięki miłości i akcep-
tacji rodziców i najbliższej rodziny. 
Dobrze byłoby, gdyby każde dziecko 
i w każdej sytuacji wiedziało, że jest 
bezpieczne i będzie mądrze wspierane 
przez dorosłych.

Przepisy oświatowe także  dają, 
w każdym momencie – jeśli jest 
taka potrzeba – możliwość diagnozy 
ewentualnych trudności i udzielenia 
dziecku pomocy w szkole w postaci 
różnorodnych zajęć.

Są oczywiście także dzieci, które 
potrzebują odroczenia, potrzebują 
czasu. Ważne, by wtedy nie czuły się 
gorsze. Ważne, by przede wszystkim 
otrzymały stosowną pomoc. Ko-
niecznie trzeba pamiętać, że dziecku 
odroczonemu trzeba poświęcić czas, 
dużo czasu. Nie można go zostawić 
„tak sobie”. Ta pomoc, czas i uwaga 
będą też potrzebne za rok, kiedy już 
dziecko będzie w klasie pierwszej. 

Jego klasa będzie przecież grupą 
młodszych od niego dzieci.

Odroczenie spełniania obowiązku 
szkolnego pomyślane jest dla tych 
dzieci, którym nasze wsparcie i pomoc 
jest niezbędne, by umożliwić dobry 
start w szkole. Dziecko, które na po-
czątku „umie za dużo” nudzi się, traci 
motywację do nauki, uczy się, że nie 
trzeba pracować, bo „wie wszystko”…
To jest ta druga strona medalu.

Logiczne wydaje się, że jest nie-
możliwe, by więcej niż połowa na-
szych 5-6 latków w tym roku rozwija-
ła się słabiej, czy mniej harmonijnie.

Dzisiejszy sześciolatek bardzo 
różni się od swojego rówieśnika 
sprzed 10, czy 15 lat. Ma znacznie 
więcej wiadomości i umiejętności, 
jest bardziej pewny siebie, łatwiej 
nawiązuje kontakty, umie przekazać 
swoje potrzeby i oczekiwania, jest 
bardziej „obyty w świecie”. Trudno 
z pewnością wyobrazić sobie fakt, że 
kilka lat temu rodzice siedmiolatków 

masowo chcieli odraczać im spełnia-
nie obowiązku szkolnego. Te z nas, 
które pracują w zawodzie ponad 10 
lat wspominają, ile trzeba było argu-
mentów i przekonywania, by rodzice 
w ogóle zechcieli rozważać odroczenie 
– kiedy ewidentnie widać było taką 
potrzebę. Teraz mamy wrażenie, że 
wszyscy jakoś się pogubiliśmy i przez 
to robimy coś najtrudniejszego dla 
dzieci – dajemy im sygnał, że  nie 
wierzymy w ich możliwości i że szkoła 
jest straszna i trzeba się jej bać, skoro 
boją się rodzice.

Zweryfikujmy więc my, dorośli 
(rodzice, nauczyciele, urzędnicy od-
powiedzialni za organizację pracy 
szkół i przedszkoli, politycy i ko-
mentatorzy rzeczywistości), na ile 
jesteśmy gotowi do podjęcia swoich 
obowiązków: przyjęcia i wspierania 
sześciolatków i wszystkich innych 
dzieci tam, gdzie tego potrzebują.                                                                                   
Pracownicy Poradni 
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XIX- wieczny pałac „króla piwa”, 
obraz sławnego malarza i zło-
dzieje przechodzący przez ściany. 
Pewnie niewielu mieszkańców 
Brzeska, czy Okocimia wie, że 
w ich sąsiedztwie miały miejsce 
wydarzenia, na podstawie któ-
rych można napisać dobry kry-
minał. Trzeba by tylko wymyślić 
zakończenie, bo zagadka kra-
dzieży dzieła Wojciecha Kossaka 
z pałacu Goetzów - Okocimskich 
nie została nigdy rozwiązana. Co 
więcej nie wiadomo, czy istnieje 
jakikolwiek dowód, że w ogóle 
miała miejsce.

Młodzieńcze postanowienie
O całej sprawie usłyszałem w roku 

2011 na lekcji chemii w brzeskiej „jedyn-
ce” . Zagadnienie nie było wprawdzie 
związane z tablicą Mendelejewa, ale 
pomyślmy, kto chciałby mieć nauczy-
ciela, który na zajęciach mówi tylko 
o swoim przedmiocie? W każdym razie 
postanowiłem, że muszę wiedzieć na 
ten temat jak najwięcej. I tu spotkało 
mnie niemiłe zaskoczenie. Okazało się 
(o zgrozo! ),że wyszukiwarka interne-
towa nie zna odpowiedzi na wszystkie 
pytania. Wobec takiego stanu rzeczy 
pozostało mi tylko jedno. Jeśli chciałem 
się czegoś dowiedzieć musiałem poroz-
mawiać ze świadkami tamtych wyda-
rzeń.  Ostatecznie jednak odważyłem się 
przepytywać swoich nauczycieli dopiero 
trzy lata później – jako absolwent. Cze-
go się dowiedziałem ? O tym w dalszej 
części  tekstu. 

Lekcji nie będzie
Tego dnia uczniowie i nauczyciele 

Liceum Ekonomicznego w Brzesku, 
jak co rano (zajęcia rozpoczynały się 
dziesięć po siódmej ) udali się do daw-
nego pałacu Goetzów, gdzie mieściła 
się ich szkoła. To miał być dla jednych, 
kolejny dzień nauki, dla innych pracy. 
Na miejscu zastali jednak coś, czego 
się nie spodziewali.

- Z daleka zobaczyłem duże zgro-
madzenie przed bramą szkoły- wspo-
mina Mieczysław Dyląg, wieloletni na-
uczyciel w „ekonomiku”- Pytam, co się 
stało, czemu uczniowie nie wchodzą 
do środka. Usłyszałem, że skradziono 
obraz Kossaka, który wisiał w klatce 
schodowej wiodącej z parteru na pię-
tro i do przyjazdu milicji nikomu nie 
wolno wejść. Po przybyciu na miejsce 
funkcjonariusze zajęli się zbieraniem 

Obraz – widmo
śladów, a my wciąż czekaliśmy na 
zewnątrz. Zostaliśmy wpuszczeni 
dopiero, gdy zakończyli swoją pracę.

- Czy pamięta pan co przedstawiał 
obraz? – pytam

- Oczywiście, to była  scena batali-
styczna z wąwozu Somosierra.

Odpowiedź nie jest jednak tak 
oczywista. Ktoś inny zapamiętał 
przeprawę przez Berezynę. Istnieje 
też wersja o walkach na San Domingo. 
Być może wątpliwości te da się rozwiać 
na podstawie kopii wykonanej przez 
Jana Walatka, która do dziś znajduje 
się w pałacu. Ja nie czuję się kompe-
tentny, aby o tym wyrokować. 

Wróćmy jednak na miejsce zdarze-
nia, gdzie profesorowie z młodzieżą 
zachodzą w głowę, jak do tego wszyst-
kiego doszło. 

Niejasności…
Oczywiście, jak to zwykle bywa od 

razu pojawiły się domysły i rzekome 
przecieki ze śledztwa. Wiele faktów 
budziło wątpliwości. Dlaczego obraz 
został wycięty z ramy, z którą był wart 
więcej? Jak złodzieje weszli i wyszli? 
Dlaczego pensjonariuszki znajdujące-
go się na poddaszu internatu nic nie 
zauważyły? Odpowiedź na pierwsze 
z pytań jest łatwa. Płótno z ramą cięż-
ko byłoby wynieść ( obraz był dużych 
rozmiarów). Do pozostałych pytań 
jeszcze wrócimy.

…i nieścisłości
Kiedy dokładnie miała miejsce 

kradzież i ile wart był obraz? Od-
powiedź brzmi… nie wiadomo. Po-
dobno po zdarzeniu niektórzy wyce-
niali dzieło na kilka milionów zło-
tych. Ówczesny dyrektor ekonomika 
pan Jan Świątkowski jest jednak 
sceptyczny wobec takich rewelacji: 
- Nie byłem jeszcze pracownikiem 
szkoły, kiedy przeprowadzona była 
inwentaryzacja, dlatego nie wiem, 
jak wyceniany był ten obraz. Nie 
sądzę jednak, aby był on cenny, gdyż 
w takim wypadku, trafiłby do muzeum 
w Tarnowie, jak wiele innych ekspo-
natów z pałacu.

 Ostatecznie jednak każde dzieło 
sztuki jest warte dokładnie tyle, ile 
ktoś jest gotów za nie zapłacić.

Jeszcze ciekawiej wyglądają próby 
ustalenia daty zdarzenia. Na ludzkiej 
pamięci nie można polegać w stu 
procentach, więc zacząłem szukać 
dokumentów. I tu zaczęły się schody. 

W kronikach szkolnych nie znalazłem 
żadnej wzmianki o tym zdarzeniu. 
Jest to zresztą dość dziwne. Przecież 
nie co dzień w życiu szkoły mają miej-
sce takie sytuacje. Dziś po tylu latach 
nie sposób odpowiedzieć na pytanie 
skąd ten brak w zapiskach. 

Nie zniechęcając się tym niepo-
wodzeniem, postanowiłem szukać 
pomocy na policji.

Nie ma sprawy
Na moje podanie o udostępnienie 

materiałów ze śledztwa otrzymałem 
odpowiedź: „Komenda Powiatowa 
Policji w Brzesku […] nie przechowuje 
w archiwum materiałów z postępowań 
z lat 80 i wcześniejszych”. Gdy poprosi-
łem o informację, gdzie w takim razie 
znajdują się te dokumenty usłyszałem, 
że prawdopodobnie zostały one „zutyli-
zowane”- czytaj zmielone. W praktyce 
oznacza to, że dla organów ścigania 
sprawa nie istnieje – po prostu jej nie 
ma. W gruncie rzeczy obraz może wi-
sieć w ogólnie dostępnej galerii. Mało 
prawdopodobne, żeby ktoś skojarzył, 
iż pochodzi z kradzieży. 

W tej sytuacji  pozostało mi liczyć 
na siebie i pomoc życzliwych ludzi.     

Skąd drabina?
- Nie wiem zbyt wiele o śledztwie. 

Szkołę reprezentował w tej sprawie 
mój zastępca, nieżyjący już obecnie 
pan Roman Mikos – wspomina dyrek-
tor Świątkowski, gdy siedzimy przy 
herbacie w jego salonie – Do mnie 
docierały tylko pogłoski. Istniało takie 
przypuszczenie, że złodziej po prostu 
wszedł do pałacu w godzinach pracy 
szkoły i ukrył się w jakimś zakamar-
ku. Po zamknięciu budynku wyciął 
obraz z ram i uciekł przez okno.

Ta hipoteza wydaje się prawdo-
podobna. Jest jednak coś, czego nie 
wyjaśnia. Rama wisiała na takiej 
wysokości, że płótna nie można było 
wyciąć stojąc na schodach. Wejść do 
szkoły uczącej setki osób nie zwraca-
jąc niczyjej uwagi? Wydaje się łatwe. 
Zrobić to samo niosąc drabinę? Pro-
blematyczne. Wniosek nasuwa się 
sam: złodziej skorzystał z drabiny, 
którą znalazł w szkole. Skąd wiedział 
gdzie jej szukać? Pewnie bywał tam 
wcześniej.

- Niekoniecznie – oponuje były 
dyrektor – równie dobrze włamywaczy 
mogło być dwóch i jeden mógł wyjść 
drugiemu na ramiona.

Przyznaje jednak, że w szkole 
bywali ludzie z zewnątrz:

- Realizowaliśmy założenie „otwar-
tej szkoły”. Organizowano różne 
wieczorki taneczne, spotkania z cieka-
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wymi ludźmi itp. na których bywała 
młodzież z innych szkół.

W związek potańcówek z kradzie-
żą nie bardzo wierzy Jerzy Wyczesa-
ny, historyk sztuki i znany pasjonat 
historii Brzeska:

- Rzeczywiście ekonomik organizo-
wał różne zabawy, a jako, że zawsze 
cierpiał na niedobór uczniów płci 
męskiej, zapraszano chłopaków z tech-
nikum na Zielonce. Nie sądzę jednak, 
aby któryś z nich ukradł ten obraz. To 
było działanie profesjonalisty.

Podobnie zresztą sam dyrektor 
Świątkowski kategorycznie wyklucza 
możliwość udziału młodzieży w tym 
zajściu.

On był pierwszy
Udało mi się dotrzeć do pana 

Józefa Boracy, byłego ucznia, który 
jako pierwszy zauważył brak obrazu. 
Kto szukał kiedyś informacji o kon-
kretnym wydarzeniu z dziejów szkoły 
wie ile mogą powiedzieć uczniowie. 
Ten, kto w placówce spędził cztery 
lata pamięta więcej szczegółów z tego 
okresu niż ktoś, kto spędził tam lat 
trzydzieści. Nic dziwnego, że wiążę 
z tym spotkaniem wielkie nadzieje. 

Spotykamy się w jednej z krakow-
skich restauracji. Pytam czy pamięta 
kiedy skradziono obraz.

- Ciężko mi powiedzieć na sto pro-
cent, ale… - zamyśla się – Szedłem 
wtedy z młodszą koleżanką. Skoro 
obydwoje chodziliśmy wtedy do eko-
nomika, to pewnie to był gdzieś… 
siedemdziesiąty… ósmy. 

W głowie robię szybki przegląd 
tego co wiem. Skoro ten pan był dy-
rektorem w takich latach, tamta pani 
uczyła od tego roku… Tak to wydaje 
się prawdopodobne. A więc 1978.

Jak do tego doszło, że pierwszy 
zauważył kradzież?

- Autobus z Borzęcina jechał 
bardzo wcześnie, tak że dotarliśmy 
w kilka osób grubo przed lekcjami. 
Nie pamiętam jaki był miesiąc, ale 
na polu było raczej zimno i woźna, 
która miała jeszcze coś do załatwienia 
dała nam klucze, żebyśmy weszli do 
środka. Najpierw weszły dziewczyny, 
za nimi ja z tą jedną koleżanką. Idąc 
po schodach zdziwiłem się skąd tu 
tyle śmieci. Podniosłem głowę w górę 
i zobaczyłem, że ramy są puste. Na-
tychmiast wezwano milicję i zaczęło 
się śledztwo. Nie wiem jak długo 
trwało, ale jeszcze na studiach byłem 
wzywany na przesłuchania.

O co pytali śledczy?
- Jak to się stało, że weszliśmy do 

szkoły przed woźną, dlaczego dziew-
czyny, które szły przed nami niczego 

nie zauważyły, skoro kobiety są podob-
no bardziej spostrzegawcze. Jeszcze 
po studiach odmówiono mi wydania 
paszportu, bo miałem w aktach spra-
wę kradzieży obrazu.       

 Zagraniczny kolekcjoner?
Pytam, czy ma swoje podejrzenia, 

co do sprawców.
- Parę dni wcześniej była w szkole 

delegacja austriacka. Chodzili z kame-
rą, zwiedzali. To było dla nas wielkie 
wydarzenie, bo wtedy taka kamera 
to było coś. Z tego co wiem, w śledz-
twie przewijał się później ten wątek  
austriacki. Dziewczyny z internatu 
twierdziły, że widziały jak przed szko-
łą parkował elegancki samochód na ja-
kichś dziwnych tablicach. Dla nich to 
były tablice zagraniczne. Dość mocno 
zastanawiano się  nad spadkobiercami 
Goetzów. Pojawiały się domysły, że 
ktoś ze szkoły musiał w tym pomóc…

Jerzemu Wyczesanemu wersja 
z zagranicznym kolekcjonerem nie 
wydaje się prawdopodobna:

-To my w Polsce mamy jakiś naboż-
ny stosunek do Kossaków. Ale trzeba 
zrozumieć, że na świecie nie ma on 
takiej renomy. Zresztą nie bardzo to 
widzę: Przyjeżdża jakaś delegacja. Są 
pierwszy raz w pałacu i w ciągu kilku 
dni przeprowadzają taką akcję. To jest 
przecież nielogiczne.

Gdy zapytałem o tę sytuację pana 
Jana Świątkowskiego odparł:

- To nie ma nic wspólnego. Delega-
cja była w szkole później.

Kto ma rację? Nie sposób dziś 
stwierdzić. Pamięć ludzka jest zawod-
na zaś dokumenty albo nie istnieją, 
albo ja do nich nie dotarłem. 

Gwoli ścisłości 
We wspomnieniach moich roz-

mówców często przewija się temat 
internatu. Wielu twierdzi, że dziew-

częta miały coś widzieć. Jedni mówią 
o parkującym przed szkołą samocho-
dzie, inni o spacerujących obcych męż-
czyznach. Ktoś wreszcie  wspomniał 
o palącym się późno świetle. Dlaczego 
nikt nie wszczął alarmu? Częściowo na 
to pytanie odpowiada pani Kazimiera 
Humen, wieloletnia nauczycielka LO 
w Brzesku ( Jak wie chyba każdy 
brzeszczanin „ogólniak” znajdował 
się w tym samym budynku co „eko-
nomik”) – Ekonomik słynął z tego, że 
prowadził różne zajęcia zaoczne, czy 
wieczorowe. Kręciła się tam masa 
różnych ludzi i o różnych porach.

Prawdopodobnie więc, cokolwiek 
widziały dziewczyny nie wydało im 
się to, aż tak podejrzane.

Dopisać zakończenie…
Aby zdobyć te skromne materiały, 

przejechałem dziesiątki kilometrów 
w poszukiwaniu świadków tamtych 
wydarzeń. Bywało, że znałem tylko 
czyjeś nazwisko i ewentualnie ulicę. 
Chodziłem wtedy po tej ulicy i wy-
pytywałem, gdzie ktoś taki mieszka. 
Tym sposobem (a także wieloma mniej 
spektakularnymi) dotarłem do wielu 
dawnych nauczycieli. Niektórzy z nich 
stanowią prawdziwą legendę brzeskie-
go liceum. Oczywiście każdy zaczynał 
od pytania po co mi to wszystko wie-
dzieć. Jeden z profesorów, gdy usły-
szał, że chcę napisać reportaż rzekł:

- Rozumiem, że to będzie niedokoń-
czony reportaż.

Na moje pytające spojrzenie dodał:
- Być może życie dopisze do niego 

zakończenie.
Po tylu latach wydaje się to wręcz 

niemożliwe. Pewnie los zaginionego 
obrazu Kossaka pozostanie dla nas 
zagadką. Choć z drugiej strony… 
Kto wie?

                         Grzegorz Heród 

W. Kossak, Samosierra. Kopia wykonana przez Jana Walatka. Fot. M. Kotfis 
dzięki uprzejmości dyrektora Hotelu Goetz, p. Tomasza Florczyka
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Przeglądając policyjne notatki z ubie-
głego miesiąca trudno nie patrzeć na 
nie z przymrużeniem oka. Choć wiele 
z sytuacji, które państwu przybliżę 
mogło skończyć się tragicznie, trudno 
nie uśmiechać się pod nosem, słysząc 
np. o tym, że pewien tarnowianin 
wraz ze swoją nieletnią przyjaciółką 
ukradli z brzeskiego marketu… trzy 
siekiery. Takich ciekawostek jest 
więcej. 

Natknąłem się niedawno na myśl, 
że „są w ludzkim umyśle takie miej-
sca w które lepiej się nie zapuszczać”. 
Święte słowa. Nie chciałbym bowiem 
znaleźć się w umysłach dwóch panów, 
którzy w nocy z 18 na 19 maja uszko-
dzili 9 przypadkowych samochodów, 
które znalazły się na ich drodze. 
Samochody po prostu stały sobie po-
słusznie na poboczu i niczym naszym 
(anty)bohaterom nie podpadły. Mimo 
to dziwnym trafem po przemarszu 
tych dwóch twardzieli wszystkie po-
jazdy uboższe były o lusterko i miały 
porysowaną karoserię. Pierwszy 
złapany został jeszcze tej samej nocy, 
drugi nazajutrz. Najciekawsze dopie-
ro przed nami. Bo wszelkie granice, 
które mógłby ogarnąć swym rozumem 
przeciętny śmiertelnik przechodzą 
słowa jednego z mężczyzn, który pod-
czas przesłuchania wyznał, że urywał 
lusterka dlatego, że był wtedy pijany, 
a nie chciał samochodów kopać, aby 
ich nie zniszczyć. Wniosek jest prosty: 
Jak już pić, to w domu. I to w swoim, 
żeby na drodze nie stanął nam żaden 
samochód, bo możemy skończyć przez 
niego w więzieniu. A nawet jeśli bę-
dziemy mieli dobre chęci i pojazdów 
nie skopiemy, to i tak nikt tego nie 
doceni. Najbardziej zdziwił mnie 
fakt, że jeden ze sprawców jest moim 
rówieśnikiem. Różne głupoty się w 
życiu robiło i mam nadzieję, że nie 
ujrzą one nigdy światła dziennego, 
ale samochodu jeszcze nigdy nie zde-
molowałem. A co dopiero dziewięciu. 
Eh, straszny ze mnie sztywniak.

Dlaczego tak jest, że ludzie po-
mysłowi najczęściej wykorzystują 
swój talent do bogacenia się kosztem 
innych? Tyle w naszym świecie trzeba 
załatać i naprawić, a ci którzy mogli-
by z powodzeniem to zrobić i łeb mają 

O ludzkiej głupocie, 
co nie zna granic

nie od parady, na ogół trafiają do wię-
zienia. Ciemna strona mocy przyciąga 
wielu i to bardzo mocno. Złowieszcze 
„mózgi” najczęściej działają w duecie 
i taki właśnie duet nawiedził niedaw-
no naszą okolicę. W tym przypadku 
geniuszami zbrodni nazwać musimy 
dwóch ślązaków, którzy chcieli pew-
nej mieszkance Szczurowej sprzedać 
po promocyjnej cenie pół tony węgla. 
Dodatkowo wykazali się niespotyka-
ną uczynnością i uprzejmością, bo 
w pakiecie z opałem mieli również 
zwalenie go z samochodu do garażu. 
Mężczyźni zrobili swoje i odjechali. 
Pani zauważyła jednak, że kruszca 
jest dość niewiele jak na 500kg., 
więc niezwłocznie wezwała policję. 
Okazało się to strzałem w dziesiątkę. 
Mundurowi przybyli na miejsce i po 
wstępnych oględzinach odkryli prze-
rażającą prawdę: rzekome pół tony 
węgla ważyło w rzeczywistości 66ki-
logramów. Nasi pomysłowi oszuści 
wnieśli do garażu wielką drewnianą 
skrzynię i umiejętnie przykryli ją 
czarnymi grudkami. Pomysłowość 
ludzka nie zna granic. Mężczyźni 
zostali prędko zatrzymani. Takie te 
ślązaki cwane. Jak mówi stary kawał: 
„Przyszli roz z powiotu tacy panowie 
i pytajo gospodarza: -Jak wiela ci 
krowa dziennie mleka daje?/-A bedzie 
ze siedem litra!/ -A co z tym robicie?/ 
-Trzy litra w doma zostają a siedem 
sprzedowomy spółdzielni.”

Czas na kolejny z duetów. Ten o 
którym wspominałem już na samym 
początku, czyli na złodziei siekier. 
Dzielnicowi z brzeskiej komendy 
otrzymali od pracownika jednego z 
marketów budowlanych zgłoszenie 
o kradzieży narzędzi. Bardzo szybko 
zatrzymano podejrzanych- 22-let-
niego mieszkańca Tarnowa i 16-let-
nią brzeszczankę. Ich łupem padły 
trzy siekiery i to nie byle jakie, bo 
ich łączna wartość wyniosła 600zł. 
Dziewczyna od razu wzięła nogi za 
pas, mundurowi okazali się jednak 
lepszymi sprinterami. W tych zawo-
dach to im należy się medal dla naj-
lepszych biegaczy. Nieletnia, oprócz 
tego, że nie dostała medalu, musiała 
jeszcze wrócić do zakładu poprawcze-
go, z którego jak się później okazało 

uciekła jakiś czas temu. Porażka 
na całej linii. Jak podają policjanci, 
sprawcy po kradzieży mieli w planach 
sprzedać siekiery przypadkowym 
przechodniom. Gdybym widział, że 
dwoje nieznajomych idzie w moją 
stronę z siekierą, to raczej bym 
uciekał. Może jednak jakiś odważny 
klient by się znalazł, kto wie… Swoją 
drogą: wynieść z marketu trzy siekie-
ry to już wyższy poziom umiejętności.

Kompletnie niepomysłowy był na-
tomiast pewien kierowca. Przy wjeź-
dzie z Porąbki Uszewskiej na drogę 
krajową 94 uderzył z impetem w ocze-
kujący na włączenie się do ruchu inny 
samochód. Droga na szczęście była, 
wolna więc nie doszło do poważniej-
szego wypadku. Mężczyzna stwier-
dził, że w obliczu niebezpieczeństwa 
musi zachować zimną krew więc… 
uciekł. W ślad za Fordem, którym 
poruszał się nasz przyszły skazany 
ruszyła jednak pozytywna postać tej 
historii- 33-letnia kobieta, która była 
świadkiem tego zajścia. Uciekinier 
docisnął gaz do dechy i niebawem 
znalazł się na terenie jednej z posesji 
na terenie Dębna. Kobieta wjechała 
za nim na podwórze i bez większych 
problemów domyśliła się, że ten dziel-
ny wojak jest pod wpływam alkoholu. 
Niezwłocznie wezwała policję i razem 
z mężczyzną czekała na przyjazd 
mundurowych. Jako, że jazda niezbyt 
dobrze mu wyszła, mężczyzna podjął 
więc ostatnią próbę ratunku i podob-
nie do dziewczyny od siekier próbował 
sił w sprincie. Również on przegrał 
wyścig. Nie miał większych szans, bo 
jego konkurentką była znana mu już 
prześladowczyni w samochodzie. Ści-
gać się na własnych butach z samo-
chodem, to jak kopanie się z koniem. 
Nawet jeśli byłyby to najlepsze buty. 
Dzięki odważnej kobiecie policjanci 
mogli więc bez wysiłku zatrzymać 
mężczyznę i kazać mu dmuchnąć w 
alkomat, który wykazał 2,5 promila 
alkoholu. Głupota po raz kolejny 
przegrała. I Bogu dzięki. Takich ludzi 
nie potrzeba nawet po ciemnej stronie 
mocy. Ich miejsce jest w ciemnym 
więzieniu. Tam najprawdopodobniej 
trafi wspomniany kierowca Forda. 
Na uznanie zasługuje jednak postawa 
kobiety, która się do tego przyczyni-
ła. Nie bądźmy bierni. Niektórych 
zachowań po prostu nie powinno się 
tolerować. Szczególnie głupoty.

Podsumowania nie będzie. Zacy-
tuję za to kogoś, kogo przedstawiać 
nie trzeba: „Tylko dwie rzeczy są nie-
skończone: wszechświat oraz ludzka 
głupota, choć nie jestem pewien co 
do tej pierwszej”.                 Konrad
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Najlepszy w historii Brzeska sporto-
wiec ponownie błysnął wysoką for-
mą. Wojciech Wojdak na rozgrywa-
nych w Szczecinie Mistrzostwach 
Polski seniorów wywalczył trzy 
medale – dwa złote i jeden srebrny. 
Na wszystkich trzech dystansach, 
w których wystartował, uzyskał 
minimum kwalifikacyjne na Mi-
strzostwa Świata, które odbędą się 
na początku sierpnia br. w Kazaniu. 
Z dobrej strony pokazał się też Kry-
stian Bałabuch. 

Wojciech Wojdak zajął piąte miejsce 
w indywidualnej klasyfikacji medalo-
wej. Piąte miejsce, głównie dzięki jego 
wynikom, zajęła też w klasyfikacji 
drużynowej Unia Oświęcim. Medalowe 
żniwa rozpoczął wychowanek brzeskie-
go BOSiR-u od dystansu 1500 metrów. 
Zwyciężył z czasem 15:05,34 pokonując 
aktualnego rekordzistę kraju i mistrza 
świata z 2007 roku Mateusza Sawrymo-
wicza (MKP Szczecin). Trzeci był Krzysz-
tof Pielowski (MTP Kormoran Olsztyn). 
Tylko Wojdak zmieścił się w ustalonym 
przez PZP minimum kwalifikacyjnym
na Mistrzostwa Świata, z ponad 

Tegoroczna wiosna na pewno na 
długo zostanie zapamiętana przez 
kibiców Olimpii Bucze. Zawod-
nicy miejscowego klubu po raz 
pierwszy w historii wystąpili w 
finale Pucharu Polski na szczeblu 
Okręgu Tarnowskiego i byli bliscy 
zwycięstwa. Podopieczni Marka 
Handzlika na dwie kolejki przed 
zakończeniem rozgrywek A klasy 
byli też niemal pewni historyczne-
go awansu do ligi okręgowej. 

20 maja Olimpia Bucze gościła 
u siebie Naprzód Sobolów, a stawką 
tego meczu był Puchar Polski na 
szczeblu Okręgu Tarnowskiego. Po-
czątek spotkania był dla gospodarzy 
wprost wymarzony. Już po pierwszych 
trzech minutach było 2:0 dla Olimpii 
za sprawą dwóch celnych strzałów w 
wykonaniu Mariana Wawryki, który 
oba gole zdobył z rzutów wolnych. Po 
kwadransie gry sobolowianie zdobyli 
jednak kontaktową bramkę, po prze-
rwie strzelili jeszcze dwa gole i to oni 
sięgnęli po główne trofeum. Podopiecz-
ni Marka Handzlika w drodze do finału 
zgotowali swoim sympatykom istny 
festiwal piłkarskich horrorów. Aż w 

Dwa brązowe medale przywieźli 
zwodnicy BOSiR-u Brzesko z Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików 
w kręglach klasycznych, które roze-
grane zostały 30 maja br. w Toma-
szowie Mazowieckim. Jakub Kuryło 
zajął trzecie miejsce w turnieju in-
dywidualnym, a Tadeusz Łazowski 
był w tej samej konkurencji szósty. 
Obaj wywalczyli brąz w zmaganiach 
par. PRUD 

Drużynowe Mistrzostwo Polski w 
maratonie wywalczyła reprezentacja 
Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Krakowie, w składzie której znalazł 
się brzeski funkcjonariusz, poste-
runkowy Mateusz Kazek. Zawody 
rozegrane zostały 12 kwietnia br. 
podczas tradycyjnego biegu w Dębnie 
(woj. zachodniopomorskie).   WALP

Król długich dystansów
8-sekundowym zapasem.

Pasjonującą walkę stoczył były pod-
opieczny Marcina Kacera na dystansie 
400 metrów. Eliminacje potraktował 
jak rozgrzewkę, a mimo to awansował 
do finału z drugim rezultatem (3:54,91) 
– lepszy był tylko Michał Szuba ze 
Śląska Wrocław. Prawdziwe emocje 
towarzyszyły finałowi. Początkowo 
prowadził Wojdak, starając się odpierać 
ataki naciskającego Szuby. Zaskoczył ich 
Filip Zaborowski (MKP Szczecin), który 
wyskoczył jak z procy na ostatnich stu 
metrach. Szczecinian pierwszy osiągnął 
metę, ale Wojciecha Wojdaka wyprzedził 
tylko o 0,21 sekundy, a Szubę o 0,44 
sekundy – nasz kraulista uzyskał czas 
3:50,64. Cała trójka osiągnęła minimum 
kwalifikacyjne na sierpniowe Mistrzo-
stwa Świata. 

Prawdziwy pokaz siły zademonstro-
wał Wojdak w wyścigu na 800 metrów. 
Jako jedyny z całej stawki pokonywał 
każdą „setkę” w czasie poniżej jednej mi-
nuty. Swoją postawą nieco „rozczarował” 
kibiców, którzy spodziewali się bardziej 
zaciętej rywalizacji pomiędzy nim a 
Zaborowskim. Szczecinianin ostatecznie 

był drugi, trzecie miejsce zajął Paweł 
Furtek, a czwarte Mateusz Sawrymo-
wicz – klubowi koledzy Zaborowskiego. 
Czas uzyskany przez Wojciecha Wojdaka 
– 7:53,23 – to nowy rekord Polski 19-lat-
ków i szósty aktualnie wynik w Europie. 
Jeśli zawodnik Unii Oświęcim poprawi 
finisz, to rekord kraju seniorów jest w 
jego zasięgu. Należy tylko żałować, że 
w programie Igrzysk Olimpijskich nie 
ma startu na tym dystansie. Wyjazd do 
Rio de Janeiro ma już jednak Wojdak 
zapewniony na innych dystansach.

Wojciech Wojdak to pierwszy w 
historii Brzeska mistrz kraju, którego 
wyczyny (za sprawa TVP Sport) mogła 
na żywo śledzić cała Polska. Jego posta-
wą zachwyceni byli telewizyjni komen-
tatorzy, a Przemysław Babiarz określił 
go mianem „króla długich dystansów”. 

W rozgrywanych w Szczecinie Mi-
strzostwach Polski startował jeszcze 
jeden wychowanek BOSiR-u Brzesko. 
Krystian Bałabuch to aktualnie re-
prezentant AZS AGH Kraków. Nasz 
„zmiennista” bardzo dobrze spisał się 
na dystansie 200 metrów, zajmując piąte 
miejsce. Do brązowego medalu zabrakło 
mu zaledwie 0,64 sekundy. Zwyciężył 
Marcin Cieślak (MUKP Warszawian-
ka) ustanawiając nowy rekord Polski. 
PRUD   

Piłkarskie święta w Buczu
czterech meczach o końcowym wyni-
ku decydowały bowiem serie rzutów 
karnych, wszystkie rozstrzygnięte na 
korzyść Olimpii. W ten sposób poko-
nane zostały kolejno Piast Czchów, 
Orzeł Dębno, Rylovia Rylowa i Wisła 
Szczucin. Tylko raz rezultat spotkania 
ustalony został w regulaminowym 
czasie 90 minut. Stało się tak w meczu 
z Jadowniczanką wygranym przez 
Olimpię 2:1. Mimo przegranej w finale 
piłkarze z Bucza zasłużyli na słowa 
uznania za znakomitą postawę w tego-
rocznej edycji pucharowych rozgrywek. 

Pucharowe sukcesy zbiegły się tak-
że z udaną walką o upragniony awans 
do ligi okręgowej. Po rundzie wiosennej 
Olimpia zajmowała drugie miejsce tra-
cąc do prowadzącego wówczas Sokoła 
Maszkienice tylko jeden punkt. Wio-
sna była niezwykle udana. Drużyna z 
Bucza na dwie kolejki przed zakończe-
niem sezonu pewnie okupowała pozycję 
lidera mając nad Olimpią Kąty pięć 
punktów przewagi i tylko kataklizm 
mógł jej odebrać wymarzony awans. 
Do końcowego sukcesu wystarczył jej 
tylko jeden remis. EMIL            

SPOrT

O krok od medalu 

Pierwsze sukcesy

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

RPWiK w BRZESKU 
SPÓŁKA Z O.O.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 
Brzesku Sp. z o.o. wkrótce zakończy realizację Projektu pn.: 
„Ochrona wód w dorzeczu rzeki 
Dunajec i Uszwicy poprzez upo-
rządkowanie gospodarki wodno 
– ściekowej na terenie działalno-
ści Związku Międzygminnego w 
Brzesku”, który jest współfinan-
sowany przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruk-
tura i Środowisko w 85% wydat-
ków kwalifikowalnych. Dzięki 
Projektowi wielu mieszkańców 
ma możliwość  przyłączenia się 
do nowo wybudowanej sieci ka-
nalizacyjnej. Projekt ten został 
zrealizowany przy znacznym 
udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej. Całkowity 
koszt projektu wynosi 35 552 979,44 PLN. Dofinansowanie ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 
wynosi 17 498 325,86 PLN.

W ramach gospodarki ście-
kowej wybudowanych zostało 
29,77 km sieci kanalizacyjnej, 
5 przepompowni ścieków, a tak-
że zmodernizowano 2 istniejące 
pompownie ścieków w Brzesku: 
przy ul. Solskiego i ul. Jasnej. 
W ramach Projektu w zakresie 
gospodarki wodnej wykonano 
rozbudowę istniejącego w Spółce 
systemu monitoringu i sterowania 
siecią wodociągową oraz wybu-
dowano magistralę wodociągową 
na odcinku Jadowniki – Brzesko 
o łącznej długości 2,8 km. W za-
kres Projektu włączono również 
zakup niezbędnego sprzętu i wy-
posażenia m. in. samochodu spe-
cjalnego ssąco-płuczącego i agre-
gatów prądotwórczych. 

Projekt przyczynił się do re-
alizacji celu Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko, 
którym jest podniesienie atrak-
cyjności inwestycyjnej Polski 

i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy 
równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, 

zachowaniu tożsamości kulturo-
wej i rozwoju spójności teryto-
rialnej. Na obszarze Aglomeracji 
Brzesko i Brzesko – Sterkowiec 
uporządkowano gospodarkę ście-
kową w zakresie wyposażenia ich 
mieszkańców w sieci kanalizacyj-
ne umożliwiające oczyszczenie 
zebranych ścieków zgodnie z Dy-
rektywą unijną.

Dziękujemy mieszkańcom za 
ich wyrozumiałość i cierpliwość 
wykazaną podczas prac realizo-
wanych w różnych częściach mia-
sta i gminy Brzesko. 

Przypominamy iż, właścicie-
le nieruchomości, obok których przebiega sieć kanalizacyjna 
na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czysto-
ści   i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 
mają obowiązek podłączenia się 
do nowo wybudowanej sieci. 
Należy podkreślić, że jeżeli sieć 
kanalizacyjna istnieje i są możli-
wości techniczne do podłączenia 
nieruchomości, posiadanie zbior-
nika bezodpływowego (szamba), 
nawet spełniającego wszelkie 
wymagania, nie zwalnia z obo-
wiązku włączenia nieruchomości 
do kanalizacji sanitarnej. 

Celem włączenia się do sieci 
należy złożyć w RPWiK w Brze-
sku Sp. z o.o. wniosek o wydanie 
warunków technicznych podłą-
czenia do sieci, w którym Spółka 
określi dalszy tok postępowania. 
Dla mieszkańców przewidzia-
nych do podłączenia istnieje 
możliwość wykonania dokumen-
tacji technicznej przez Spółkę 
po promocyjnej cenie, tj. 369,00 
zł brutto. Więcej informacji na 
temat Projektu można uzyskać 
pod nr tel. 14 66 26 534, 14 66 
26 541, 14 66 26 542.

Projekt realizowany przez RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności dobiega końca

fot. Budowa magistrali wodociągowej

fot. RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. przy ul. Solskiego
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